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17 lutego, Starosta Stanisław Bielik 
odebrał nagrodę dla Starostwa Powia-
towego w Koninie w konkursie „Wielko-
polski Gospodarczo – Samorządowy HIT 
2007” w kategorii „Ekologia”.

Starostwo zgłosiło do tegorocznej edycji 
Konkursu inicjatywę „Opracowanie i wdro-
żenie Programu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest z terenu powiatu 
konińskiego na lata 2007 – 2012”.

Założenia programu (które zapewniają 
darmowy demontaż, wywóz oraz utyliza-
cję eternitowych pokryć dachowych) oraz 
sprawne jego wdrożenie i wyniki osią-
gnięte w zeszłym roku znalazły uznanie 
członków kapituły konkursu, która przy-
znała Starostwu tytuł HIT 2007. Dzięki 
tej inicjatywie udało się unieszkodliwić 
410 ton odpadów zawierających azbest 
ze 157 gospodarstw na terenie powiatu.

Celem Konkursu Wielkopolski Gospo-
darczo – Samorządowy HIT jest promo-
cja wartościowych dokonań rynkowych, 
ekologicznych, samorządowych i organi-
zacyjnych urzeczywistnionych w regio-
nie. Starostwo Powiatowe w Koninie, od 
początku funkcjonowania, uczestniczy 

w nim poprzez udział w pracach kapituły 
konkursu, nominowanie prorozwojowych 
firm z terenu powiatu oraz zgłaszanie do 
nagrody własnych inicjatyw i dokonań.

Usługi świadczone przez urząd na rzecz 
społeczności powiatu zostały już wcze-
śniej dostrzeżone przez kapitułę konkur-
su. Starostwo zostało laureatem Nagrody 
HIT 2003 za wdrożenie innowacyjnych 
metod zarządzania jakością ISO 9001-
2000 oraz uzyskanie rekomendacji do 
utrzymania ważności certyfikatu na ko-
lejne 3 lata a także uzyskało nominację 
do tytułu HIT Wielkopolski 2005 za po-
wołanie Centrum Obsługi Rolnika w Ko-
ninie oraz stronę internetową powiatu 
konińskiego – www.powiat.konin.pl.

Tegoroczne wyróżnienie „HIT” jest 
więc kolejnym potwierdzeniem dla słusz-
ności przyjętych przez samorząd zasad 
i sposobów realizowania potrzeb miesz-
kańców powiatu.

Włodzimierz Matecki
Wydział Promocji i Rozwoju

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

HIT 2007
dla konińskiego Starostwa
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Rolnik Koniński

Od 3 marca 2008 roku rolnicy mogą 
składać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Warunki i tryb udzielania pomocy 
określa rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paździer-
nika 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1443 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 
147).

Cel działania

Celem działania jest stymulowanie 
zmian strukturalnych w sektorze rol-
nym przez ułatwienie przejmowania lub 
zakładania gospodarstw rolnych przez 
osoby młode o odpowiednich kwalifika-
cjach zawodowych.

Zakres działania

Pomoc przeznaczona jest wyłącznie 
dla osób, które po raz pierwszy rozpo-
czynają samodzielne prowadzenie go-
spodarstwa rolnego.

Beneficjenci

Pomoc może uzyskać osoba, która:
1. jest pełnoletnia i w dniu składania 

wniosku o przyznanie pomocy nie 
ukończyła 40 lat;

2. jest obywatelem państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej;

3. nie ma ustalonego prawa do renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy;

4. posiada odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe, lub która zobowiąże się do 
uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 
lat od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy;

5. nabyła gospodarstwo i rozpoczęła 
prowadzenie działalności rolniczej po 
1 stycznia 2008 roku;

6. nie prowadziła wcześniej działalno-
ści rolniczej, a w szczególności nie 
była posiadaczem nieruchomości 
rolnej o powierzchni co najmniej 
1ha użytków rolnych;

7. przedłoży w Agencji plan rozwoju go-
spodarstwa, zwany „biznesplanem”, 
oraz zobowiąże się do realizacji jego 
założeń

8. przez okres co najmniej 3 lat od wy-
płaty pomocy będzie ubezpieczona 
w KRUS na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie,

9. będzie prowadzić gospodarstwo obję-
te pomocą przez co najmniej 5 lat od 
dnia wypłaty pomocy.

W dniu składania wniosku gospodar-
stwo rolne powinno spełniać następują-
ce warunki:
1. powierzchnia użytków rolnych nie 

może być:
- większa niż 300 ha;
- mniejsza niż średnia powierzchnia 

gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w województwie, w którym 
położone jest przejęte gospodar-
stwo; 

2. nie może stanowić przedmiotu współ-
własności lub współposiadania, z wy-
jątkiem małżeńskiej wspólności mająt-
kowej; 

3. będzie prowadzone samodzielnie 
przez ubiegającego się o pomoc;

4. gospodarstwo spełni wymagania do-
tyczące ochrony środowiska, higie-
ny i warunków utrzymania zwierząt. 
Na dopełnienie tego warunku wnio-
skodawca ma 3 lata, licząc od dnia 
rozpoczęcia działalności rolniczej. 
Warunki te powinny być zachowane 
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
pomocy.

Forma i wysokość pomocy

Udzielana jest jednorazowa premia 
w wysokości 50.000 zł. Co najmniej 
70% tej kwoty beneficjent powinien 
przeznaczyć na realizację inwestycji 
określonych w biznesplanie.

Potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy.
 2. Plan rozwoju gospodarstwa.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o pod-

jęciu samodzielnego prowadzenia 
gospodarstwa  rolnego.

 4. Oświadczenie wnioskodawcy/mał-
żonka wnioskodawcy o nie prowa-
dzeniu działalności rolniczej.

 5. Oświadczenie małżonka wniosko-
dawcy o prowadzeniu działalności 
rolniczej przed złożeniem wniosku 
o pomoc.

10. Oświadczenie wnioskodawcy o spo-
sobie uzupełnienia wykształcenia.

11. Oświadczenie wnioskodawcy w spra-
wie spełniania standardów w za-
kresie ochrony środowiska, higieny 
i warunków utrzymania zwierząt 
w gospodarstwie.

12. Oświadczenie wnioskodawcy o nie-
posiadaniu ustalonego prawa do 
renty przyznanej z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy.

13. Karta weryfikacji spełniania stan-
dardów w zakresie ochrony środowi-
ska, higieny i warunków otrzymania 
zwierząt w gospodarstwie.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektórych 
załączników wraz z instrukcjami ich 
wypełniania są dostępne na stro-
nach internetowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.
gov.pl. Można je również otrzymać 
w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski będą przyjmowane od 3 mar-
ca w oddziale Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, 
przy ul. Strzeszyńskiej 36.

Bożena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

Ułatwienie startu
młodym rolnikom
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Rolnik Koniński

REGIONALNA KOMISJA
DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM
W czerwcu 2007 r. przy konińskim oddziale Państwowej Inspekcji Pracy powołano Regionalną Komisję do 

Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym, w skład której weszli przedstawiciele Sta-

rosty Konińskiego, Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, Oddziału Regionalnego KRUS w Koninie, 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz 

Zespołów Szkół Ponadpodstawowych w Strzałkowie i Zagórowie. Do zadań Komisji należy podejmowanie róż-

norodnych działań o charakterze edukacyjnym ukierunkowanych na zmniejszenie wypadkowości w rolnictwie 

indywidualnym. 

W tym roku Komisja planuje m.in. przeprowadzić cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

skierowanych zarówno do rolników, jak i dzieci mieszkających na wsi, zorganizować konkursy (takie jak „Bez-

pieczne Gospodarstwo Rolne”, Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska czy konkurs plastyczny dla uczniów 

szkół podstawowych) czy promować bezpieczne maszyny, narzędzie i urządzenia rolnicze poprzez organizację 

stoisk wystawienniczych podczas targów czy dożynek.

Komisja dokonywać będzie również wizytacji gospodarstw rolnych, głównie w okresie prowadzenia prac 

żniwnych. 

Bożena Frankowska

Biuro Rolnictwa i Leśnictwa

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA

BIURO POWIATOWE W KONINIE
informuje

Wnioski o przyznanie:
– płatności do gruntów rolnych
– płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych
– płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu 
– oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw 
– płatności cukrowej 
– pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania 
– płatności rolnośrodowiskowe
Jak każdego roku będzie można składać w Biurze Powiatowym w Koninie, przy ul. Hurtowej 1 lub za pośrednictwem poczty 
w terminie od 15 marca do 15 maja 2008 r.

Dla wniosków złożonych w terminie do 9 czerwca naliczane będą sankcje w wysokości 1 % za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.

Uprzejmie prosimy wszystkich beneficjentów o jak najszybsze składanie wniosków co pozwoli na sprawną ich obsługę 
i uniknięcie kolejek w końcowym okresie przyjmowania.

Zaleca się wykonanie kserokopii wniosku co może ułatwić telefoniczne wyjaśnianie błędów. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 063 245 77 60.

Grzegorz Galiński 

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w Koninie
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7 lutego, po raz szósty rozegrany został 
Turniej Piłki Nożnej Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Ziemi Konińskiej o Puchar 
Starosty Konińskiego pod patronatem 
medialnym Radia FLASH i Tygodnika 
„Przegląd Koniński”. 

W turnieju wzięły udział drużyny WTZ 
z: Wilczyna, Paprotni, Mielnicy Dużej, 
Słupcy, Fundacji Mielnica przy ulicy 
Zagórowskiej, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, „Szczęśliwej Dwunastki”, Babina, 
Zagórowa, Sadlna, Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysło-
wym i Środowiskowy Dom Samopomocy 
Głębockie. 

Jest to jedyny taki turniej w naszym 
regionie. Jak co roku, i szóste spotkanie 
odbyło się w miłej atmosferze oraz w du-
chu sportowej rywalizacji. Turniej jest 
bardzo dobrą formą rehabilitacji i dobrze 
wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny 
osób niepełnosprawnych. Zawodnicy 
udowodnili, że stać ich na football na 
wysokim poziomie z zachowaniem zasad 
fair play. Bez wątpienia, miłym akcentem 
rywalizacji był głośny doping kibiców z  
trybun, którzy dodawali otuchy i wspar-
cia graczom. 

W turnieju wzięło udział około 200 
osób, w tym większość to osoby niepeł-
nosprawne. Na zakończenie spotkania, 
każda drużyna otrzymała puchar i piłkę. 
Sponsorzy ufundowali również nagrody 
dla  najlepszych graczy: 

- bramkarza
- zawodnika 

- zawodniczki 
- dla najlepiej zbudowanego zawodnika
- zawodnika fair play.

Puchar Starosty Konińskiego za 
zajęcie pierwszego miejsca otrzymał 
WTZ „Szczęśliwa Dwunastka”, puchar 
Wójta Gminy Krzymów za zajęcie dru-
giego miejsca otrzymał WTZ Mielnica 
Duża a puchar Firmy Kupiec za zajęcie 
trzeciego miejsca otrzymał WTZ Pa-
protnia.

Organizatorzy Turnieju: Starostwo 
Powiatowe w Koninie, Urząd Gminy 
w Krzymowie, WTZ w Paprotni, za po-
moc i wsparcie finansowe szczególne 
podziękowania składają: Firmie Kupiec, 
Piekarni M. Tomicki – Genowefa, Pie-
karni A. Tomicki – Krzymów, Restauracji 
„Zielono mi”, firmie NAFTOHURT, Gim-
nazjum w Krzymowie, Szkole Podstawo-
wej w Krzymowie oraz księdzu Robertowi 
Kaczmarkowi.

Dariusz Urbański
Kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Paprotni

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Rozegrano VI Turniej Piłki Nożnej 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Ziemi 
Konińskiej o Puchar Starosty Konińskiego

…z Kroniki Powiatu
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24 lutego br. zawodnicy 
z pięciu powiatów wzięli udział 
w rozgrywkach Półfinału Zimo-
wej Wielkopolskiej Spartakiady 
LZS Mieszkańców Wsi. 

Tegoroczne eliminacje halowej piłki 
nożnej odbyły się w Kazimierzu Bisku-
pim, gdzie w zmaganiach uczestniczyły 
drużyny męskie – mistrzowie poszcze-
gólnych powiatów. Reprezentująca 
Powiat Koniński drużyna – Warta 
Kramsk zajęła IV miejsce. Zwyciężyli 
zawodnicy z Gniezna, II miejsce zajął 

Turek, III – Jarocin, V miejsce przypa-
dło Wrześni.

Natomiast mecze piłki siatkowej ko-
biet i mężczyzn rozegrano w kleczew-
skiej hali sportowej OSIR. W siatków-
ce kobiet drużyna konińska - PWSZ 
Konin uplasowała się na III miejscu. 
I miejsce przypadło Wrześni, II – Turek 
i IV – Gniezno.

Drużyną, która zwyciężyła w siatkówce 
męskiej i jednocześnie będzie nas repre-
zentować w finale spartakiady są siatka-
rze - Wilki Wilczyn. Dalsze miejsca zajęły 

kolejno drużyny – z Wrześni, Gniezna, 
Turku i Jarocina.

Zwycięskie drużyny poszczególnych 
rozgrywek awansowały do finału Zi-
mowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS 
Mieszkańców Wsi, która już po raz X 
odbędzie się 9 marca w Hali Widowi-
skowo-Sportowej OSiR w Wągrowcu. 
Zawodnicy rywalizować będą o Puchar 
Przewodniczącego Rady Wielkopol-
skiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych.

 
Aneta Mizgalska

Stypendia przyznawane są przez Zarząd 
Powiatu Konińskiego od 6 lat. Jednak, 
z roku na rok wzrasta ilość uczniów ko-
rzystających z tej formy pomocy. Dwa lata 

temu, Zarząd Powiatu dysponując kwotą 
16 tys. zł przyznał 8 stypendiów, rok póź-
niej na stypendia dla 28 osób przeznaczo-
no 33 tys. zł. a w roku bieżącym zwiększo-

no w budżecie powiatu środki do prawie 
50 tys. zł, co pozwoliło objąć wsparciem 
stypendialnym 33 uczniów.

Uprawnionymi do otrzymania Sty-
pendium Starosty są uczniowie, któ-
rych średnia ocen w roku poprzedza-
jącym złożenie wniosku wyniosła 4,75 
a także laureaci ogólnopolskich olim-
piad przedmiotowych, ogólnopolskich 
turniejów oraz konkursów na prace 
naukowe. O pomoc stypendialną mogą 
również ubiegać się studenci uczący 
się w trybie dziennym, którzy pozo-
stają w trudnej sytuacji materialnej (tj. 
dochód brutto na jednego członka ro-
dziny nie przekracza 30% najniższego 
wynagrodzenia). Wysokość stypendiów 
wynosi: dla ucznia - 150 zł a dla stu-
denta - 200 zł miesięcznie.

W gronie tegorocznych stypendy-
stów znalazło się 6 uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klecze-
wie, 10 uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie, 16 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych im. F. Chopina w Żychli-
nie oraz student Wydziału Humani-
stycznego na Uniwersytecie im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu - absolwent 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

…z Kroniki Powiatu
Stypendia Starosty
Konińskiego wręczone

15 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Staro-
sty Konińskiego. Starosta Stanisław Bielik spotkał się w siedzibie 
urzędu z najzdolniejszą młodzieżą z powiatu, ich rodzicami oraz 
nauczycielami.

Eliminacje do Zimowej
Wielkopolskiej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi
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…z Kroniki Powiatu

„W wielkim mieście” to projekt realizo-
wany przez Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Rychwale w ramach 
programu „Równać Szanse 2007 – Re-
gionalny Konkurs Grantowy” organizo-
wanego przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży oraz Polsko – Amerykańską 
Fundację Wolności.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów 
Specjalnego Ośrodka, którzy do tej pory 
nie mieli możliwości zapoznania się z po-
ruszaniem się po dużym mieście. Może 
wydawać się dziwne, że w dobie ogromnej 
globalizacji są dzieci dla których funkcjo-
nowanie w mieście jest tajemnicą. Dzięki 
uczestnictwie w planowanym projekcie sy-
tuacja ta może się zmienić. Młodzież objęta 
działaniami staje u progu dorosłego życia, 
wyboru pracy. Być może niektórzy z nich 
wyjadą do dużego miasta. W takiej sytuacji 
wskazane wydaje się ukazanie chociaż na-
miastki tego z czym mogą mieć do czynie-
nia (rozbudowane środki transportu, poru-
szanie się po miejskich ulicach, zachowa-
nie w miejscach publicznych). Ważne jest 
aby nie zgubić się w „miejskiej dżungli”. 
Pierwsze niepowodzenia mogą wpłynąć 
bardzo niekorzystnie na postrzeganie i od-
biór miasta. Z tego też powodu chcieliśmy 
przygotować i uczulić młodzież na różne 
aspekty miejskiego funkcjonowania.

Projekt zakłada wykształcenie wśród 
uczestników praktycznych umiejętności 
poruszania się po mieście: korzystania 

z różnych środków komunikacji publicz-
nej, planowania podróży, posługiwania 
się planem miasta. Dzięki temu pokona-
na zostanie bariera strachu przed dużym 
miastem. Udział w projekcie przyczyni 
się do podniesienia poziomu samooceny 
uczniów i pozytywnego postrzegania swo-
jej osoby oraz co bardzo ważne własnych 
możliwości i umiejętności. Takie wzmoc-
nienie własnej wartości przyczyni się do 
pokonywania barier społecznych, które 
powodują powstawanie przepaści między 
ludźmi zdrowymi a niepełnosprawnymi 
umysłowo. Uczestnictwo w planowanych 
zajęciach będzie przepustką do zdobywa-
nia nowych miejsc a w przyszłości do uni-
kania sytuacji zaszywania się tylko i wy-
łącznie we własnym środowisku.

Projekt realizowany będzie do końca 
czerwca 2008 r. i w tym czasie zorga-
nizowane zostaną wycieczki do Konina, 
Poznania i Ślesina połączone z samo-
dzielnym opracowaniem planu podróży, 
kupnem biletów, zakupem posiłku. Spo-
dziewamy się, że poprzez udział w projek-
cie nasi uczniowie oswoją się z atmosfe-
rą wielkomiejską i będą potrafili stawiać 
w niej pierwsze kroki.

Na realizację projektu Szkoła otrzyma-
ła dotację w wysokości 7.000 zł.

Renata Szczepaniak
Dyrektor Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Rychwale

„Aby życie nie 
przebiegało obok”

Starostwo Powiatowe w Koninie za-
kończyło realizację lokalnego programu 
wyrównywania szans życiowych młodzie-
ży z małych miast i wsi „Aby życie nie 
przebiegało obok”.

Od 5 października 2007 roku, spe-
cjaliści z Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Ślesinie udzie-
lali fachowej pomocy uczniom Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, 
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: 
w Kleczewie i Sompolnie oraz Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie. W ramach programu, psycho-
lodzy i pedagodzy przeprowadzili cykl 
wykładów, warsztatów oraz zajęć relak-
sacyjnych i artystycznych dla młodzieży 
z problemami osobistymi i szkolnymi, 

niską samooceną oraz bezradną postawą 
wobec życia.

W zajęciach przygotowujących do pracy 
w grupie, uczących asertywności w kontak-
tach interpersonalnych oraz radzenia sobie 
ze stresem i w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, a także rozwijania poczucia własnej 
wartości, szacunku dla samego siebie oraz 
twórczego myślenia wzięło udział ponad 
1.100 osób. Koszt realizacji projektu wyniósł 
21.040 zł z czego 70 % (tj. 14.728 zł) sfi-
nansowane zostało z dotacji Wielkopolskie-
go Kuratorium Oświaty a pozostałe 30%
(tj. 6.312 zł) z budżetu powiatu konińskiego.

Aniela Albert
Dyrektor Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie 

Blisko 1000 osób poszukujących za-
trudnienia i 9 pracodawców wzięło udział 
w giełdzie pracy, zorganizowanej 18 lu-
tego br. przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Koninie w siedzibie Klubu Energetyk 
(ul. Przemysłowa 3D).

Pracowników poszukiwały między in-
nymi Castorama, Centrum Ogrodnicze 
Grene, Fugo S.A., Konwart oraz Rol-
trans Group.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem ze strony osób bezro-
botnych i poszukujących pracy. Udział 
w giełdzie pracy był jedną z szans pozy-
skania zatrudnienia. Wszystkie stanowi-
ska cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
gdyż pracodawcy prezentowali konkretne 
oferty pracy i służyli fachową pomocą. 
Można było uzyskać informacje na te-
mat: warunków zatrudnienia, wymagań 
pracodawcy oraz nawiązać bezpośredni 
kontakt. Wszyscy przedstawiciele insty-
tucji mieli zapewnione oddzielne stano-
wiska co dawało możliwość rozpatrzenia 
każdego przypadku indywidualnie.

Łącznie giełdę odwiedziło blisko 1000 
osób bezrobotnych i poszukujących pra-
cy. Pracodawcy oferowali zatrudnienie 
m. in. na stanowiska: pracownik pro-
dukcji, szwaczka, mechanik pojazdów 
samochodowych, spawacz, pracownik 
fizyczny, magazynier, asystent rachun-
kowości, handlowiec, agent reklamowy, 
konserwator części, kasjer handlowy. 
Na giełdę zaproszono 505 osób bezro-
botnych, z tego stawiło się 313 osób. 
Zatrudnienie uzyska z całą pewnością 
12 osób, a 61 osób zostało zakwalifiko-
wanych do dalszych procedur rekruta-
cyjnych. Natomiast 31 osób odmówiło 
przyjęcia pracy.

Powiatowy Urząd Pracy prowadził 
również nabór osób chętnych do wzięcia 
udziału w następujących szkoleniach: 
• dla wychowawców kolonijnych (docelo-

wo 20 osób)
• dla operatorów sprzętu budowlanego 

(docelowo 40 osób)
W tym celu zaproszono 100 osób bez-

robotnych, z czego 33 osoby nie stawi-
ły się, a 8 osób odmówiło uczestnictwa 
w szkoleniach.

Wiesława Matusiak
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Koninie

„W wielkim mieście” Z giełdy 
pracy
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…z Kroniki Powiatu

Na zaproszenie Gubernatora Urmasa 
Tamma, w dniach 22 – 25 lutego, Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik i Przewod-
niczący Rady Powiatu Andrzej Nowak 

przebywali z wizytą w regionie Lääne 
Viru, podczas której wzięli udział w uro-
czystościach z okazji 90 rocznicy powsta-
nia Republiki Estońskiej.

W drugim dniu pobytu, w siedzi-
bie estońskiego magistratu nastąpiło 
podpisanie protokołu o współpra-
cy pomiędzy obydwoma powiatami 
na 2008 rok, który przewiduje m.in: 
wizytę w  Estonii pracowników Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego Rychwale, udział estońskiego 
artysty malarza w tegorocznym Mię-
dzynarodowym Plenerze Malarskim 
w Ślesinie oraz spotkanie w powiecie 
konińskim specjalistów ds. kultury. 
Zgodnie z Protokołem, przedsta-
wiciele samorządu Lääne Viru
gościć będą także na Jubileu-
szowej X Gali Powiatu Konińskiego 
w grudniu br.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Samorządowcy z Powiatu 
Konińskiego na 90 obchodach 
powstania Republiki Estońskiej

Jako czwarty urząd w Wielkopolsce 
i dziesiąty w skali całego kraju, Starostwo 
Powiatowe w Koninie otrzymało Certy-
fikat legalności oprogramowania firmy 
CompNet „Jestem Legalny” oraz  Cer-
tyfikat „Microsoft License Management” 
firmy Microsoft. 

Już po raz drugi, Certyfikaty potwier-
dzające pełną legalność dla posiadanych 
zasobów komputerowych otrzymały 
także jednostki organizacyjne Powiatu: 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej. 

Podczas uroczystości, która odbyła się 
27 lutego br. w Starostwie, z rąk dyrekto-
ra firmy CompNet Sebastiana Strzecha, 
certyfikaty odebrali: Starosta Stanisław 
Bielik, Dyrektor PUP Wiesława Matusiak 
oraz Dyrektor PODGiK Andrzej Kimnes. 

Przeprowadzony na przełomie 2007 
i 2008 r. audyt legalności oprogramowa-

nia miał na celu potwierdzenie przestrze-
gania zasad licencyjnych przypisanych do 
programów,z których korzystają w swej 
pracy urzędnicy. 

W trakcie całego procesu, firma Comp-
Net skontrolowała ponad 150 kompute-
rów w Starostwie, 91 komputerów w PUP 
i 33 – w PODGiK. Zgodnie z zaleceniami 
stowarzyszenia producentów oprogramo-
wania BSA i firmy Microsoft, sprawdzo-
no, czy każdy zainstalowany program wy-
korzystywany jest zgodnie z prawem i ma 
odpowiednie potwierdzenie w dokumen-
tach (licencje, faktury zakupów, nośniki).

Audyt potwierdził pełną legalność dla 
posiadanych zasobów komputerowych. 
Według audytorów, kontrolowane insty-
tucje spełniły wszelkie wymogi związane 
z wdrożeniem i przestrzeganiem proce-
dur zarządzania oprogramowaniem. 

Podczas spotkania, Starosta Stani-
sław Bielik podkreślił, że otrzymanie 

certyfikatów jest kolejnym ważnym 
sukcesem urzędu. Dodał także, że 
audyt wyspecjalizowanej firmy ze-
wnętrznej, sprawił, ze Starostwo po-
siada pełniejszą wiedzę i większą kon-
trolę nad systemami oprogramowania 
a przeprowadzone przez CompNet 
szkolenie dla pracowników pozwoliło 
podnieść ich poziom wiedzy w nieła-
twej dziedzinie legalności oprogramo-
wania.

Z kolei, Dyrektor firmy CompNet, Se-
bastian Strzech przedstawił szereg korzy-
ści, z jakimi wiąże się uzyskanie certyfika-
tu ”Jestem Legalny”, m.in. zmniejsza ono 
prawdopodobieństwo innych kontroli le-
galności oprogramowania a w przypadku 
ich wystąpienia, gwarantuje szybkie i po-
myślne ich zakończenie. 

Ponadto, certyfikowane urzędy mogą 
liczyć na wsparcie firmy CompNet w pro-
cesie zarządzania licencjami w zakre-
sie wyboru optymalnych metod zakupu 
i użytkowania licencji.

 
Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa

„Jesteśmy legalni”
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Cztery gminy z powiatu konińskiego: Grodziec, Skulsk, 
Wierzbinek i Wilczyn zakwalifikowały się do Programu 
Integracji Społecznej (PIS) stanowiącego jeden  z kom-
ponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich (PPWOW).

Główną ideą Programu jest przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu  oraz mobilizacja kapitału społecznego. 
Ma on na celu wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich w zakresie planowania strategicznego i realizowa-
nia polityki społecznej, skutecznego korzystania z innych 
programów wsparcia oraz podniesienia poziomu integra-
cji społecznej.

Program finansowany z pożyczki Banku Światowego 
oraz środków Rządu RP realizowany będzie we współ-
pracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej 
pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Alokacja środków finansowych dokonana została 
w oparciu o wskaźniki pozwalające na ocenę skali po-
trzeb mieszkańców gmin zakwalifikowanych do progra-
mu. O zakwalifikowaniu do programu decydowały takie 
kryteria jak: niski dochód na mieszkańca, położenie 
gminy, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 
struktura demograficzna i gospodarcza oraz aktywność 
społeczna.

W ramach Programu, 500 gmin z całej Polski otrzyma 
na realizację usług społecznych ok. 40 mln euro. 1 mln 
200 tys. euro trafi do 16 gmin z województwa wielko-
polskiego, w tym do Grodźca - 70 000 euro, do Skul-
ska - 78 500 euro, do Wierzbinka - 101 600 euro a do 
Wilczyna - 83 000 euro. Zanim jednak gminy otrzymają 
ww. środki, będą musiały opracować własną strategię 
rozwiązywania problemów społecznych po uprzednim 
przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami. Bada-
nia ankietowe pozwolą dostrzec najważniejsze potrzeby 
mieszkańców  i zaplanować pod tym katem usługi, któ-
re sfinansowane zostaną w ramach Programu Integracji 
Społecznej.

Wdrażaniem programu zajmą się powołane do tego 
gminne Zespoły Zadaniowe, które we współpracy z Kon-
sultantem Regionalnym opracują Plany Działań.

 Aneta Mizgalska
Marta J. Bagrowska

Rzecznik Prasowy Starostwa

Pod kierownictwem Starosty Konińskiego, 21 stycznia 
w siedzibie urzędu odbyła się narada poświęcona organi-
zacji tegorocznego poboru na terenie powiatu konińskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Wojskowy Komendant Uzu-
pełnień WKU w Koninie – ppłk Władysław Walewander, 
przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - Jan Szczepa-
niak, Naczelnik Sztabu Policji KMP w Koninie - Krzysztof 
Lewandowski oraz przedstawiciele 14 gmin powiatu.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego, 
w obrębie działania Starostwa Powiatowego w Koninie, 
pobór przeprowadzony zostanie w terminie od 10 marca 
do 23 kwietnia br. 

Podczas narady przedstawiono harmonogram, zgodnie 
z którym poborowi stawiać się będą przed Komisją Lekarską. 

I tak, do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, 
która mieścić się będzie przy ul. Szpitalnej 45 (budynek 
szpitala w Starym Koninie) zgłaszać się będą poborowi z: 
gminy Skulsk - 10 i 11 marca; 
miasta i gminy Sompolno - 11, 12 i 13 marca; 
gminy Wierzbinek - 14, 17, 18 marca; 
gminy Krzymów - 18, 19 marca; 
miasta i gminy Kleczew - 19, 20, 21 marca; 
gminy Stare Miasto - 25, 26, 27 marca; 
gminy Grodziec - 27, 28 marca;  
gminy Wilczyn - 31 marca, 1 kwietnia; 
miasta i gminy Ślesin - 2, 3, 4 kwietnia; 
miasta i gminy Golina - 7, 8, 9 kwietnia; 
miasta i gminy Rychwał - 10, 11 kwietnia;
gminy Kramsk - 11, 14, 15 kwietnia; 
gminy Kazimierz Biskupi - 16, 17, 18 kwietnia; 
gminy Rzgów - 18, 21, 22 kwietnia; 

a 23 kwietnia - podlegające wezwaniu do poboru kobiety.

Bolesław Garus
Kierownik Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji 

Niejawnych

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa 

Komunikaty
Rozpoczyna
się Pobór

Szansa dla gmin
powiatu konińskiego



9

Komunikaty
„UCZEŃ 
NA WSI” 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił 
program pomocy w zdobyciu wykształ-
cenia przez osoby niepełnosprawne za-
mieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko-wiejskie. 

I. Cele programu

Celem strategicznym programu jest wyrów-
nanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 
uczniów, będących osobami niepełnospraw-
nymi, zamieszkujących ww. gminy.

Cele operacyjne programu to: 
a) poprawa warunków kształcenia uczniów, 

będących osobami niepełnosprawnymi, 
zamieszkującymi ww. gminy,

b) umożliwienie uczestnictwa w zajęciach 
mających na celu podniesienie spraw-
ności fizycznej i psychicznej, 

c) likwidacja barier transportowych utrud-
niających lub uniemożliwiających po-
bieranie przez uczniów nauki.

Celem programu jest również wzrost 
udziału osób niepełnosprawnych za-
mieszkujących ww. gminy w ogólnej licz-
bie osób pobierających naukę na pozio-
mie ponadgimnazjalnym. 

II. Adresaci programu i podmioty 
udzielające pomocy w ramach pro-
gramu

Adresatami programu są: 
w obszarze A – osoby niepełno-

sprawne, posiadające ważne orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, pobiera-
jące naukę w szkole podstawowej, gim-
nazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 
(z wyłączeniem szkoły policealnej), mają-
ce stałe zameldowanie na terenie gminy 
wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta 
do 5 tys. mieszkańców w gminie miej-
sko–wiejskiej, 

w obszarze B – gminy, na terenie któ-
rych zamieszkują uczniowie, o których 
mowa powyżej.

W przypadku nieletnich adresatów ob-
szaru A programu (dzieci i młodzież do lat 
18) uprawnionym do ubiegania się o przy-
znanie pomocy finansowej w ramach pro-
gramu jest rodzic lub opiekun prawny.

Pomoc finansowa w ramach obszaru 
A programu udzielana jest ze środków 
PFRON przez gminy, które przystąpią do 
realizacji programu. 

Pomoc finansowa w ramach obszaru 
B programu udzielana jest ze środków 
PFRON przez Oddziały PFRON.

III. Zakres pomocy oraz koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą

Przyznane w ramach obszaru A pro-
gramu dofinansowanie, może obejmować 
następujące koszty: 
– zakupu przedmiotów ułatwiających lub 

umożliwiających naukę, 
– uczestnictwa w zajęciach mających na 

celu podniesienie sprawności fizycznej 
lub psychicznej (w tym wakacyjne obo-
zy rehabilitacyjne), 

– związane z dostępem do internetu (in-
stalacja i abonament), z wyłączeniem 
zakupu komputerów, 

– kursów doszkalających w zakresie pro-
gramu nauczania oraz kursów języko-
wych (w przypadku kursów organizo-
wanych poza miejscem zamieszkania 
ucznia, dofinansowaniu mogą podle-
gać również koszty dojazdu, zakwate-
rowania, wyżywienia), 

– wyjazdów organizowanych w ramach 
zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem posta-
nowień ust. 2.

W przypadku uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych przyznane, w ramach obszaru 
A programu, dofinansowanie może obej-
mować dodatkowo następujące koszty: 
– opłaty za naukę (czesne), 
– zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę 

poza miejscem stałego zamieszkania),
– dojazdów do szkoły.

W ramach obszaru B programu – dofi-
nansowanie gminom wydatków na zakup 
fabrycznie nowych pojazdów (mikrobu-
sów – pojazdów 9-cio osobowych i auto-
busów) służących do przewozu uczniów. 

Wysokość środków PFRON przezna-
czonych na dofinansowanie, w ramach 
obszaru A, nie może przekroczyć: 
– w przypadku ucznia szkoły podstawo-

wej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł 
w ciągu jednego roku szkolnego, 

– w przypadku ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu jed-
nego roku szkolnego, 

– w przypadku ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej zobowiązanego do uiszczania 
opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 
zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Wysokość środków PFRON przezna-
czonych na dofinansowanie, w ramach 
obszaru B, nie może przekroczyć – 90% 
wydatków na zakup pojazdu, jednak nie 
więcej niż 100.000 zł na zakup mikrobu-
su i 200.000 zł na zakup autobusu.

IV. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w ramach ob-
szaru A programu jest: 
– posiadanie ważnego orzeczenia o nie-

pełnosprawności lub orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, 

– rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, 
– stałe zameldowanie na terenie gminy.

W ramach obszaru A programu nie 
mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:
– w przeszłości, byli stroną umowy za-

wartej z PFRON i rozwiązanej z przy-
czyn leżących po ich stronie, 

– wnioskodawcy o średnich miesięcz-
nych dochodach brutto przekraczają-
cych 120% najniższego wynagrodzenia 
przypadającego na jednego członka 
rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym.

Warunkiem uczestnictwa w ramach ob-
szaru B programu jest: 
– na terenie gminy ubiegającej się o dofi-

nansowanie zakupu: 
a) mikrobusu do przewozu osób niepeł-

nosprawnych zamieszkuje co najmniej 
6 uczniów wymagających przewozu 
lub co najmniej 1 uczeń poruszający 
się na wózku inwalidzkim,

b) autobusu do przewozu osób niepełno-
sprawnych zamieszkuje co najmniej 
9 uczniów wymagających przewozu,

– złożenie przez gminę promesy w za-
kresie pokrywania kosztów eksploatacji 
i ubezpieczenia pojazdu zakupionego 
ze środków PFRON.

W ramach obszaru B programu nie 
mogą uczestniczyć gminy, które: 
– w przeszłości, były stroną umowy za-

wartej z PFRON i rozwiązanej z przy-
czyn leżących po ich stronie, 

– posiadają wymagalne zobowiązania 
wobec PFRON, 

– posiadają zobowiązania wobec Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego,

– otrzymały ze środków PFRON dofinan-
sowanie na zakup pojazdu do przewo-
zu osób niepełnosprawnych w ciągu 
ostatnich 5 lat.

Powyższy warunek nie obowiązuje 
w sytuacji: 

str. 10  
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Komunikaty

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Oddział Wielkopolski uruchomił nowy program

na dofinansowanie do zakupu samochodu i oprzyrządowania
 I. Adresaci programu:

A) Zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełno-
sprawne w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni do 
65, kobiety do 60 roku życia), legitymujące się prawem 
jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne wydane z powodu dysfunkcji na-
rządu ruchu obejmującej co najmniej jedną kończynę dol-
ną (wniosek A),

B) Zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełno-
sprawne w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni do 
65, kobiety do 60 roku życia), posiadające ważne orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-
nie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie po 
siadaj ą prawa jazdy i wymagaj ą opiekuna kierowcy, po-
siadającego prawo jazdy kategorii B (wniosek A + oświad-
czenie opiekuna kierowcy),

C) Niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające waż-
ne orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 
lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(powyżej 16 roku życia do 18 roku życia), jeżeli wymagaj 
ą stałej rehabilitacji leczniczej, a jeden z opiekunów posia-
da prawo jazdy kategorii B (wniosek A-D).

 II. W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
A) otrzymały pożyczkę z PFRON na zakup samochodu 

w roku 2002 i później,

B) posiadają samochód rocznik 2002 lub nowszy,
C) były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przy-

czyn leżących po ich stronie
D) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON.

 III. Maksymalne dofinansowanie w roku 2008 wynosi:
A) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu - 28 080,- zł
B) w przypadku zakupu używanego samochodu - 22 464,- zł
C) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania - 8 424,- zł
Uwaga! wysokość dofinansowania uzależniona jest również 

od dochodów przypadających na osobę we wspólnym gospo-
darstwie domowym i może ulec zmniejszeniu.
 IV. Pozostałe warunki;

A) przy zakupie samochodu nowego wymagany jest udział 
własny w wysokości co najmniej 20% ceny zakupu, przy 
zakupie samochodu używanego (nie może być starszy niż 
rocznik 2006) - co najmniej 25 %.

B) cena zakupu samochodu nie może przekroczyć kwoty 71 
640,-zł

Wnioski należy składać w Oddziale Wielkopolskim PFRON: 
ul. Lindego 4 60-573 Poznań do dnia 31 marca 2008r. (decy-
duje data stempla pocztowego). Więcej szczegółów na stronie 
internetowej www.pfron.org.pl zakładka Programy PFRON za-
kładka Sprawny dojazd.

Tomasz Kubalak
Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Koninie

– gdy gmina wykaże, że posiadanym po-
jazdem, którego zakup dofinansowa-
ny został ze środków PFRON, nie jest 
w stanie zaspokoić potrzeb przewozo-
wych uczniów niepełnosprawnych, 

– zdarzeń losowych, potwierdzonych 
przez właściwe jednostki, skutkujących 
utratą lub całkowitym zniszczeniem po-
jazdu, którego zakup dofinansowany 
został gminie ze środków PFRON.

V. Tryb postępowania

PFRON przesyła do gmin zaproszenia do 
przystąpienia do realizacji obszaru A pro-
gramu, zgodnie z trybem określonym 
w procedurach realizacji programu. 

Gmina, która wyraża chęć przystąpie-
nia do realizacji obszaru A programu skła-
da do PFRON właściwe oświadczenie. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
w ramach obszaru A programu składane 
są w wyznaczonej przez wójta jednostce or-
ganizacyjnej gminy (np. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej) właściwej terytorialnie 
dla miejsca stałego zameldowania ucznia. 
Na podstawie tych wniosków gmina skła-

da wystąpienie o przyznanie środków 
finansowych na realizację obszaru A pro-
gramu do Oddziału PFRON właściwego 
terytorialnie dla siedziby władz gminy. 

Wniosek o przyznanie dofinansowania 
w ramach obszaru B programu składany jest 
przez gminę do Oddziału PFRON właściwe-
go terytorialnie dla siedziby władz gminy.

Tryb i termin składania przez gminę 
wniosków i wystąpień oraz zasady ich 
rozpatrywania a także system monitoro-
wania i zasady ewaluacji określają proce-
dury realizacji programu.

Zarząd Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala 
następujące dodatkowe terminy na 
przystąpienie do realizacji obszaru A pilo-
tażowego programu „UCZEŃ NA WSI” 
dla gmin miejsko - wiejskich z miastami po-
wyżej 5 tys. mieszkańców, które od dnia 
1 stycznia 2008 r. mogą realizować pro-
gram wyłącznie na obszarach wiejskich:
1) wysyłka przez Oddziały PFRON za-

proszeń do przystąpienia do realizacji 
obszaru A programu – od dnia 11 
lutego 2008 r.,

2) przyjmowanie przez Oddziały PFRON 
oświadczeń gmin wyrażających goto-
wość wstąpienia w rolę realizatora ob-
szaru A oraz wystąpień o przyznanie 
środków finansowych gminie na reali-
zację obszaru A programu – do dnia 
15 kwietnia 2008 r.,

3) przyjmowanie wniosków o dofinanso-
wanie kosztów nauki uczniów niepeł-
nosprawnych przez gminy wyrażające 
gotowość wstąpienia w rolę realizatora 
obszaru A programu – do dnia 31 
marca 2008 r.

4) termin od dnia 1 kwietnia do dnia 
30 kwietnia 2008 roku na przyjmo-
wanie przez Oddziały PFRON wnio-
sków gmin o dofinansowanie zakupu 
pojazdu w ramach obszaru B.
 
Więcej informacji na stronie 

internetowej www.pfron.org.pl
zakładka Programy PFRON/
Uczeń na wsi.

 
Tomasz Kubalak

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie 
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Na pierwszą tegoroczną wy-
cieczkę szlakiem zabytków, le-
gend i przypowieści zapraszam 
Państwa do gminy Grodziec – 
najdalej położonej na południe 
gminy powiatu konińskiego. 
Główną siedzibą władz gmin-
nych jest wieś nosząca tą samą 
nazwę, położona przy drodze 
krajowej Turek – Jarocin. Po raz 
pierwszy wzmianka o niej poja-
wia się w dokumencie z 1394 r. 
Wówczas wieś ta była własno-
ścią Cystersów z Lądu, a na-
stępnie rodu Grodzieckich.

Symbolika herbu gminy odnosi się 
do wydarzeń z XVI w., nawiązujących 
do dzielnej obrony grodu przez Kasz-
telana Grodzieckiego w czasie szwedz-
kiego najazdu. W dziele „Lud”, Oskar 
Kolberg wspomina, że „za panowania 
króla szwedzkiego Karola XII, podczas 
drugiego najazdu Szwedów na Polskę, 
wódz szwedzki Mensdorf trzykrotnie 
napadał na zamek grójecki usiłując go 
zdobyć. Zamiast uderzyć nań po raz 
czwarty, wysłał do zamku parlamen-
tarza, by zaprosić starostę grójeckiego 
do obozu na „układy”. Ten zaś, niepew-

ny tego jak długo uda mu się obronić 
zamek, zaproszenie przyjął i do obozu 
Mensdorfa przybył. Spotkanie nie prze-
biegało w przyjaznej atmosferze, a jego 
finał był tragiczny. Starosta grójecki 
odmówił wzniesienia toastu za zdrowie 
wodza, póty ten nie wypije zdrowia kró-
la Leszczyńskiego. Jednakże Mensdorf 
wyśmiewał się z Leszczyńskiego, twier-
dząc że jego władca jest królem dzie-
dzicznym z łaski Bożej, a każdy szlach-

cic polski jedynie z łaski tegoż władcy 
królem zostać może. Na potwierdzenie 
swych słów, włożył na głowę starosty 
koronę żelazną rozżarzoną do czerwo-
ności. W mękach i cierpieniach starosta 
grójecki dokonał żywota w szwedzkim 
obozie. Mensdorf, pozbywszy się pana 
zamku, ponownie nań wyruszył i tym 
razem udało mu się go zdobyć. Lecz 
tragedii na tym nie koniec. Żona staro-
sty, nie chcąc się poddać i oddać wrogo-
wi klucza zamkowego, pozbawiła życia 
swego siedmioletniego synka i z nim 
w ramionach oraz z kluczem w ręku 
rzuciła się w otchłań studni.”

Zabytki na terenie gminy świadczą 
o bogatej historii zarówno Grodźca, jak 
i innych miejscowości leżących na jej 
terenie. Do najważniejszych należy zali-
czyć pałac z 2 poł. XVIII w. wraz z ofi-
cyną wybudowaną na początku XIX w. 
Oba obiekty znajdują się w zabytkowym 
parku założonym w XVII w. W Grodźcu 
ponadto znajduje się neogotycki kościół 
rzymsko-katolicki pw. św. Andrzeja Apo-
stoła oraz neogotycki kościół ewangelicki 
wybudowany pod koniec XIX w. (obecnie 
w ruinie po pożarze w 2000 r.). Według 
miejscowej tradycji dawniej istniał tutaj 
również zamek.

Do bardziej uroczych zakątków Grodź-
ca zaliczyć należy park krajobrazowy 

Szlakiem zabytków, legend 
i przypowieści - Gmina Grodziec

Wędrówki kulturalne
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o powierzchni 16,12 ha ze śladami XVIII-
wiecznego założenia regularnego. Na 
jego terenie znajdziemy się wiele pomni-
kowych drzew. Wśród nich jest:
- 15 okazałych dębów szypułkowych 

o wys. 25-30 m i obwodzie pierśnicy 
400-650 cm,

- aleja grabowa, tworzona przez ok. 60 
sędziwych drzew.

W miejscowości Biskupie zachował się 
zespół parkowo-pałacowy. Tworzą go 
atrakcyjny turystycznie dwór murowany 
ok. 1820 r. - obecnie budynek Szkoły 
Podstawowej oraz park dworski z 1 poł. 
XIX w.

W Królikowie posiadającym prawa 
miejskie na początku XVI w., o którym 
pierwsze wzmianki historyczne pocho-
dzą z pocz. XIV w., znajduje się zespół 
budowli sakralnych parafii. Kościół św. 
Michała Anioła, którego metryka sięga 
okresu romanizmu został regotyzowany 
w XV w. Po zniszczeniach odbudowany 
w drugiej połowie XVIII w. w stylu baro-
kowym. Z najstarszego okresu zachowały 
się dwie romańskie płyty z przedstawie-
niem Drzewa Życia. We wsi znajduje się 
również młyn wodny z XIX w. Ponadto 
w wielu miejscach na terenie gminy znaj-
dują się stanowiska archeologiczne świad-
czące o osadnictwie od okresu neolitu. 

Z uwagi na walory przyrodnicze gmi-
na Grodziec zaliczana jest do Pyzdrskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Znajduje się tu największy w regionie 
kompleks lasów obejmujący 4,3 tys. ha. 
Działania proekologiczne Nadleśnictwa 
zaowocowały utworzeniem w Grodźcu 
Ośrodka Edukacji Leśnej. Jego główną 
ideą jest prowadzenie edukacji leśnej 
w sposób przyjemny i praktyczny. Jest tu 
sala z wypchanymi zwierzętami, makie-
ta kopalni węgla brunatnego oraz chata, 
w której leśniczy opowiada fascynujące 

historie. W koronach drzew 8 m nad 
ziemią umieszczono ścieżkę i platformę 
z lunetą, której obserwować można zwie-
rzęta zgodnie żyjące w leśnej ochronce.

Przez okoliczne lasy prowadzi 200 
km ścieżek rowerowych, w tym ścieżka 
„Bocian”, która biegnie przez teren ścisłej 
ochrony bociana czarnego.

Ośrodek jest udostępniony do zwiedza-
nia przez cały rok:
- od 1. IV do 31.IX, w godz. 8:00 – 

20:00,
- od 1. X do 31. III, w godz. 8:00 – 

18:00.

Na tym kończymy naszą podróż 
po gminie Grodziec, zapraszając gorąco 
do jej zwiedzania.

Materiały źródłowe:
P. Maluśkiewicz

„Ziemia Konińska”, Konin 2002
www.grodziec.pl

Krzysztof Piechocki 
Wydział Promocji i Rozwoju

 
Zdjęcia:

Archiwum Urzędu Gminy w Grodźcu
i Starostwa Powiatowego w Koninie
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