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1 grudnia w Domu Kultury „OS-
KARD” w Koninie, władze samorządu 
powiatowego złożyły podziękowania 
Wszystkim, którzy w 2007 roku 
wyróżnili się aktywnością na rzecz 
społecznego i gospodarczego rozwoju 
Powiatu Konińskiego.

ją o ochronę środowiska naturalnego 
oraz wspierają lokalną społeczność. 
Po rozpatrzeniu rekomendacji upraw-
nionych urzędów, instytucji i organi-
zacji - Zarząd Powiatu Konińskiego 
nominował do Nagrody Gospodarczej 
w 2007 r.:

IX Gala Powiatu Konińskiego już za nami

Tegoroczna uroczystość stała się 
także okazją do podsumowania pierw-
szego roku działalności samorządu 
powiatu konińskiego III kadencji. Naj-
ważniejsze wydarzenia z tego okresu 
przedstawione zostały na filmie doku-
mentalnym pt. „Z kroniki samorządu 
powiatu”.

Uroczystą część spotkania rozpo-
czął Starosta Koniński od wręczenia 
odznak honorowych tytułu „Zasłużo-
ny dla powiatu konińskiego”, które 
- w uznaniu dla szczególnych zasług 
dla społeczności powiatu konińskiego, 
zwłaszcza w dziedzinie ochrony śro-
dowiska - otrzymali: Poseł na Sejm RP 
Józef Racki, Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu Przemy-
sław Gonera oraz Prezydent Konina 
Kazimierz Pałasz.

Następne podziękowania skie-
rowane zostały do przedsiębiorców 
z powiatu konińskiego, których firmy 
wyróżniają się najbardziej korzystnym 
i pożądanym wizerunkiem gospodar-
czym, tworzą nowe miejsca pracy, dba-

– w kategorii „Za osiągnięcia ekono-
miczne”: Przedsiębiorstwo „GE-
BHARDT –STAL” w Modle Kró-
lewskiej Sp. z o.o., Hurtownię Ma-
teriałów Budowlanych EJ TRANS 
Jarosław Wilczek w Mikorzynie, 
Zakład Usług Budowlanych „MA-

LINA” Stanisław Malina w Hele-
nowie II, Zakład Studniarski Janusz 
Gruberski w Borkach, TRANS 
- DRUK Szeflińscy i Rosińscy Sp. 
j. w Kraśnicy Kolonia;

– w kategorii „Za działalność na 
rzecz samorządów terytorialnych 
Powiatu Konińskiego”: „Mecha-
nika Pojazdowa” Waleriańczyk 
Tadeusz w Rzgowie, Przedsiębior-
stwo Handlowe „MAJA PLUS” s.c. 
Małgorzata i Jacek Gałązka w Kazi-
mierzu Biskupim.
W tym roku, statuetki Nagrody 

Gospodarczej Powiatu Konińskiego 
z rąk Starosty Stanisława Bielika ode-
brali w I kategorii: Zakład Studniarski 
Janusz Gruberski w Borkach oraz 
TRANS - DRUK Szeflińscy i Rosińscy 
Sp. jawna w Kraśnicy Kolonia a w ka-
tegorii II: „Mechanika Pojazdowa” 
Waleriańczyk Tadeusz w Rzgowie.

Gala Powiatu Konińskiego jest 
szczególnym wydarzeniem także 
dlatego, że tradycyjnie już inauguruje 
Rok Kulturalny w powiecie. Nie mogło 
więc zabraknąć słów podziękowania 
dla tych, którzy w mijającym roku 
w sposób szczególny zaznaczyli swój 
udział w kształtowaniu oblicza kulturo-
wego Ziemi Konińskiej.

Za wzbogacanie oferty kulturalnej 
powiatu konińskiego, za zaangażowa-
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nie na rzecz rozwijania i propagowania 
różnych rodzajów twórczości, tego-
roczne statuetki w kategorii „Anima-
tor Kultury” trafiły do: Zbigniewa 
Osajdy - kapelmistrza Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Rychwał, 
Jerzego Maciejewskiego - Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kazi-
mierzu Biskupim oraz Wiesławy Wol-
nej - prowadzącej zespół muzyczny 
„RYTMIX”.

Z kolei, za pełną pasji i poświęcenia 
aktywność społeczną oraz podejmowa-
nie inicjatyw na rzecz zintegrowania 
i zaktywizowania organizacji poza-
rządowych działających w Regionie 
Konińskim - statuetkę Gali Powiatu 
Konińskiego w kategorii „Społecznik 
2007” otrzymała Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka „Podaj Dalej”.

Aby docenić ciężką pracę naszych 
lokalnych liderów, po raz pierwszy na 

nagrodzeni zostali: firma AVANS Do-
mator Sp. z o.o. w Koninie, Poznań-
skie Zakłady Przemysłu Zielarskiego 
Herbapol S.A. Oddział w Chmielniku 
oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Oddział w Koninie.

Po raz pierwszy, uroczystość Gali 
stała się także okazją do uhonorowa-
nia pracowników Starostwa, którzy 
w mijającym roku wyróżnili się profe-
sjonalizmem, umiejętnością kreowania 
dobrego wizerunku urzędu, a nade 
wszystko cieszyli się szacunkiem za-
dowolonych interesantów. Statuetką 
Gali Powiatu - „Urzędnik samorządo-
wy 2007”, Starosta Koniński posta-
nowił wyróżnić: Bernadetę Szmytkę, 
kierownika Biura Rzecznika Konsu-
mentów w kategorii „urzędnik – pro-
fesjonalista” oraz Danutę Plucińską, 
pracownika Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu za „ kreowanie pozytywnego 
wizerunku urzędu”.

Galę uświetniły występy arty-
styczne uczniów z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Koninie, Zespołu Ta-
necznego „RYTMIX” oraz sekstetu 
kameralnego instrumentów dętych 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ry-
chwała. Część oficjalną Gali zakończył 
występ gwiazdy - nigeryjskiego zespo-
łu D’ Mandates, który wykonał utwory 
z gatunku soul i jazz oraz muzyki 
etnicznej.

Po występie gwiazdy, na gości 
czekała słodka niespodzianka – mar-
cepanowy tort z herbem powiatu oraz 
przygotowana w holu Wystawa Ob-
razów pochodzących z tegorocznego 
Pleneru Malarskiego w Ślesinie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Gali Powiatu Konińskiego 
została wręczona statuetka 
w kategorii „Samorządowiec 2007”. 
Za aktywną działalność na rzecz wspie-
rania rozwoju samorządności lokalnej 
oraz osiągnięcie najlepszego wyniku 
w Powiecie Konińskim w zakresie po-
zyskiwania środków unijnych na reali-
zację projektów inwestycyjnych (dzię-
ki którym, gmina Kramsk wzbogaciła 
się o 7 nowych obiektów) - statuetką 
Gali Powiatu Konińskiego w kategorii 
„Samorządowiec 2007” uhonorowany 
został Wójt Gminy Kramsk Józef Kar-
mowski.

Następne podziękowania skierowa-
ne zostały do darczyńców i fundatorów, 
którzy wspierali działalność samorzą-
du powiatu konińskiego w roku 2007. 
Za życzliwość, bez której trudno by-
łoby zrealizować wiele przedsięwzięć 
w powiecie, statuetką „Sponsor 2007” 
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Cel działania
Różnicowanie działalności rolni-

czej w kierunku podejmowania lub 
rozwijania przez rolników, domow-
ników i małżonków rolników dzia-
łalności nie rolniczej lub związanej 
z rolnictwem, co wpłynie na tworze-
nie pozarolniczych źródeł dochodów 
oraz promocję zatrudnienia poza rol-
nictwem na obszarach wiejskich.

Zakres działania
Pomoc udziela się z tytułu pod-

jęcia lub rozwoju działalności w za-
kresie: 
  1. Usług dla gospodarstw rolnych 

lub leśnych,
  2. Usług dla ludności, 
  3. Sprzedaży hurtowej lub detalicz-

nej, 
  4. Rękodzielnictwa,
  5. Robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych, 
  6. Usług turystycznych oraz zwią-

zanych ze sportem i rekreacją 
i wypoczynkiem,

  7. Usług transportowych, 
  8. Usług komunalnych,
  9. Przetwórstwa produktów rolnych 

lub jadalnych produktów leśnych,
10. Magazynowania lub przechowy-

wania towarów, 
11. Wytwarzania produktów energe-

tycznych z biomasy,
12. Rachunkowości lub usług infor-

matycznych.

Pomoc może być przyznana 
jeżeli:
–  działalność jest uzasadniona pod 

względem ekonomicznym,
–  inwestycje związane z budową 

remontem wyposażeniem nieru-
chomości,

–  operacja wiąże się z możliwością 
zatrudnienia w ramach podjętej 
albo rozwijanej działalności nie 
rolniczej,

–  działalność, której dotyczy ope-

racja, zarejestrowana jest w miej-
scowości należącej do:
–  gminy wiejskiej, albo
–  gminy miejsko-wiejskiej, 

z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców, 
albo

– gminy miejskiej, z wyłącze-
niem miejscowości liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców,

–  gospodarstwo rolne, w którym 
pracuje beneficjent było objęte, 
w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku, płatnościami 
bezpośrednimi.

Beneficjent
O pomoc może ubiegać się osoba 

fizyczna ubezpieczona na podstawie 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, jako rolnik, małżonek rolnika 
lub domownik, która:
– nie ukończyła 60 lat,
– ma miejsce zamieszkania w miej-

scowości należącej do: 
–  gminy wiejskiej, 
albo
–  gminy miejsko-wiejskiej, 

z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców,

albo
– gminy miejskiej, z wyłącze-

niem miejscowości liczących 
powyżej 5 tys. mieszkańców. 

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części 

kosztów kwalifikowanych. Poziom po-
mocy finansowej wynosi maksymal-
nie 50 % kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalna wysokości udzielonej 
jednemu beneficjetowi w gospodar-
stwie w okresie realizacji programu 
nie może przekroczyć 100 tys.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza 
się koszty:
− budowy i przebudowy lub remon-

tu połączonego z modernizacją 
niemieszkalną obiektów budow-
lanych wraz z zakupem instalacji 
technicznych oraz koszty rozbiór-
ki i utylizacji,

− zakup środków transportu z wy-
łączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do 
przewozu mniej niż 8 osób wraz 
z kierowcą,

− przygotowania dokumentacji 
technicznej w szczególności

− kosztorysów,
− projektów architektonicznych lub 

budowlanych,
− ocen lub raportów oddziaływania 

na środowisko,
− dokumentacji geologicznej,
− wypisów i wyrysów z katastru 

nieruchomości,
− projektów technologicznych.
 
Skrócony wykaz działalności nie-
rolniczych w zakresie których 
może być przyznana pomoc:
− działalność usługowa związana 

z zagospodarowanie terenów zie-
leni,

− wydobywanie żwiru i piasku,
− produkcja pieczywa,
− produkcja wyrobów ciastkarskich 
świeżych,

− produkcja przypraw,
− produkcja wyrobów tartacznych,
− bieżnikowanie opon,
− produkcja opakowań,
− produkcja wyrobów z tworzyw 

sztucznych dla budownictwa,
− produkcja betonowych wyrobów 

budowlanych,
− działalność usługowa w zakresie 

instalowania, naprawy i konser-
wacji maszyn rolniczych i le-
śnych,

− działalność usługowa w zakresie 
instalowania, naprawy, konser-
wacji i przezwajania silników 
elektrycznych, prądnic i transfor-
matorów,

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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− produkcja mebli i krzeseł do sie-
dzenia,

− produkcja mebli biurowych i skle-
powych, pozostała,

− produkcja mebli kuchennych,
− produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
− rozbiórka i burzenie obiektów 

budowlanych; roboty ziemne,
− wykonywanie wykopów i wierceń 

geologiczno-inżynierskich,
− wykonywanie konstrukcji i po-

kryć dachowych,
− wykonywanie robót budowlanych 

murarskich,
− wykonywanie instalacji elek-

trycznych budynków i budowli,
− wykonywanie instalacji centralne-

go ogrzewania i wentylacyjnych,
− wykonywanie pozostałych insta-

lacji budowlanych,
− tynkowanie,
− zakładanie stolarki budowlanej,
− malowanie,
− konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych,
− pomoc drogowa oraz pozostała 

działalność usługowa związana 
z pojazdami samochodowymi,

− działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą płodów rolnych, 
żywych zwierząt, surowców dla 
przemysłu włókienniczego i pół-
produktów,

− działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą drewna i materia-
łów budowlanych,

− działalność agentów zajmujących 
się sprzedażą mebli, artykułów 
gospodarstwa domowego i drob-
nych wyrobów metalowych,

− sprzedaż hurtowa zboża, nasion 
i pasz dla zwierząt,

− sprzedaż hurtowa wyrobów me-
talowych, porcelanowych, cera-
micznych i szklanych do użytku 
domowego, tapet i  środków 
czyszczących,

− sprzedaż detaliczna owoców i wa-
rzyw,

− sprzedaż detaliczna chleba, ciast, 
wyrobów piekarskich i cukierni-
czych,

− sprzedaż detaliczna odzieży,
− sprzedaż detaliczna kwiatów, ro-
ślin, nasion, nawozów,

− sprzedaż detaliczna żywności i ar-
tykułów spożywczych prowadzo-
na na straganach i targowiskach,

− naprawa obuwia i pozostałych 
wyrobów skórzanych,

− hotele,
− schroniska turystyczne,
− restauracje,
− placówki gastronomiczne pozo-

stałe,
− bary,
− stołówki,
− wynajem maszyn i urządzeń rol-

niczych,
− wynajem maszyn i urządzeń bu-

dowlanych,
− wynajem pozostałych maszyn 

i urządzeń,
− reklama,
− działalność wesołych miasteczek 

i parków rozrywki,
− działalność bibliotek innych niż 

publiczne,
− fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 

kosmetyczne,
− pogrzeby i działalność pokrewna,
− działalność związana z poprawą 

kondycji fizycznej. 

Rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 wydane 
zostało przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dnia 17 października 
2007 r. 

Szczegółowych informacji odno-
śnie pozyskiwania środków unijnych 
udziela Bożena Frankowska, inspek-
tor w Biurze Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Koninie, 
Centrum Obsługi Rolnika, ul. Hurto-
wa 1 (pokój 208) tel. 063 243 02 40 

Bożena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

źródło: www.minrol.gov.pl

W dniach 11-17 listopada br., 17 kobiet 
- rolniczek z powiatu konińskiego przybywało 
z wizytą w Bretanii (Francja). Głównym celem 
wizyty był udział w Kongresie Kobiet Rolni-
czek poświęconym tematyce miejsca kobiety 
w rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli także 
m.in.: młodzież ucząca się w szkołach o pro-
filu rolniczym, przedstawicielki ugrupowań 
kobiecych oraz związków kobiet z wszystkich 
departamentów Bretanii.

Podczas Kongresu przedstawiono rezultaty 
różnych działań podejmowanych na rzecz rol-
nictwa oraz udział kobiet w funkcjonowaniu tej 

Z wizytą w Bretanii

cd. strona 6   >>>
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gałęzi gospodarki. Uczestniczki pre-
zentowały oraz zachęcały do czynnego 
udziału kobiet we wszystkich sprawach 
dotyczących rolnictwa. W imieniu pol-
skiej delegacji informacje o wielkopol-
skim rolnictwie przedstawiła Elżbieta 
Bryl – kierownik Biura Powiatowego 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koni-
nie, która zaprezentowała również wy-
niki ankiety, jaką Oddział Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich w Koninie oraz 
pracownicy Izby Rolnej w Poznaniu 
przeprowadzili wśród kobiet-rolniczek 
w Wielkopolsce.

Nasza delegacja przygotowała tak-
że stoisko promujące nasze gminy oraz 
stół z polskimi produktami: chlebem, 
ciastem, miodem i różnego rodzaju 
przetworami.

Gospodarze wizyty przygotowali 
bardzo bogaty i ciekawy program po-
bytu naszej delegacji we Francji.

Podczas tych kilku dni panie zwie-
dziły gospodarstwa rolne: 
• spółkę GAEC prowadzącą trzy kie-

runki działalności: produkcję mleka 
(sprzedaż 430 tys. litrów mleka od 
75 krów), produkcję jogurtu (z 30 
tys. litrów mleka w ciągu roku) oraz 
gospodarstwo agroturystyczne;

• gospodarstwo Laurenta Philipota, 
który prowadzi hodowle świń oraz 
hodowlę krów mlecznych (średnia 
wydajność od krowy to 9600 litrów). 
W tym samym gospodarstwie znaj-
duje się gospodarstwo agrotury-
styczne prowadzone przez Christia-

ne Philipot przewodniczącą Regio-
nalnej Sieci Agroturystycznej. Po-
koje gościnne znajdują się w byłych 
pomieszczeniach gospodarczych 
i wynajmowane są turystom i stu-
dentom Akademii Rolniczej;

• gospodarstwo Eawl du Gorays Mo-
rie i Helen et Jean Guimard zajmu-
jące się produkcją mleka oraz żywca 
wołowego, które posiada znak 
jakości. Właścicielka gospodarstwa 
prowadzi także gospodarstwo agro-
turystyczne przeznaczone dla dzieci 
w wieku od 6-12 lat;

• gospodarstwo Marie Evelyne et 
Jean Piere produkujące trzodę 
chlewną, ale również posiadające 
fermę pedagogiczną dla dzieci. 

Ogromne zainteresowanie wzbu-
dziło pole namiotowe, na którym 
znajdują się namioty dla macior 
z prosiętami - każda maciora ma 
swoją własną kwaterę. Gospo-
darstwo szukając dodatkowych 
dochodów uruchomiło sprzedaż 
własnych, ekologicznych produk-
tów prosto z fermy. A w zakładzie 
przetwórczym zatrudniono osoby 
niepełnosprawne. 
Nasza delegacja odwiedziła także 

spółdzielnia wspólnego wykorzystania 
sprzętu rolniczego CUMA, w której 
rolnicy posiadają udziały kapitałowe, 
których wysokość uzależniona jest od 
ilości hektarów. Aktualnie w spółdziel-
ni jest 40 udziałowców i 40 maszyn 
spółki. Rolnicy również mają własne 
maszyny ale 80% korzysta ze sprzętu 
spółdzielni. Celem spółdzielni nie są 
zyski, wszystkie przychody z usług 
przeznaczone są na zakup nowych 
maszyn.

Panie spotkały się również z me-
rem gminy Plouzane oraz merem gmi-
ny Ploudalniezeao, a także z przedsta-
wicielką Izby Rolniczej Finistere, 
przewodniczącą grupy kobiet.

Wizyta delegacji polskich rolniczek 
przebywała w bardzo swobodnej i przy-
jacielskiej atmosferze, co dobrze wróży 
dalszej owocnej współpracy pomiędzy 
rolniczkami z Polski i z Bretanii. 

Bożena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

<<<  cd. ze strony 5   
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W dniach 14 -17 listopada br. delega-
cja powiatu konińskiego w składzie: Sta-
rosta Koniński Stanisław Bielik, Danuta 
Plucińska z Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu, 3 przedsiębiorców reprezentu-
jących firmy: „ACHPOL” z Rychwała”, 
„DERBUT z Goliny i „HABES” ze Śle-
sina oraz przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich odwiedziła zaprzyjaźniony 
rejon kozjatyński na Ukrainie.

Pierwszego dnia pobytu odbyło się 
spotkanie w siedzibie Kozjatyńskiej Re-
jonowej Administracji, podczas którego 
nastąpiło podpisanie protokołu o dalszej 
współpracy pomiędzy partnerskimi 
powiatami. Stronę polską reprezento-
wał Starosta Koniński Stanisław Bielik 
natomiast ukraińską Przewodniczący 
Administracji Rejonu Kozjatyńskiego 
- Wiktor Zaiczko.

Delegacja konińska złożyła również 
wizytę w Urzędzie Pracy w Kozjatyniu, 
podczas której rozmawiano o dwustron-
nych kontaktach gospodarczych i zawar-
to wstępne umowy o współpracy pomię-
dzy przedsiębiorcami 
z obu powiatów. Strona 
polska zaproponowała 
w ładzom Kozjatynia 
m.in. zatrudnienie pra-
cowników ukraińskich 
w sektorze obuwniczym 
i odzieżowym, znajdu-
jącym się  na terenie 
powiatu konińskiego.

Gospodarze przy-
gotowali bardzo bogaty 
i ciekawy program. Na-
sza delegacja uczestni-
czyła m.in. w obchodach 

Święta Rolnika, która odbyła się w sali 
widowiskowej miejscowego Domu Kul-
tury. Po części oficjalnej uroczystości 

27 listopada br. Starosta Koniń-
ski Stanisław Bielik wziął udział 
w otwarciu nowej linii produkcyjnej 
ziołowych dodatków paszowych, która 
uruchomiona została w Poznańskich 
Zakładach Zielarskich Herbapol S.A. 
Oddział w Chmielniku gm. Kramsk.

Mieszanki ziołowo-zapachowe pro-
dukowane są dla prosiąt i warchlaków, 
tuczników, kur nieśnych oraz brojle-

rów i są dodatkiem do pasz w wielko-
ści od 1-1,5% mieszanki paszowej.

Głównymi składnikami mieszanek 
są zioła, takie jak: melisa lekarska, 
mięta pieprzowa, pokrzywa zwyczaj-
na, tymianek, rumianek, czosnek, 
kolendra, mniszek pospolity, nasiona 
lnu, ostropest planisty, siemię lniane, 
krwawnik pospolity i wiele jeszcze 
innych. 

Otwarcie nowej linii produkcyjnej

Działanie tych dodatków na trzodę 
chlewną to między innymi:
− lepsze pobieranie i wykonywanie 

paszy,
− lepsze przyrosty,
− lepsza kondycja,
− zmniejszanie stresu 
a w przypadku drobiu, to:
− zwiększenie masy i liczby jaj,
− zwiększenie intensywności barwy 
żółtka,

− większy przyrost masy ciała,
− lepsze wykorzystanie paszy,
− większa efektywność produkcji,
− mniejsze upadki.

Bożena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa
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Nasi partnerzy
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i tradycyjnym obrzędzie przekazania 
chleba, swe umiejętności artystycz-
ne zaprezentowały zespoły wokalne 
i taneczne. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się barwne stoiska, na których 
serwowano tradycyjne potrawy polskie, 
m.in.: placek drożdżowy, chleb, szaszły-
ki, staropolski bigos i oczywiście kiszo-
ne ogórki. Najważniejszym i zarazem 
najbardziej emocjonującym momentem 
uroczystości było wręczenie wyróżnień 
dla najbardziej zasłużonych rolników 
w rejonie kozjatyńskim.

Podczas trzydniowej wizyty de-
legacja konińska odwiedziła także: 
SAD tj. Zespół Przedszkolno-Szkolny 
w miejscowości Żeżeliw, gdzie w tzw. 
Sali Tradycji znajdują się liczne pamiątki 
historyczne, wspaniałe prace artystycz-
ne tkane, wyszywane i haftowane oraz 
gdzie odbyła się degustacja tradycyjnych 
potraw ukraińskich; Muzeum Chleba, 
Zakłady Piwowarskie w Berdyczowie, 
Klasztor Karmelitanek Bosych słynący 
z obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej 
oraz cukrownię, gdzie Starosta Koniński 
otrzymał korowaj ukraiński z cukru.

książkowych. Tym samym została na-
wiązana współpraca obu placówek, które 
mają nadzieję na rozszerzenie współpra-
cy w przyszłości.

Jednakże największe emocje towa-
rzyszyły naszej delegacji podczas uro-
czystości w Centrum Kultury Polskiej 
w Kozjatyniu, poświęconej obchodom 

Święta Niepod-
l e g ło ś c i .  M i ł ą 
n iespodz ianką 
był taniec naro-
dowy – polonez 
w wykonaniu ze-
społu taneczne-
go „Zorianka”, 
który brał udział 

w ubiegłorocznych warsztatach tanecz-
nych organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie.

Starosta Koniński Stanisław Bielik 
przekazał okolicznościową statuetkę 
w podziękowaniu dla Natalii Czajkow-
skiej Prezesa Stowarzyszenia „Centrum 
Kultury Polskiej im. Tymosza Padury” 
w Kozjatyniu „za płynącą z serca i po-
czucia polskości, działalność na rzecz 
upowszechniania polskiej kultury, trady-
cji i historii naszego kraju”.

Danuta Plucińska
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Aneta Mizgalska

Ogromne wrażenie na konińskiej de-
legacji wywarła wizyta w ukraińskim go-
spodarstwie rolnym o powierzchni ziemi 
3.200 ha, które trudni się nie tylko ho-
dowlą bydła ale również przetwórstwem 
oraz profesjonalnym wyprawianiem i ob-
róbką skór we własnej garbarni.

Pobyt w Berdyczowie zakończył się 
przekazaniem (dzięki uprzejmości dy-
rektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koninie) znajdującej się tam polskiej 
bibliotece kilkudziesięciu zestawów 
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...z Kroniki Powiatu

24 listopada 2007 r., w siedzibie 
konińskiego Starostwa odbył się finał 
VII edycji Powiatowego Konkursu 
Ochrony Środowiska, w którym wie-
dzę z dziedziny ekologii zaprezento-
wało 16 uczniów z 16 gimnazjów oraz 
9 uczniów z trzech szkół ponadgimna-
zjalnych.

Uczestnicy sobotniego finału wyło-
nieni zostali podczas etapu szkolnego 
konkursu, w którym wzięło udział 360 
uczniów.

Trwające pięć godzin zmagania 
konkursowe obejmowały część pi-
semną i ustną. Finaliści oceniani byli 
przez jury, w składzie: Krystyna Szaj-
kowska-Podlasińska – przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Od-
dział Kształcenia Ponadgimnazjalnego 
i Ustawicznego w Koninie, Zdzisław 
Łukaszewski – Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Konińskiego, Czesław 
Smorowski – Przewodniczący Związ-
ku Międzygminnego „Koniński Re-
gion Komunalny” oraz Halina Dąbrow-
ska – Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Koninie.

Po teście pisemnym, jury zakwa-
lifikowało do drugiego etapu Konkur-
su 6 osób (po 3 finalistów w każdej 
kategorii wiekowej). Podczas części 
ustnej finału, która rozpoczęła się 
o godz.1200, zmaganiom uczestników 

pkt) i Paulina Białecka z Gimnazjum 
w Wilczynie (17,5 pkt).

Wśród młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych, najwyżej oceniona 
została Agata Simińska z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
w Żychlinie (Liceum Ogólnokształcące 
Turystyczno-Sportowe) zdobywając 
23 pkt oraz Wioleta Nejman, również 
z ZSE– U w Żychlinie (Technikum 
Agrobiznesu) – 18,5 pkt. Trzecie miej-
sce w tej kategorii wiekowej przypadło 
Emilowi Wełnickiemu z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (Li-
ceum Ogólnokształcące) – 12 pkt.

Wszystkim laureatom Finału VII 
Powiatowego Konkursu Ochrony Śro-
dowiska atrakcyjne nagrody - cyfrowe 
aparaty fotograficzne - wręczyła wice-
starosta Małgorzata Waszak. Nagrody 
książkowe otrzymali także pozostali 
uczestnicy konkursu. Za wkład pracy 
włożony w przygotowanie finalistów, 
drobnymi upominkami obdarowani 
zostali także nauczyciele.

Halina Dąbrowska
Wydział Ochrony Środowiska

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Wyniki finału VII edycji Powiatowego Konkursu 
Ochrony Środowiska

przysłuchiwali się Wicestarosta Ko-
niński Małgorzata Waszak, członek 
Zarządu Powiatu Konińskiego Zenon 
Paszek oraz Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powia-
tu Elżbieta Raźna.

Według Jury Konkursu, wśród gim-
nazjalistów największą wiedzą z dzie-
dziny ekologii wykazali się: Mariusz 
Rogalewski z Gimnazjum w Budzi-
sławiu Kościelnym, który zdobywając 
28,5 pkt zajął pierwsze miejsce w tej 
kategorii wiekowej oraz Daria Ma-
ciejak z Gimnazjum w Brzeźnie (25,5 
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Komunikaty

Zmiany w przepisach ruchu drogowego
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje, iż na podstawie unijnej dyrektywy zmieniły się 

przepisy dotyczące zasad pierwszej rejestracji w Polsce używanych samochodów, sprowadzonych z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajca-
ria) lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

Od 25 grudnia br., do wniosku o rejestrację takiego auta jego właściciel będzie musiał dołączyć dowód rejestracyjny 
pojazdu wydany w kraju, z którego auto zostało importowane. Inne niż dowód rejestracyjny dokumenty (np. karta pojaz-
du) nie będą brane pod uwagę. 

Ponadto od 10 października br. obowiązują nowe przepisy dotyczące poruszania się po polskich drogach samochodami 
zarejestrowanymi za granicą. Osoba kierująca takim autem, która jednocześnie nie widnieje na dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu jako jego właściciel bądź posiadacz winna dysponować dokumentem potwierdzającym prawo do jego używania. 
Wystarczającym poświadczeniem jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej. 

Zofia Kurzawa
Wydział Komunikacji

Punkty Informacyjne Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego

Od 24 września 2007r. w Poznaniu, w holu budynku Victoria Center przy ulicy Strzeleckiej 49, funkcjonuje Główny 
Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), który powstał 
przy współpracy Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Programu 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Podstawowym zadaniem Punktu jest informowanie beneficjentów o możliwościach pozyskiwania środków unijnych 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod 
nr 061 858 12 27 lub zadając pytania drogą elektroniczną na adres: info.wrpo@wielkopolskie.pl. Szczegółowe informacje 
dotyczące WRPO na lata 2007-2013 można też znaleźć na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

W pierwszym kwartale 2008 r. na terenie województwa wielkopolskiego rozpocznie działalność 10 regionalnych Punk-
tów Informacyjnych. Będą one funkcjonować przy Starostwach Powiatowych m.in. w: Kole, Jarocinie, Wągrowcu, Gnieź-
nie, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile i Koninie. 

Celem działania Punktów Informacyjnych jest szczegółowe, nieodpłatne udzielanie informacji potencjalnym benefi-
cjentom WRPO oraz społeczności lokalnej na temat programów wdrażanych w Województwie Wielkopolskim w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

W Starostwie Powiatowym w Koninie na mocy porozumienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w przyszłym roku 
zostanie utworzony Punkt Informacyjny, gdzie zatrudnionych będzie dwóch konsultantów. Będą oni w godzinach od 8:00 do 15:
30 udzielać informacji w formie spotkań indywidualnych oraz porad w formie elektronicznej na temat: trybów, wymaganych do-
kumentów oraz terminów złożenia wniosku aplikacyjnego i wniosku o płatność w ramach WRPO oraz w ramach innych progra-
mów unijnych dostępnych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem konsultantów będzie również opracowywanie 
i aktualizacja pakietów informacyjnych oraz materiałów promocyjnych na temat WRPO. Z pewnością dużym ułatwieniem dla po-
tencjalnych beneficjentów, będzie możliwość uzyskania pomocy podczas wypełniania samego wniosku pod okiem konsultanta. 

Mamy nadzieję, że Punkt Informacyjny WRPO, który zacznie funkcjonować w Koninie będzie się cieszył zainteresowa-
niem a udzielane doradztwo przyczyni się do wzrostu absorpcji środków unijnych. 

Mariusz Ciszak
Wydział Promocji i Rozwoju

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie informuje, 
iż w dniach 24 i 31 grudnia br. (tj. w Wigilię i Sylwestra) sprawy związane 

z rejestracją pojazdów załatwiane będą tylko do godz.12.00.
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Zima zbliża się wielkimi krokami. 
Dni robią się coraz krótsze, a tempe-
ratura na zewnątrz usilnie przypomina 
nam o czapce i rękawiczkach. Mimo to 
warto wykorzystać jesienną aurę i wy-
brać się na dłuższy spacer. 
Na ostatnią tegoroczną wycieczkę, 
szlakiem legend i przypowieści, za-
praszam Państwa do gminy Rzgów, 
istniejącej już od 1837 r.

Najstarsze ślady świadczące o po-
bycie człowieka w tym rejonie sięgają 
schyłku starszej epoki kamienia – pa-
leolitu. Znaleziska archeologiczne, 
w dużej części naczynia krzemienne, 
wykopane na wydmach nadwarciań-
skich, badacze zaliczają do wyrobów 
stworzonych ok. 9000 – 8000 lat p.n.e. 

Wędrówki Kulturalne

Rozwój osadnictwa na tych terenach 
nastąpił w okresie wpływów rzym-
skich, czyli na początku naszej ery. 
Koncentrował się on w pasie wydm 
nadwarciańskich, po obu stronach 
pradoliny.

Siedzibą gminy jest bardzo stara 
osada – Rzgów. Pierwsze wzmianki 
o jej istnieniu pochodzą już z XII w. 
Stanowiła wówczas posiadłość klasz-
toru cystersów w Lądzie. Później stała 
się wsią szlachecką. W czasie okupacji 
hitlerowskiej w latach 1940-41 istniało 
tu getto dla ludności pochodzenia ży-
dowskiego. Obecnie wieś spełnia rolę 
siedziby władz samorządowych i ad-
ministracji gminnej, a także lokalnego 
ośrodka handlu i usług.

Szlakiem zabytków, legend i przypowieści
– gmina Rzgów

cd. strona 12   >>>

Ciekawym zabytkiem sakralnym 
w Rzgowie jest drewniany kościół pw. 
św. Jakuba. Wzniesiony został prawdo-
podobnie w 1 poł. XVI w. Konstrukcji 
zrębowej, oszalowany. Orientowany, 

Komunikaty / Wędrówki Kulturalne

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem grypy ptaków 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się: 

1) zakaz: 

a)  organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, 

b)  przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego 
 innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach, 

c)  utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, ba-
 żantów i kuropatw na otwartej przestrzeni, 

d)  pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; 

2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Marek Sawicki 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kościół pw. Św. Jakuba
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czyli jego część prezbiterialna, miesz-
cząca ołtarz główny jest zwrócona 
jest ku wschodowi - w stronę grobu 
Chrystusa w Jerozolimie. Do nawy od 
strony północnej przylega ośmiobocz-
na kaplica, od południa - niewielka 
prostokątna kruchta, a od zachodu 
- wieża konstrukcji szkieletowej, 
z kruchtą w przyziemiu. Dach kryty 
blachą pokrywa nawę i prezbiterium. 
Wewnątrz kościoła bogate rokokowe 
i barokowe wyposażenie: 3 ołtarze, 
ambona i chcielnica.

Około 20 % powierzchni gminy 
Rzgów położone jest w dolinie rzeki 
Warty i stanowi teren Nadwarciań-
skiego Parku Krajobrazowego, obej-
mującego ponadto gminy: Pyzdry, 
Zagórów, Lądek i Golina.

Park ten został utworzony w 1995 
r. w celu ochrony środowiska przyrod-
niczego, swoistych cech krajobrazu, 
zachowania ze względów przyrodni-
czych, naukowych i dydaktycznych 
miejsc lęgowych ptactwa wodnego 
i błotnego oraz ochrony ptaków 
przelotnych, a także zabezpieczenia 
wartości historycznych tego regionu. 
Atrakcją parku są ciekawe okazy flory 
i fauny. Doliczono się tutaj ponad 1.000 
gatunków roślin, w tym 57 gatunków 

prawnie chronionych. Na dobre zado-
mowiły się na tym obszarze wydry 
i bobry. Niepowtarzalne jest również 
gatunkowe bogactwo ptaków. 

Na krawędzi doliny Rzeki War-
ty we wsi Sławsk usytuowany jest 
dawny zespół pałacowo – parkowy 
z folwarkiem. Wzniesiony został 
w 1768 r. w miejscu dawnej siedziby 
rodowej rycerza Marcina ze Sławska 
herbu Zaremba. W XIX w. został on 
przebudowany i rozbudowany przez 

architekta Jana Wężyka – Rudzkiego 
w stylu neorenesansowym. Ponowna 
przebudowa nastąpiła w okresie mię-
dzywojennym. Obecnie obiekt odre-
staurowywany jest przez prywatnego 
właściciela. W przyszłości pałac wraz 
z parkiem i zaprojektowaną przystanią 
będzie pełnić rolę obiektu rekreacyj-
nego i z pewnością przyciągnie wielu 
turystów. 

W Domu Kultury OSP w Kowa-
lewku utworzona została Izba Pamięci 
Zofii Urbanowskiej. W Izbie znajduje 
się biurko i fotele z II poł. XIX w. Na 
biurku osobiste pamiątki z gabinetu li-
teratki z Konina - kałamarz i skórzane 
etui na papier do pisania z wytłoczony-
mi na wierzchu końskimi głowami. Na 
ścianach i w gablotach prezentowane 
są zdjęcia, fotokopie i kserokopie doku-
mentów związanych z Kowalewkiem 
i postacią Z. Urbanowską, jej publi-
kacje książkowe i inne wydawnictwa. 
Często organizowane są tam ciekawe 
imprezy kulturalne oraz konkursy. 

Materiały źródłowe:
P. Maluśkiewicz „Ziemia Konińska”, 

Konin 2002
Krzysztof Piechocki

Zdjęcia: 
Archiwum Urzędu Gminy w Rzgowie

Pałac w Sławsku

Dolina rzeki Warty


