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Dożynki Powiatu Konińskiego Kramsk 
2007 przeszły już do historii ale pozostaną 
w naszej pamięci jako wyjątkowo udana kon-
tynuacja Święta Plonów.

Liczba wieńców dożynkowych, aktyw-
ność gmin w konkursach oraz frekwencja 
mieszkańców powiatu świadczą zarówno 
o wzrastającym z roku na rok zaintereso-
waniu najważniejszą imprezą powiatową, 
jak i potrzebie integracji środowiska wiej-
skiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
14.00 w Kościele Parafialnym w Kramsku. 
Podczas mszy św. 
dziękczynnej spra-
wowanej w intencji 
rolników powiatu 
konińskiego poświę-
cono chleb, wieńce 
i dary dożynkowe.

Wyjątkową opra-
wę  nabożeństwa 
podkreślił akompa-
niament Orkiestry 
Dętej KWB �Ko-
nin� w Kleczewie, 
która  następnie 
poprowadziła orszak dożynkowy na teren 
miejscowego Amfiteatru.

Kilkunastometrowy, niezwykle barwny 
korowód tworzyły delegacje gmin z wień-
cami, Poczty Sztandarowe, bryczki wiozące 
Starostów Dożynek oraz Gospodarzy im-
prezy, zaproszeni goście a także liczna grupa 
mieszkańców.

W otoczeniu cudownej zieleni i wszech-
obecnym słońcu, część oficjalną na placu do-
żynkowym rozpoczęli Gospodarze Dożynek: 
Starosta Koniński Stanisław Bielik i Wójt 
Gminy Kramsk Józef Karmowski, którzy 
serdecznie powitali wszystkich uczestniczą-
cych w tegorocznym Święcie Plonów.

Szczególne słowa podziękowania skiero-
wano do gości, którzy przyjęli zaproszenie 

i przybyli na uroczystości: parlamentarzy-
stów Ziemi Konińskiej, radnych sejmiku 
wojewódzkiego, przedstawicieli władz mia-
sta Konina i gmin powiatu konińskiego oraz 
radnych powiatowych i gminnych.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
KWB �Konin� w Kleczewie oraz okolicz-
nościowych wystąpieniach Gospodarzy, 
dopełniono zwyczajowego obrzędu chleba. 
Starostowie dożynek: Jolanta Nawrocka 
i Marek Kantorowski wręczyli ich gospoda-
rzom dorodny bochen chleba, który następ-

nie podzielono 
by poczęstować 
nim uczestników 
imprezy.

D o n i o s ł y m 
w y d a r z e n i e m 
Święta Plonów 
w Kramsku było 
ogłoszenie wyni-
ków V edycji Kon-
kursu �Powiatowy 
R o l n i k  R o k u � 
i uhonorowanie 
jego laureatów.

Prezentacji 10 nominowanych do tytułu 
�Powiatowego Rolnika Roku�, dokonał 
przewodniczący Kapituły, członek Zarządu 
Powiatu Konińskiego Zenon Paszek. W tym 
roku, z rąk Starosty Konińskiego Stanisła-
wa Bielika oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Andrzeja Nowaka akty nominacji 
odebrali: Barbara i Jerzy Jaworscy z Pa-
trzykowa, gm. Kramsk, Bożena i Mirosław 
Kaczmarkowie z Komorowa, gm. Kazimierz 
Biskupi, Anna Kopczyńska z Goliny, Małgo-
rzata i Tomasz Kwiecińscy z Liśca Wielkie-
go, gm. Stare Miasto, Mariusz Lebiedziński 
z Liśca Małego, gm. Stare Miasto, Teresa 
i Henryk Lewandowscy z Nieborzyna, gm. 
Kleczew, Katarzyna i Marek Michalakowie 
z Goliny Kolonia, Bożena i Kazimierza 



Biuletyn Powiatu Konińskiego 2

Reporterskim okiem

Miling z Adamowa gm. Krzymów, Jo-
lanta i Józef Nawroccy z Kuźnicy gm. 
Kramsk oraz Anna i Krzysztof Rusz-
czyńscy z Sycewa, gm. Sompolno.

Międzygminnego �Na najbardziej upo-
rządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę 
w każdej gminie. Dyplomy i nagrody 
w kategorii �Wieś� odebrali sołtysi: 
Franciszek Marcinkowski z Biskupic 
(gm. Grodziec), Jerzy Smolarek z Izabe-
lina (gm. Kramsk), Stanisław Stencel ze 
wsi Grochowy (gm. Rychwał), Wiesław 
Czaja ze Sławska (gm. Rzgów), Sta-
nisław Kaszuba z Żychlina (gm. Stare 
Miasto) Zdzisław Łukaszewski z Szy-
szyna (gm. Ślesin) Ireneusz Sadkowski 
z Kalinowa (gm. Turek) oraz Jarosław 
Malesza z Tarnowskiego Młyna (gm. 
Władysławów) a w kategorii �Zagroda�: 
Irena i Henryk Tarczyńscy z Biskupic 
gm. Grodziec, Teresa i Mariusz Smo-

Najważniejszym i zarazem najbar-
dziej emocjonującym momentem uro-
czystości było ogłoszenie zwycięzców 
tegorocznej edycji Konkursu. Kapituła 
zdecydowała uhonorować tytułem �Po-
wiatowy Rolnik Roku�:
� Barbarę i Jerzego Jaworskich z Pa-

trzykowa,
� Teresę i Henryka Lewandowskich 

z Nieborzyna, 
� Katarzynę i Marka Michalaków z Go-

liny Kolonia, 
� Annę i Krzysztofa Ruszczyńskich 

z Sycewa.

Laureaci Konkursu otrzymali Sta-
tuetki z drewna, autorstwa artysty 
rzeźbiarza Henryka Jankowskiego. 
Zapewne bardzo miłą niespodzianką 
dla zwycięzców i nominowanych były 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
przedstawicieli konińskich instytucji 
i lokalnego biznesu.

Tradycyjnie, na dożynkowej sce-
nie ogłoszono także wyniki Konkursu 

larek z Izabelina gm. Kramsk, Alina 
i Wiesław Bednarek z m. Gliny (gm. 
Rychwał), Magdalena Wieczorek z m. 
Rzgów Drugi, Tomasz Kwieciński 
z Liśca Wielkiego (gm. Stare Miasto), 
Zbigniew Jabłoński z Julii (gm. Ślesin) 
oraz Mirosław Rosicki z Kalinowa (gm. 

Turek) i Ireneusz Ćwiek z Tarnowskie-
go Młyna (gm. Władysławów).

Wszyscy wyróżnieni w Konkursie 
otrzymali nagrody ufundowane przez: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Gminy 
zrzeszone w Związku Gminnym �Koniń-
ski Region Komunalny� oraz Związek 
Międzygminny �Koniński Region Ko-
munalny�.

Prawdziwą ozdobą tegorocznego 
Święta Plonów stały się wieńce dożyn-
kowe. Do konkursu na ten najpiękniej-
szy symbol żniwny, zgłoszono ich aż 39. 
To prawdziwy rekord w historii naszych 
dożynek powiatowych a zarazem naj-
bardziej wymowny przykład poszano-
wania ludowej tradycji. Przed Komisją 
Konkursową stanęło niełatwe zadanie, 
wszystkie bowiem biorące w konkursie 
wieńce imponowały pomysłowością 
i budziły zachwyt.

Za najpiękniejsze i najbardziej okazałe 
wieńce tegorocznych Dożynek Powiato-
wych uznano: wieniec z Julii (gm. Ślesin), 
wieniec reprezentujący Biechowy (gm. 
Kramsk) oraz wieniec z miejscowości 
Stara Ruda (gm. Wierzbinek).

Po raz pierwszy na powiatowych 
obchodach Święta Plonów rozstrzy-
gnięty został �Konkurs chleba�. Ka-
pituła konkursu oceniła 20 chlebów 
i przyznała tytuł �Mistrza Chleba�: Zofii 
Łebkowskiej z Kazimierza Biskupiego, 
Zespołowi �Sentymentalne Serca� 
z Kramska, Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Osieczy, Elżbiecie Kubickiej z miejsco-
wości Grabowe, Małgorzacie Górskiej 
z Patrzykowa, Agacie Kołodziejczak 
z miejscowości Święte, Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Pogoni, Genowefie Nawroc-
kiej z Kuźnicy, Bronisławie Graczyk ze 

Sławska, Halinie Rogowskiej z Kramska 
i Sołectwu Wysokie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się barwne stoiska, na których ser-
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W okresie od 17 do 28 lipca br. trwały 
w Żychlinie (gm. Stare Miasto) pierwsze 
na naszym terenie polsko � rosyjskie 
archeologiczne badania wykopaliskowe. 
Stronę rosyjską reprezentował docent 
Artur Czubur z grupą studentek z Pań-
stwowego Uniwersytetu w Briańsku. 
Ze strony polskiej udział wzięli: mgr 
Krzysztof Gorczyca z Muzeum Okrę-
gowego w Koninie oraz mgr Natalia Li-
powczyk z konińskiej Delegatury Służby 
Ochrony Zabytków.

W tym roku podjęto niewielkie 
wykopaliska na kopcu znajdującym 
się w dworskim parku, który należy 

do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie. Według źródeł 
historycznych jest to najprawdopodob-
niej pozostałość XVII-wiecznej wieży 
mieszkalno-obronnej zbudowanej przez 
ówczesnych właścicieli Żychlina � Ży-
chlińskich herbu Szeliga.

Najbardziej prawdopodobnym in-
westorem budowli wydaje się być Piotr 
Żychliński (ur. ok.1536 - zm.1610), 
który krótko przed śmiercią ufundował 
w Żychlinie kościół ewangelicko � re-
formowany. 

Celem prowadzonych badań jest 
określenie czasu powstania budowli 

Wykopaliska archeologiczne
w Żychlinie

(istnieje przypuszczenie, że pochodzi 
ona z wcześniejszego okresu niż XVII 
wiek) oraz stopnia zachowania reliktów 
budowli. 

Podczas prac udało się odkryć frag-
ment kamiennych fundamentów budow-
li łączonych na glinę. Ściana usytuowana 
jest na osi wschód-zachód i ma grubość 
około 1,2 m. Znaleziono też fragmenty 
cegieł, dachówek, kafli i naczyń z XVII 
wieku i bardzo nieliczne z XVI w.

25 lipca teren wykopalisk odwiedzili: 
Starosta Koniński Stanisław Bielik i Pre-
zydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz. 
W trakcie rozmów ustalono, że ten eks-
peryment badawczy, pomyślany głównie 
jako miejsce praktyki archeologicznej 
dla studentów, będzie kontynuowany 
w przyszłości w znacznie większym 
zakresie. Władze miasta i powiatu zade-
klarowały współpracę podczas realizacji 
kolejnych projektów tego typu.

Porozumienie podpisane w marcu br. 
miedzy miastem Konin a Powiatem Ko-
nińskim w zakresie wzajemnej promocji 
turystycznej i gospodarczej ma więc 
szansę rozwinąć się na kolejne obszary 
współpracy. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

wowano niezliczone smakołyki, m.in.: 
chleb z przepysznym smalcem, żeberka, 
szaszłyki, staropolski bigos i oczywiście 
kiszone ogórki.

Na placu dożynkowym wiele się 
działo, a sprzyjał temu również bogaty 
program artystyczny.

O niepowtarzalną atmosferę podczas 
festynu zadbali prezentujący się na sce-
nie artyści m.in.: Zespół �Winniczanki 
z Winnicy, Zespół taneczny �PLUS� 
z Kazimierza Biskupiego,  Grupa 
�Kramsk�, Kapela Podwórkowa �Z ko-
pyta� z Kazimierza Biskupiego.

Gwiazdą tegorocznych Dożynek była 
Krystyna Giżowska a kończąca Święto 
Plonów zabawa ludowa - pewnie trwa-
łaby do rana, gdyby nie widmo obowiąz-
ków dnia następnego.

I choć po Dożynkach Powiatowych 
Kramsk 2007 pozostały już tylko wspo-
mnienia, pociesza nas myśl, że za rok 
znów się spotkamy.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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V edycja konkursu na najlepszego 
rolnika Ziemi Konińskiej dobiegła końca. 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pa-
miątkowych statuetek miało miejsce na 
tegorocznych Powiatowych Dożynkach, 
które odbyły się 19 sierpnia w Kramsku. 

W tym roku o tytuł �Powiatowego 
Rolnika Roku� ubiegało się 16 gospo-
darstw reprezentujących gminy: Wil-
czyn, Kramsk, Krzymów, Sompolno, 
Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Kle-
czew i Golina. Kandydatów do konkursu 
zgłaszały Urzędy Gminy, Powiatowy 
Zespół Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
i Izba Rolnicza. 

Ze względu na fakt, iż gospodarstwa 
biorące udział w konkursie należą do 
czołowych producentów mleka, trzody 
chlewnej oraz warzyw i owoców nie 
tylko w skali powiatu, ale także całego 
regionu wielkopolskiego, Kapituła 
Konkursu, w której skład weszli: Zenon 
Paszek � Członek Zarządu, Stanisław 
Zych � Przewodniczący Izby Rolniczej 
w Koninie, Juliusz Kłaniecki � Kierow-
nik Powiatowego Ośrodka Rolniczego, 
Zdzisław Łukaszewski � Przewodniczą-
cy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Rady Powiatu, Bożena Frankowska 
� Inspektor Biura Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego, musiała podjąć 
niezwykle trudną decyzję. 

Członkowie kapituły dokonali wizy-
tacji każdego gospodarstwa oraz oceny 
wedle kompleksowego zestawu obiek-
tywnych i mierzalnych kryteriów. W te-
gorocznej edycji brano pod uwagę: 

� Poziom produkcji i nowoczesność 
technologii,

� Organizację gospodarstwa i racjonal-
ność wyposażenia,

� Możliwe do oceny efekty ekonomicz-
ne,

� Stosowanie zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej,

� Dobrostan zwierząt,
� Ogólną ocenę kandydata.

Ocena według powyższych kryte-
riów pozwoliła na nominowanie do ty-
tułu �Powiatowego Rolnika Roku 2007� 
dziesięciu gospodarstw:

Barbary i Jerzego Jaworskich 
z Patrzykowa gmina Kramsk. Głów-
nym kierunkiem produkcji w 50 � hek-

tarowym gospodarstwie jest produkcja 
mleka. Państwo Jaworscy posiadają 35 
krów mlecznych, przy czym wydajność 
mleka od jednej krowy wynosi ponad 
7400 litrów rocznie. Gospodarstwo po-
siada nowoczesną oborę wolno stanowi-
skową na rusztach z boksami legowisko-
wymi. Całe obejście zostało utwardzone 
kostką brukową a budynki wytynkowane 
i pomalowane. 

Małgorzaty i Tomasza Kwieciń-
skich z Liśca Wielkiego gm. Stare 
Miasto. Gospodarstwo o powierzchni 
60 ha, specjalizujące się w produkcji 
mleka, opasów i trzody chlewnej. 
Gospodarstwo posiada 17 sztuk krów 
mlecznych, od których uzyskuje się 80 
tys. litrów rocznie sprzedaje się 25 sztuk 
opasów oraz 400 sztuk tuczników. W go-
spodarstwie jest pełen park maszynowy 
z wszystkimi urządzeniami rolniczymi. 

�Powiatowy Rolnik Roku 2007�

Bożeny i Mirosława Kaczmar-
ków z Komorowa, gmina Kazimierz 
Biskupi. Gospodarstwo o powierzchni 
27 ha, specjalizuje się w hodowli trzody 
chlewnej. Gospodarstwo posiada 30 
macior, roczna sprzedaż tuczników prze-
kracza 450 sztuk. Produkcja tuczników 
oparta jest o pasze własne. Właściciele 
systematycznie rozwijają gospodarstwo, 
w najbliższym czasie zamierzają zbudo-
wać nową chlewnię. 

Anny Kopczyńskiej z Goliny. 
Gospodarstwo o powierzchni 25,5 ha, 
nastawione jest przede wszystkim 
na produkcję mleka. Posiada 40 krów 
mlecznych, rocznie sprzedaje około 
25 sztuk opasów. Wydajność od krowy 
wynosi średnio 6500 litrów rocznie. Go-
spodarstwo posiada nowoczesną wolno 
stanowiskową oborę oraz halę udojową 
na 8 sztuk. 

Mariusza Lebiedzińskiego z Li-
śca Małego, gmina Stare Miasto. 
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 38 
ha. Dominującym kierunkiem produkcji 
jest bydło mleczne. Gospodarstwo po-
siada 30 krów mlecznych, a roczna pro-
dukcja towarowa mleka wynosi 260 tys. 
litrów. Wydajność od jednej krowy jest 
bardzo wysoka i wynosi 10,5 tys. litrów 
rocznie. W gospodarstwie od szeregu lat 
prowadzona jest systematyczna planowa 
selekcja stada krów, dzięki czemu całe 
stado przedstawia bardzo wysoką war-
tość hodowlaną. 
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Teresy i Henryka Lewandow-
skich z Nieborzyna gmina Kleczew. 
Gospodarstwo o powierzchni 42 ha 
zajmuje się przede wszystkim hodowlą 
bydła mlecznego, stado liczy 36 sztuk 
krów mlecznych. Roczna produkcja mle-
ka wynosi 307 tysięcy litrów. Od jednej 
krowy uzyskuje się średnio 8 tysięcy 
litrów w ciągu roku. 

Katarzyny i Marka Michalaków 
z Goliny Kolonia. Gospodarstwo 
posiada powierzchnię 46 ha, głównym 
kierunkiem produkcji jest bydło mlecz-
ne. Państwo Michalakowie posiadają 
27 krów mlecznych, a roczna produkcja 
mleka wynosi 207 tys. litrów. W 2006 
roku zbudowana została płyta oborniko-
wa oraz zbiornik na gnojówkę ze środ-
ków unijnych. 

Bożeny i Kazimierza Miling 
z Adamowa, gmina Krzymów. Po-
wierzchnia gospodarstwa liczy 48 ha. 
Dominującym kierunkiem produkcji jest 
drobiarstwo. W dwóch kurnikach, jakie 
znajdują się w gospodarstwie, hodowane 
są brojlery oraz gęsi zarodowe. Roczna 
produkcja w gospodarstwie wynosi 28 
ton kurczaka brojlera, 30 ton gęsi na 
tucz, 230 sztuk tuczników. W 2006 roku 
wybudowano zbiornik na gnojówkę oraz 
płytę obornikową. 

Jolanty i Józefa Nawrockich 
z Kuźnicy, gmina Kramsk W go-
spodarstwie o powierzchni 79,5 ha 
hodowana jest przede wszystkim trzoda 
chlewna. Gospodarstwo posiada 30 sztuk 
macior, odchowuje 694 sztuk prosiąt. 
Roczna sprzedaż to 68 ton tuczników, 
pasza do tuczu pochodzi w większości 
z własnych pól, dokupywane są jedynie 
koncentraty i dodatki mineralne. Gospo-
darstwo posiada porodówkę i odchowal-
nię dla prosiąt. Właściciele gospodarstwa 
w najbliższej przyszłości planują zwięk-
szyć produkcję żywca wieprzowego. 

w swych gospodarstwach ulepszeń na 
wzór standardów przyjętych w krajach 
Europy Zachodniej. Wszyscy nomi-
nowani prowadząc swe gospodarstwa 
spełniają zarazem podstawowe warunki 
zoohigieniczne jak i wykazują dbałość 
o środowisko naturalne. 

Tradycyjnie, wszystkich nominowa-
nych rolników zgłoszono do konkursu, 
w którym najlepsi gospodarze z całego 
województwa rywalizują o tytuł �Wielko-
polskiego Rolnika Roku�. 

Członkowie Kapituły Konkursu po 
wieloaspektowym przeglądzie funkcjo-
nowania nominowanych gospodarstw 
zdecydowali o przyznaniu tytułów 
�Powiatowego Rolnika Roku 2007�: 
Barbarze i Jerzemu Jaworskim 
z Patrzykowa, Teresie i Henryko-
wi Lewandowskim z Nieborzyna, 
Katarzynie i Markowi Michalakom 
z Goliny oraz Annie i Krzysztofowi 
Ruszczyńskim z Sycewa. 

Wszystkim, którzy uświetnili swoim 
udziałem konkurs na �Powiatowego Rol-
nika Roku 2007� serdecznie gratulujemy 
dotychczasowej siły konkurencyjności 
na rynku, życząc dalszego umiejętnego 
łączenia modernizacji gospodarstw 
z kultywowaniem najpiękniejszych 
tradycji polskiej wsi. Niech sukcesom 
ekonomicznym zawsze towarzyszy 
satysfakcja z wykonywanej pracy i chęć 
wdrażania nowych rozwiązań. 

Gorąco zachęcamy wszystkich do 
udziału w przyszłorocznej edycji Kon-
kursu �Powiatowy Rolnik Roku�. 

Anny i Krzysztofa Ruszczyń-
skich z Sycewa, gmina Sompolno. 
Gospodarstwo o powierzchni 46 ha wy-
specjalizowało się w sadownictwie. Po-
wierzchnia upraw sadowniczych zajmuje 
37 ha, 9 ha zajmują natomiast zboża. 
W ramach programów unijnych wybudo-
wano komory chłodnicze z kontrolowaną 
atmosferą i wyposażono gospodarstwo 
w nowoczesne opryskiwacze sadowni-
cze. 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż 
gospodarstwa, które nominowano do 
tytułu �Powiatowy Rolnik Roku 2007� 
wykazują systematyczny wzrost pro-
dukcji, a ich właściciele podejmują nie-
ustannie wysiłek na rzecz wprowadzania 
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Cel realizacji działania
 
W Polsce występuje znaczny udział 

gruntów niskich klas bonitacyjnych, użyt-
kowanych jako grunty rolne. Zalesienie 
takich gruntów podniesie ich wartość eko-
nomiczną, zwiększy udział lasów w glo-
balnym bilansie węgla, a ściśle określone 
sposoby zakładania upraw leśnych i dobór 
gatunków drzew, wpłyną korzystnie na 
zwiększenie bioróżnorodności. 

 
Działanie wdrażane będzie w dwóch, 

opisanych poniżej schematach.
 

SCHEMAT I � ZALESIANIE 
GRUNTÓW ROLNYCH 

Pomoc obejmie zakładanie upraw le-
śnych na gruntach użytkowanych rolniczo. 

 
Pomoc może uzyskać:
� Rolnik, który   został wpisany do ewi-

dencji producentów, stanowiącej część 
krajowego systemu ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności; 

� Co najmniej 3 rolników, których grunty 
sąsiadują ze sobą, a ich łączna po-
wierzchnia jest nie mniejsza  niż 2 ha. 
 

Pomoc finansowa będzie udzielana do 
gruntów:
� użytkowanych jako grunty orne oraz 

sady, które zostały przeznaczone 
do zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.        
W przypadku braku takiego planu, 
wykonanie zalesienia nie będzie mogło 
być sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy; 

� stanowiących własność wnioskodawcy, 
jego małżonka lub współwłasność wnio-
skodawcy; 

o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimal-
nej szerokości 20 m, a w przypadku działek 
graniczących z lasem ich szerokość może 
być mniejsza niż 20 m.

Pomoc na zalesianie w ramach Progra-
mu może być przyznana jednemu rolniko-
wi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Do gruntów położonych na obszarach 
NATURA 2000 pomoc nie przysługuje.

Rolnik, któremu przyznano pomoc 
zobowiązuje się do:
a. zalesienia gruntów, na których do dnia 

złożenia wniosku o pomoc była prowa-
dzona (zgodnie z minimalnymi wyma-
ganiami utrzymywania gruntów rolnych 
w dobrej kulturze rolnej zgodnej z nor-
mami ochrony środowiska, określony-
mi w przepisach o płatnościach bezpo-
średnich do gruntów rolnych i płatności 
cukrowej) działalność rolnicza; 

b. pielęgnacji założonej uprawy leśnej 
przez okres 5 lat od dnia wykonania 
zalesienia; 

c. prowadzenia założonej uprawy leśnej 
przez okres 15 lat od dnia uzyskania 
pierwszej płatności na zalesianie; 

d. przestrzegania minimalnych wymagań 
utrzymywania gruntów rolnych w do-
brej kulturze rolnej zgodnie z normami 
dotyczącymi ochrony środowiska. 

Pomoc na zalesianie dzieli się na:
� wsparcie na zalesienie � jednorazowy 

ryczałt za poniesione koszty zalesienia 
i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany 
w pierwszym roku po wykonaniu zale-
sienia. Wysokość wsparcia zależy od: 

� proporcji gatunków iglastych i li-
ściastych w strukturze uprawy; 

� zabezpieczenia przed zwierzyną 
(grodzenie 2-metrową siatką me-
talową); 

� konfiguracji terenu; 
� zastosowania sadzonek zwykłych 

lub sadzonek mikoryzowanych 
z zakrytym systemem korzenio-
wym. 

 
 Maksymalną stawkę można uzyskać, 

jeżeli zalesiony grunt w całości będzie 
leżał na stoku o nachyleniu powyżej 
12°, do wykonania zalesienia użyto 
wyłącznie gatunków drzew iglastych 
z zakrytym systemem korzeniowym 
(mikoryzowane) i gdy uprawa została 
ogrodzona 2-metrową siatką metalową.

� premię pielęgnacyjną - zryczałto-
waną płatność do hektara zalesionych 
gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. 
Wysokość premii obejmie koszty prac 
pielęgnacyjnych wskazanych w planie 
zalesienia np.: czyszczenie wczesne, za-
stosowanie repelentów, zabezpieczenie 
trzema palikami, zabezpieczenie owczą 
wełną. 

� premię zalesieniową - zryczałtowaną 

płatność do hektara zalesionych grun-
tów, wynikającą z utraconych docho-
dów z tytułu przekształcenia gruntów 
rolnych na grunty leśne. Premia wy-
płacana będzie co roku, przez 15 lat od 
założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją 
tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali 
uzyskanie w roku poprzedzającym zło-
żenie wniosku, co najmniej 25% docho-
dów z tytułu prowadzenia działalności 
rolniczej. 

Do dochodów z rolnictwa zalicza się:
� dochody z pracy w gospodarstwie rol-

nym obliczone jako iloczyn powierzchni 
gruntów będących własnością rolnika 
w dniu złożenia wniosku o pomoc oraz 
wysokości przeciętnego dochodu z pra-
cy w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych z 1 ha przeliczeniowego, lub 

� dochody z tytułu prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej w roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono 
wniosek o pomoc. 

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy na 

zalesianie należy składać w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika 
w terminie od 1 sierpnia do 30 września 
2007 r., a w kolejnych latach od 1 czerwca 
do 31 lipca danego roku. 

 

SCHEMAT II � ZALESIANIE 
GRUNTÓW INNYCH NIŻ 
ROLNE 

Pomoc będzie można uzyskać od 2008 
roku na zalesienie dwóch rodzajów grun-
tów odłogowanych:

� z sukcesją naturalną drzew gatunków 
rodzimych, jeżeli grunty te spełniają 
wymagane warunki; 

� wymagających ochrony z uwagi na 
funkcje wodochronne albo glebochron-
ne. 
 
Szczegółowe warunki oraz tryb przy-

znawania pomocy w ramach tego sche-
matu określa Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 
2007 r

Opracowano na podstawie 
www.arimr.gov.pl

Rolnik Koniński

Zasilanie gruntów rolnych oraz gruntów innych 
niż rolne � PROW 2007-2013
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Rolnik Koniński

W Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 przewidzia-
no stworzenie nowego elementu wspar-
cia finansowego, które ma za zadanie 
promowanie działalności gospodarczej na 
terenach wiejskich. Podmioty, które pla-
nują inwestycje związane z tworzeniem 
lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, 
będą mogły skorzystać z funduszy euro-
pejskich w ramach działania �Tworzenie 
i rozwój obszarów wiejskich�, działanie 
to dotyczy również osób, które nie pro-
wadziły wcześniej działalności rolniczej. 

Program kładzie duży nacisk na 
tworzenie alternatywnych w stosunku 
do rolnictwa źródeł pozyskiwania do-
chodów. Walka i przeciwdziałanie wyso-
kiemu bezrobociu na terenach obszarów 
wiejskich to główne założenia tworzone-
go programu.

Dofinansowanie będzie udzielane 
podmiotom, które podejmą inwestycje 
związane z tworzeniem lub rozwojem 

Mikroprzedsiębiorstwa 
na obszarach wiejskich

mikroprzedsiębiorstw działających w za-
kresie:
� usług dla gospodarstw rolnych lub 

leśnictwa;
�  usług dla ludności;
�  drobnej wytwórczości, rzemiosła lub 

rękodzielnictwa;
�  robót i usług budowlanych oraz insta-

lacyjnych;
�  usług turystycznych oraz związanych 

ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem;

�  usług transportowych;
�  usług komunalnych;
�  przetwórstwa produktów rolnych lub 

jadalnych produktów leśnych;
�  magazynowania lub przechowywania 

towarów;
� wytwarzania materiałów energetycz-

nych z biomasy;
� rachunkowości, doradztwa lub usług 

informatycznych.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać 
się osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które prowadzą 
działalność jako mikroprzedsiębiorstwa 
zatrudniające poniżej 10 osób i mające 
obrót nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 mln euro. Ponadto projekt 
musi być realizowany w miejscowo-
ściach należących do gmin wiejskich lub 
miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast 
powyżej 5 tys. mieszkańców. Kryterium 
tym nie są objęte grupy producentów 
rolnych oraz podmioty świadczące usługi 
dla gospodarstw rolnych i leśnictwa.

Maksymalna wysokość pomocy 
finansowej w okresie 2007 - 2013 udzie-
lonej jednemu beneficjentowi nie może 
przekroczyć 500 tys. zł. Dla podmiotów 
zajmujących się przetwórstwem produk-
tów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych maksymalna wysokość pomocy 
wynosi 100 tys. zł. Poziom refundacji 
maksymalnie wynosi 50% kosztów kwa-
lifikowanych projektu.

Mariusz Ciszak
Wydział Promocji i Rozwoju
źródło: www.fundacja-wpr.pl

Minimalne wymagania:
− w przypadku gruntów rolnych - upra-

wa roślin lub ugorowanie (ugorowanie 
ma miejsce wtedy, gdy grunt podlegał 
co najmniej raz w roku w terminie do 
dnia 31 lipca koszeniu lub innym za-
biegom uprawowym zapobiegającym 
występowaniu i rozprzestrzenianiu się 
chwastów; ugorowanie gruntu ornego 
nie powinno trwać dłużej niż 5 lat); 

− w przypadku łąk - koszenie okrywy 
roślinnej i jej usuwanie, co najmniej 
raz w roku w terminie do 31 lipca; 

− w przypadku pastwisk - wypasanie 
zwierząt w okresie wegetacyjnym 
traw lub koszenie okrywy roślinnej 
i jej usuwanie do 31 lipca;

− w przypadku gruntów ornych położo-
nych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° wykorzystywanych pod uprawę 
roślin wieloletnich - utrzymywanie 
okrywy roślinnej lub ściółki w mię-
dzyrzędziach albo uprawa metodą 
tarasową; 

Dobra kultura rolna przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska

− w przypadku gruntów ornych położo-
nych na stokach o nachyleniu powyżej 
20° - zakaz ich wykorzystywania pod 
uprawę roślin wymagających utrzy-
mywania redlin wzdłuż stoku oraz 
zakaz utrzymywania jako ugór czarny; 

− w przypadku łąk, pastwisk i ściernisk 
� zakaz wypalania; 

− na gruntach rolnych zabrania się wy-
konywania zabiegów uprawowych 
ciężkim sprzętem rolniczym w okresie 
wysycenia profilu glebowego wodą; 

− grunty rolne, na których prowadzona 
jest uprawa lub które są ugorowa-
ne mogą być porośnięte drzewami 
i krzewami, o ile nie wpływa to na pro-
wadzoną na tych gruntach produkcję 
roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 
sztuk na hektar, za wyjątkiem plantacji 
wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej 
do wyplatania; 

− plantacje zagajników o krótkiej rotacji, 
wykorzystywane na cele energetycz-

ne, uznaje się za utrzymywane zgod-
nie z normami, jeżeli:
1. są utrzymywane w stanie nieza-

chwaszczonym; 
2. ich zbiór następuje w cyklu ma-

ksymalnie czteroletnim; 
3. są położone: 

− 1,5 m od granicy sąsiedniej działki 
gruntu, na której założona została 
taka plantacja lub użytkowanej jako 
grunt leśny; 

− 3 m od granicy sąsiedniej działki 
użytkowanej jako grunt rolny; 

− powierzchnię wyznaczoną przez gra-
nicę sąsiedniej działki oraz granicę 
plantacji zagajników o krótkiej rotacji 
wykorzystywanych na cele energe-
tyczne, które są położone 1,5 m od 
granicy sąsiedniej działki gruntu, na 
której założona została taka plantacja 
lub użytkowanej jako grunt leśny 
albo 3 m od granicy sąsiedniej działki 
gruntu użytkowanej jako grunt rolny, 
wlicza się do powierzchni działki rol-
nej i uznaje za utrzymywaną zgodnie 
z normami. 

Opracowano na podstawie:
www.arimr.gov.pl
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Nasi partnerzy

�Tworzymy wspólną Europę� - to 
hasło przyświecające piątemu już spo-
tkaniu młodzieży z Ilmenau (powiat Ilm) 
i Kleczewa, na realizację którego Powiat 
Koniński otrzymał dofinansowanie ze 
środków Fundacji �Polsko - Niemiecka 
Współpraca Młodzieży�.

W dniach 7-12 lipca 2007r., na zapro-
szenie Starosty Konińskiego Stanisława 
Bielika, powiat koniński gościł 13-oso-
bową delegację młodzieży z Gimnazjum 
�Am Lindenberg� w Ilmenau wraz 
z 2 opiekunami.

Głównym celem spotkania było 
zacieśnienie bezpośredniej współpracy 
między szkołami, głównie w zakresie 
wymiany młodzieży, która jest najszyb-
szą drogą do budowania płaszczyzny 
porozumienia i przyjaźni pomiędzy oby-
dwoma powiatami.

W programie wizyty zaplanowano 
zwiedzanie powiatu konińskiego (m.in. 
wizytę w muzeum i klasztorze Misjona-
rzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim 
i Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu, 
pieszy rajd po Puszczy Bieniszewskiej) 
oraz wycieczkę do Torunia, Golubia-Do-
brzynia i Ciechocinka.

Ostatniego wieczoru młodzi ludzie 
z Gimnazjum w Ilmenau i Zespołu Szkół 

Wizyta młodzieży niemieckiej w powiecie konińskim

Ponagimnazjalnych w Kleczewie spo-
tkali się na ognisku w Żychlinie. Ładna 
pogoda, smaczne i pachnące ogniskiem 
potrawy, wprawiły wszystkich w dosko-
nałe nastroje i pomogły w zacieśnieniu 
przyjaźni.

Szybko nadszedł jednak czas rozsta-
nia, a goście, jak nam doniesiono, szczę-
śliwie dotarli do rodzinnych domów.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Rozwoju

W dniach 16-18 lipca, powiat koniń-
ski gościł delegację z estońskiego Regio-
nu Lääne Viru w osobach: Gubernatora 
Regionu Urmasa Tamma, Kaido Krein-
taala - Dyrektora Gimnazjum w Haljala, 
Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów 
Szkół Regionu Lääne-Viru oraz Hannesa 
Metsa - Dyrektora Szkoły Zawodowej 
w Rakvere.

Podczas wizyty na Ziemi Koniń-
skiej, estońscy goście odwiedzili szkoły 
ponadgimnazjalne prowadzone przez 
powiat koniński: ZSP w Kleczewie, 
Sompolnie i ZSEU w Żychlinie, a także 
SOSW w Rychwale. Spotkania te były 
okazją do rozmów o systemach eduka-
cji obowiązujących w Polsce i Estonii 
oraz wymiany doświadczeń w zakresie 
zadań oświatowych realizowanych 
przez powiat koniński i region Lääne 
Viru. Goście wyrazili chęć nawiązania 

w przyszłości kontaktów partnerskich 
między szkołami ponadgimnazjalnymi 
m.in. w ramach realizacji wspólnych 
projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych.

W drugim dniu, 17 lipca w siedzibie 
starostwa nastąpiło podpisanie protokółu 
o współpracy pomiędzy obydwoma po-
wiatami na 2007 rok, który przewiduje 
m.in: spotkanie kierownictw szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu konińskiego 
i regionu Lääne Viru na terenie powiatu 
konińskiego oraz wizytę pracowników 
naszego Ośrodka Specjalnego i jego pod-
opiecznych w Estonii.

Z siedziby starostwa goście udali się 
do Kleczewa, gdzie zwiedzili Kopalnię 
Węgla Brunatnego �Konin� oraz rekul-
tywowane tereny pokopalniane w Ko-
zarzewku. Duże wrażenie wywarły na 
Estończykach także bazylika w Licheniu 

i gospodarstwo agroturystyczne �Ania 
i Filip� w Izabelinie.

Kolejne spotkanie z partnerami z Es-
tonii odbędzie się jesienią w regionie 
Lääne Viru.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Partnerzy z Estonii odwiedzili powiat
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...z Kroniki Powiatu

Od ubiegłego roku, wszechstronną 
i profesjonalną pomoc dla mieszkańców 
powiatu, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej i nie są w stanie sami 
sobie z nią poradzić zapewnia Ośrodek 
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie (OPRIK).

Ośrodek prowadzi działalność w go-
dzinach od 7.00 do 15.00 oraz całodobo-
wą interwencję kryzysową.

Wykwalifikowana grupa specjali-
stów: psycholog, prawnik oraz pracow-
nicy socjalni pełnią dyżury w siedzibie 
Placówki a także służą radą i pomocą 
bezpośrednio docierając do osób potrze-
bujących. W niektórych przypadkach, 
jedynie dzięki tej drugiej formie kontak-
tu możliwe jest zaoferowanie osobom 
krzywdzonym pomocy prawnej, psycho-
logicznej a w sytuacji zagrożenia życia 
i zdrowia � pobytu w hostelu na terenie 
Ośrodka. 

W ciągu tego roku (od stycznia do 
czerwca), z różnych form pomocy ofe-
rowanej przez Ośrodek Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej 
skorzystało 288 mieszkańców powiatu 
konińskiego. W zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, tzw. �praca 
w środowisku�, pracownicy Ośrodka 
podejmowali działania interwencyjne 
w 116 przypadkach. Z analizy wynika, że 
w przeważającej liczbie (tj. 113) ofiarami 
przemocy były kobiety. W 73 przypad-
kach, ofiary doświadczyły zarówno 
przemocy fizycznej, jak i psychicznej, 27 
� psychicznej, 4 - typowo fizycznej a 12 
� seksualnej. 

W ramach świadczenia usług psycho-
logicznych (w każdy wtorek), psycholog 
kliniczny udzielił 41 porad, które obej-
mowały elementy krótkoterminowej 
terapii rodzin, mediacji w problemach 
rodzinnych, interwencji w sytuacji kry-
zysowej, psychoedukacji oraz terapii 
wspierającej.

Kolejną formą pomocy oferowaną 
przez Ośrodek jest szeroko rozumiane 
poradnictwo rodzinne. Z porad specjali-
stów (prawnika, psychologa i pracowni-
ka socjalnego od niepełnosprawności), 
w I półroczu tego roku skorzystało już 
100 osób. Ośrodek dysponuje także 
specjalistami z innych dziedzin, któ-

rzy współpracują w ramach pomocy 
doraźnej, podejmując się interwencji 
w terenie na prośbę zainteresowanego. 
W omawianym czasie, tę formę pomocy 
zastosowano w 16 przypadkach.

Z kolei, w ramach punktu infor-
macyjno � konsultacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych udzielono porad 
24 osobom niepełnosprawnym i ich ro-
dzinom. Należy podkreślić, że kontakt 
klientów z punktem jest wielokrotny 
i obejmuje szeroki zakres spraw m.in. 
orzecznictwo, ulgi i uprawnienia, in-
formacje o chorobach, edukację osób 
niepełnosprawnych, pomoc społeczną, 
świadczenia rodzinne itp. 

Natomiast, będący do dyspozycji 
Ośrodka hostel traktowany jest jako 
środek ostateczny, czego odzwiercie-
dleniem jest mała liczba przebywających 
w nim osób. W ciągu półrocza tego roku, 
ze schronienia w hostelu skorzystały 
dwie osoby (1 osoba � 67 dni, druga � 23 
dni). Zarówno w tych, jak i ubiegłorocz-
nych przypadkach, pobyt w hostelu był 
bezpłatny. 

Doświadczenia płynące z funkcjono-
wania Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej potwierdzają 
trafność decyzji o jego powołaniu. 
Z każdym rokiem, wzrasta zarówno ilość 
mieszkańców powiatu korzystających 
z różnych form pomocy, jak i skutecz-
ność działań podejmowanych przez 
Ośrodek. 

W celu pełniejszego wykorzystania 
potencjału OPRIK-u i lepszego dotarcia 
do mieszkańców wszystkich gmin na-
szego powiatu, do współpracy z Ośrod-
kiem w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zaproszeni zostali 
wójtowie i burmistrzowie. Na razie na 
zaproszenie odpowiedziały cztery gmi-
ny: Golina, Krzymów, Skulsk i Ślesin, 
które udzieliły pomocy finansowej 
w pokryciu kosztów działalności Ośrod-
ka na 2007r. Pozostałe gminy złożyły 
deklaracje o współfinansowaniu działal-
ności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej na Konwencie 
Wójtów i Burmistrzów, który odbył się 
4 lipca w siedzibie starostwa. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Z działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 
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Dwie szkoły z powiatu konińskiego: 
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługo-
wych w Żychlinie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie za-
kwalifikowały się do udziału w projekcie 
�Masz prawo +� � ogólnopolska eduka-
cja młodych konsumentów. Finansowany 
ze środków Unii Europejskiej i Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
projekt (w ramach umowy nr 8297/JFK/

�Masz prawo +� ogólnopolska 
edukacja młodych konsumentów

PPt-DV/2006-TF2004/016-829.02.04.04/
P/Kon2/05) ma wspierać działania Sto-
warzyszenia Konsumentów Polskich 
na rzecz skutecznego egzekwowania 
prawa ochrony konsumentów, umożli-
wiając dotarcie z edukacją konsumencką 
do około 18.000 młodych konsumentów 
z całego kraju.

Do udziału w projekcie zgłosiło 
się łącznie 320 szkół, z uwagi jednak 

na ograniczenia finansowe, Stowarzy-
szenie Konsumentów Polskich (SKP) 
dokonało wyboru 10 szkół z każdego 
województwa.

SKP opracowało szczegółowy pro-
gram szkolenia. Aktualnie w przygoto-
waniu są materiały edukacyjne dla mło-
dzieży i dydaktyczne dla trenerów.

Zajęcia, które odbędą się we wrze-
śniu i październiku br., w naszych szko-
łach poprowadzi wyznaczony przez SKP 
trener.

Bernadeta Szmytka 
Kierownik Biura Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Koninie

Problem obniżania się poziomu 
wód na jeziorach Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego, to temat kolejnego 
już spotkania w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu, które odbyło się 14 
sierpnia br.

W naradzie, której przewodniczył 
wicemarszałek Józef Racki, udział wzięli 
przedstawiciele: KWB �Konin� S.A. 
w Kleczewie, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Związku Gminnego Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego, Starostwa Powiatowe-
go w Słupcy a także pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Kleczew oraz Urzędu 
Gminy Wilczyn.

W sprawie jezior
Starostwo Powiatowe 

w Koninie reprezento-
wały na spotkaniu: Wice-
starosta Koniński Mał-
gorzata Waszak i Halina 
Chodkiewicz � inspektor  
w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska.

Na  począ tku  spo-
tkania, jego uczestnicy 
przedstawili swoje uwagi 
odnośnie projektu umo-
wy ustalającej partycy-
pacje w kosztach zasilania jezior wodą 
pochodzącą z odwodnienia Odkrywki 
Jóźwin IIB.

Dalsza dyskusja toczyła się głów-
nie wokół ustalenia ilości przerzutu 

wody z odkrywki do zasilania Jeziora 
Wilczyńskiego. Przedstawiciele KWB 
Konin przedstawili wszystkie warianty 
przerzutu wody opisane w koncepcji 
z maja 2007r. (tj.: 0,25 m3/s; 0,35 m3/s; 
0,45 m3/s; 0,52 m3/s) zaznaczając, że 
możliwy do zrealizowania przez kopalnię 
i osiągalny w 2008r. jest przerzut wody 
w ilości 0,35 m3/s. Pracownicy Kopalni, 
kilkakrotnie podkreślali, że wariant 0,52 
m3/s jest wartością czysto teoretyczną. 
Jednak zdaniem członków Związku 
Gminnego Powidzkiego Parku Krajobra-
zowego, zwiększenie zasobów wodnych 
jezior Parku wymaga przerzutu wody aż 
w ilości 0,52 m3/s. Za propozycją KWB 
opowiedział się przedstawiciel RZGW 
a także Wicestarosta Małgorzata Waszak, 
która wyraziła stanowisko, że należałoby 
przyjąć wariant możliwy do zrealizowania 
i jak najszybciej przystąpić do realizacji 
przedsięwzięcia.

Na spotkaniu nie osiągnięto porozu-
mienia i dalsze rozmowy w tej sprawie 
będą prowadzone w Urzędzie Marszał-
kowskim 30 sierpnia br.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa



Biuletyn Powiatu Konińskiego 11

...z Kroniki Powiatu

W roku szkolnym 2006/2007, Fun-
duszem Stypendialnym dla młodzieży 
wiejskiej Szkół Ponadgimnazjalnych po-
wiatu konińskiego objętych zostało 309 
uczniów (207 dziewcząt i 102 chłopców). 
Projekt o wartości 541 200,00 zł - w tym 
środki z EFS - 368 313,00 zł. - powiat 
koniński zrealizował w  99,98%.

Do drugiej edycji projektu Wszech-
nicy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
�Poławiacze Pereł� Starostwo Powiato-
we w Koninie zgłosiło trzech uczniów 
szkół średnich w Kleczewie, Sompolnie 
i Żychlinie.

Projekt skierowany jest do uczniów 
wybitnie utalentowanych, którzy z po-
wodu ograniczonych możliwości mate-
rialnych nie mogą w pełni wykorzystać 
własnych umiejętności i zdobyć potrzeb-
nej do rozwoju wiedzy.

W ramach tego programu, młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych z całego 
kraju bierze udział w dwu-
tygodniowej wakacyjnej 
Szkole Letniej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. 
Celem zajęć obejmujących 
różne kampusy naukowe 
m.in. medyczny, poetycki, 
archeologiczny, astrono-
miczny i informatyczny 
jest mobilizacja jej uczest-
ników do działania i pracy 
nad sobą oraz ułatwienie 
im w przyszłości wyboru 
kierunku studiów.

Całkowity koszt udzia-
łu uczniów w programie, tj 
2.100 zł na jednego uczest-
nika ponoszony jest przez 
Fundatora, którym w przy-
padku młodzieży z powiatu 
konińskiego jest Starostwo 
Powiatowe w Koninie.

Z pierwszego turnusu Szkoły Let-
niej, trwającego od 1 do 14 lipca powróci-
ło dwoje nominowanych przez starostwo 
uczestników kampusu medycznego 
(Bartosz Czajkowski z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Julia 

Sawicka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie). Natomiast 
w dniach 15-29 lipca, w kampusie in-
formatycznym wziął udział licealista ze 
Sompolna (Emil Wełnicki).

Kampus medyczny z udziałem �na-
szych pereł� obejmował trzygodzinne 
zajęcia tematyczne w Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Poza tym realizowano również zajęcia 
z psychologii, na których m.in. młodzież 
pozyskała praktyczne umiejętności 
z techniki szybkiego uczenia. Uczestni-
cy zapewnili, iż wskazówki te okazują się 

być niezwykle pomocne w codziennym 
zmaganiu się z przyswajaniem ogromnej 
ilości wiedzy. Warsztatom na krakow-
skiej uczelni towarzyszyły atrakcje tu-
rystyczne: zwiedzanie Biblioteki Jagiel-
lońskiej, Muzeum Narodowego, rynku 
krakowskiego, Wawelu czy też Centrum 
Sztuki Japońskiej � Manggha. Nie zabra-

kło także czasu na rozrywkę. Wieczory 
zdominowane były przez zajęcia spor-
towe, jazdę konną, rejsy statkiem po 
Wiśle, ogniska. Młodzież poznała także 
ofertę edukacyjną krakowskiej uczelni, 
która zachęciła wielu uczestników do 
studiowania w Krakowie. Licealiści 
z naszego powiatu z żalem opuścili mury 
Uniwersytetu i z bagażem akademickich 
doświadczeń powrócili do domu. Wszy-
scy potwierdzili celowość realizacji pro-
jektu �Poławiacze Pereł� i potrzebę jego 
kontynuowania w następnych latach.

�Pobyt w Szkole Letniej dał mi 
ogromne możliwości na przyszłość. 
Dzięki niej poznałam wiele ciekawych 
osób oraz poszerzyłam swoją wiedzę 
medyczną. Takie wakacje pomagają re-
alizować marzenia!!!� � powiedziała nam 

Julia Sawicka, uczennica 
Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychli-
nie. Uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Kleczewie 
- Bartosz Czajkowski wy-
raził po przyjeździe swoje 
ogromne zadowolenie 
i wdzięczność Fundato-
rom: �Uważam, że czas ten 
nie był czasem straconym. 
Wróciłem bogatszy o nowe 
doświadczenia. Zajęcia 
pozwoliły mi poznać bliżej 
�świat medycyny�. Korzy-
stając z okazji chciałbym 
podziękować  Dyrekcji 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie 

za wytypowanie mnie oraz Starostwu 
w Koninie za zaakceptowanie mojej 
kandydatury i pełne pokrycie kosztów 
pobytu w Szkole Letniej�.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Młodzież z powiatu w programie
�Poławiacze pereł�

Powiat Koniński zakończył 
realizację stypendiów z EFS

Natomiast, z pomocy stypendialnej 
dla studentów powiatu konińskiego sko-
rzystały 143 osoby: 109 kobiet i 34 męż-
czyzn. Projekt, którego wartość wynio-
sła 209 950,00 zł (157 462,00 zł - środki 
EFS) został zrealizowany w 100%.

Minął ostatni rok realizacji projektów 
stypendialnych dla uczniów i studentów 

współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa.

W ciągu trzech lat, powiat koniński 
przyznał 817 stypendiów dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 
1.129.740,00 zł. oraz  355 stypendiów 
dla studentów na kwotę 559.600,00 zł.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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W Polsce rak piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. 
Co roku zachoruje na nowotwór piersi około 12 000 kobiet, z czego ponad 1 200 w Wielkopolsce.

W Polsce co roku z powodu nowotworu piersi umiera prawie 5 000 kobiet, 
w tym 450 zamieszkujących Wielkopolskę.

POPULACYJNY PROGRAM 
WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

(realizowany w latach 2005 -2010)

Kto jest objęty Programem?
Na badanie (bez skierowania) może zgłosić się każda kobieta z grupy wiekowej 50-69 lat, która w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy nie miała wykonanej mammografii. 

Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi: 
�   płeć żeńska (u mężczyzn rak piersi występuje 100 razy rzadziej niż u kobiet),
�   występowanie raka piersi wśród krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
�   bezdzietność,
�   pierwsza miesiączka przed 14 rokiem życia,
�   menopauza po 55 roku życia,
�   urodzenie pierwszego dziecka po 35 roku życia,
�   wieloletnie stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ),
�   wiek pomiędzy 50 a 69 rokiem życia,
�   inne niż nowotwór choroby piersi,
�   mutacje w genach BRCA 1 i/lub BRCA 2,
�   nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie,
�   ekspozycja na promienie jonizujące,
�   picie alkoholu.
 
Możliwe objawy raka piersi :
� pojedyncze, ograniczone lub nieregularne guzy lub zgrubienia w obrębie piersi, zmiana kształtu, symetrii piersi,
� zmiana koloru, ucieplenia skóry, pojawienie się poszerzonych naczyń żylnych, wciągnięcie, pofałdowanie, uwypuklenie,
  owrzodzenie skóry lub obraz tzw. skórki pomarańczowej,
� wciągnięcie i zmiana kształtu brodawki, wyciek z brodawki, drobne owrzodzenia i nie gojące się zmiany pokryte stru-
 pem w obrębie brodawki, łuszczenie się lub linijne pęknięcia skóry w okolicy otoczki i brodawki,
� ból samoistny lub przy ucisku, obustronny, jednostronny, o różnym nasileniu i lokalizacji.
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Jeżeli niepokoi ciebie twój stan zdrowia, masz pytania, obawy � pamiętaj:
możesz w każdej chwili zgłosić się do lekarza onkologa (bez skierowania)

Gdzie zgłosić się na badanie?
Adresy placówek medycznych wykonujące darmową mammografię - bez skierowania:

Ulotki z adresami placówek zdrowia realizujących bezpłatne badania mammograficzne posiada także lekarz rodzinny.

Etapy programu profilaktyki raka piersi: 
1. Etap podstawowy:
� przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, 
� badanie mammograficzne: 2x2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem, rejestracja w ogólnopolskim programie interne-
 towym SIMP
� decyzja dotycząca dalszego postępowania w zależności od wyniku badania

a) nieprawidłowy wynik - etap pogłębionej diagnostyki:
� porada lekarska: 
 badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji Programu, ocena wyników przeprowadzonych
  badań i rozpoznanie
� dodatkowe badania: 
 mammografia uzupełniająca i/lub USG piersi biopsja cienkoigłowa / gruboigłowa pod kontrolą technik obrazowych z ba-
 daniem cytologicznym/histopatologicznym

b) prawidłowy wynik
kolejne badanie mammograficzne za 2 lata

Marta J. Bagrowska
opracowano na podstawie strony www.wco.pl/wok



Biuletyn Powiatu Konińskiego 14

10 sierpnia br., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pilotażowy program �SPRAW-
NY DOJAZD�, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc finansową na zakup pojazdu lub zdobycie 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kategorii B). 

Wnioski o dofinansowanie na zakup pojazdu mogą składać osoby dorosłe (w wieku produkcyjnym: pracujące lub uczące 
się) ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu a także posiadający prawo jazdy opiekunowie dzieci 
niepełnosprawnych wymagających rehabilitacji.

Z kolei, o pomoc finansową na zdobycie uprawnienia do prowadzenia pojazdów mogą starać się pełnoletnie osoby nie-
pełnosprawne (w wieku produkcyjnym) posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu a także zaświadczenie wydane przez 
lekarza specjalistę, potwierdzające możliwość prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, otrzymały 
w ciągu ostatnich 6 lat pożyczkę lub dofinansowanie na zakup pojazdu lub oprzyrządowania a także te, które posiadają sa-
mochód nie starszy niż 6 lat.

Ponadto, do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie 
mniejszej niż: 50% ceny zakupu � dla samochodu osobowego i oprzyrządowanego samochodu osobowego (przy czym dofi-
nansowanie z PFRON nie może przekroczyć kwoty 19.780 zł) oraz 15% - dla kosztów uzyskania prawa jazdy. 

Wnioski należy składać do 10 września 2007r. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Oddział Wojewódzki (ul. Lindego 4, 60-573 Poznań). Szczegółowe informacje o programie �SPRAWNY DOJAZD� 
można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (tel. 063 2430307) w Oddziale Wojewódzkim 
PFRON (tel. 061 8435516) oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl 

Tomasz Kubalak � Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Marta J. Bagrowska � Rzecznik Prasowy Starostwa

Ruszył Program �SPRAWNY DOJAZD�

Komunikaty 

Stowarzyszenie �Solidarni w Partnerstwie� zaprasza mieszkańców gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare 
Miasto i Tuliszków do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących: 
� produktu lokalnego
� dotacji unijnych
� wprowadzenia do działalności gospodarczej 
� form prawnych i etapów rejestracji firm
� form opodatkowania, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, zagadnień z prawa pracy i ubezpieczeń 

2-dniowe szkolenia przeprowadzane będą w godz. 900 - 1630 w następujących terminach:
�  Rychwał w dniach 10-11.09.2007
� Stare Miasto w dniach 12-13.09.2007
�  Golina w dniach 14 i 17.09.2007
�  Tuliszków w dniach 18-19.09.2007
� Grodziec w dniach 20-21.09.2007
� Rzgów w dniach 24-25.09.2007

Zgłoszenia przyjmuje: 
Biuro Stowarzyszenia  �Solidarni w Partnerstwie�

ul. Główna 16 (Urząd Gminy), 62-571 Stare Miasto, tel . (063) 241 62 16 w 44 
oraz wyżej wymienione Urzędy Gmin

Informacji udziela również ARR S.A. w Koninie tel. (063) 245 69 71

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
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 Kazimierza Biskupiego, gdzie 2 wrze-
śnia odbędą się Gminne Dożynki. 
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 
14:00 mszą świętą dziękczynną, po 
której nastąpi przemarsz korowodu 
dożynkowego ulicami Kazimierza Bi-
skupiego. Program przewiduje część 
artystyczną, która ma rozpocząć się 
o godzinie 16:00 na Stadionie 700 � le-
cia. Wystąpią: Chór Ludowy �Jutrzen-
ka�, Kapela Ludowa �Radziejowiacy�, 
Kapela Podwórkowa �Z Kopyta�. 
Wieczór zakończy występ światowej 
sławy zespołu �Boney M�, po którym 
mieszkańcy (i nie tylko) będą mieli 
okazję kontynuować świętowanie na 
zabawie ludowej.

 Rychwała, gdzie 16 września Orkie-
stra Dęta OSP w Rychwale organizuje 
�Rychwalskie Impresje Muzyczne� 
- Piknik Orkiestr Dętych. IV już edycja 
corocznego muzycznego święta, na 
której spotykają się orkiestry z całej 
Wielkopolski rozpocznie się koncertem 
Chóru �Quatra� w kościele pod we-
zwaniem św. Trójcy w Rychwale (godz. 
11:00), po którym nastąpić ma prze-
marsz orkiestr ulicami miasta (godz. 
15:20) oraz koncerty orkiestr dętych 
z Konina, Zagórowa, Kleczewa, Koła, 
Wierzbinka, Środy Wielkopolskiej i Ry-
chwała (godz. 15:30). O godzinie 19:30 
wystąpi kapela góralska �No Ale Po 
Co�, po której do 23:00 potrwa �Biesia-
da pod Ratuszem�. Piknikowi Orkiestr 
Dętych towarzyszyć będą liczne zaba-

Zapraszamy do...
wy i konkursy dla dzieci oraz wystawa 
instrumentów muzycznych.

 Gminy Ślesin, która już 1 września 
zaprasza na coroczny, rodzinny festyn 
organizowany na Osiedlu Północ (start 
godz. 17:00). 22 września w Ośrodku 
�Leśna Polana�, o godzinie 11:00 na-
stąpi uroczyste zakończenie pleneru 
rzeźbiarskiego. Dzień następny, a więc 
23 września, obfitował będzie w róż-
norodne atrakcje. I tak: miłośników 
aktywnego wypoczynku zapraszamy 
na uroczyste otwarcie Rowerowych 
Szlaków Gminy Ślesin, natomiast 
ci, którzy cenią przede wszystkim 
smaczne, tradycyjne potrawy mogą 
wziąć udział w corocznym Święcie 
Opsyponki, którego obchody będą 
miały miejsce w Ośrodku Wczasowym 
�Leśna Polana� o godzinie 10:00. 

 Morzyczyna, w gminie Wierzbinek, 
na Dożynki Gminne, które rozpoczną 
się 2 września o godzinie 13:00 Mszą 
Świętą w kościele w Morzyczynie. 
W programie, oprócz tradycyjnych 
elementów ceremonii dożynkowej 
zawarto także Spotkanie Orkiestr Dę-
tych, które ma rozpocząć się o godzinie 
16:00. Dożynki mają zakończyć się za-
bawą taneczną. Z pewnością wszyscy 
entuzjaści kultywowania tradycyjnych 
polskich zwyczajów dożynkowych 
znajdą coś interesującego w programie 
uroczystości.

Wędrówki Kulturalne

Rację miał ten, kto powiedział, że 
�wszystko, co dobre szybko się kończy�. 
Wprawdzie po naszych wakacyjnych 
przygodach pozostały już tylko wspo-
mnienia, ale nie jest to jednak powód 
do zmartwień. Przed nami jeszcze wiele 
zabytków i legend do odkrycia. 

Wykorzystując jeszcze dobrodziej-
stwo wrześniowej aury zapraszam 
Państwa do odwiedzenia, leżącej w pół-
nocnej części naszego powiatu - gminy 

Wilczyn. Podobnie jak, opisywana już 
wcześniej, gmina Ślesin należy ona do 
najbardziej turystycznych obszarów 
naszego regionu. Na ten stan rzeczy 
wpływa m.in. przyrodnicze i kulturowe 
bogactwo, jak również infrastruktura 
stworzona dla turystów. Warto również 
nadmienić, że duża część gminy należy 
do Powidzkiego Parku Krajobrazowego 
oraz Powidzko-Bieniszewskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu.

 Gminy Stare Miasto, która 2 września 
będzie obchodzić Dożynki Gminne 
w Janowicach. Z kolei 14 września 
w Liściu Wielkim, Starym Mieście 
i Żdżarach rozpocznie się dwudniowe 
święto sportu. �Dni Sportu� obfitować 
będą w liczne i atrakcyjne konkuren-
cje sportowe. Wspaniała propozycja 
na spędzenie czasu dla całej rodziny. 
Natomiast w ostatni dzień września 
w Starym Mieście odbędzie się impre-
za kulturalna �Powitanie Jesieni�.

 Kleczewa, gdzie 16 września, nie tylko 
smakosze wielkopolskiej kuchni mogą 
wziąć udział w Obchodach Dnia Ziem-
niaka. Początek godzina 17.00, miejsce 
Targowica nad Jeziorem. Preferujących 
sport z pewnością zainteresują dwa 
planowane na wrzesień wydarzenia. 
Zwolenników wycieczek rowerowych 
gmina Kleczew zaprasza 18 września 
na �III Rodzinny Rajd Rowerowy Po 
Ziemi Kleczewskiej�, który jest orga-
nizowany pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Kleczew. Drugą propo-
zycją są V Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny w Tenisie Ziemnym, które odbędą 
się 26 września. Zawodnicy walczyć 
będą o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kleczewie. Zaplanowane 
imprezy sportowe to doskonała okazja 
do promowanie form aktywnego wypo-
czynku wśród mieszkańców powiatu.

Opracowanie: 
Klaudia Jaśkiewicz

Szlakiem zabytków, legend 
i przypowieści � gmina Wilczyn

Jednym z ciekawszych miejsc war
tych poznania przy okazji pieszych 
i rowerowych wycieczek jest grodzisko 
stożkowe, a obecnie Skansen Archeolo-
giczny w miejscowości Mrówki. Będący 
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filią Muzeum Okręgowego w Gosła-
wicach, stoi otworem dla turystów od 
początku kwietnia do końca września.

W miejscowej tradycji utrwaliło się 
przekonanie, iż stożkowaty kopiec został 
usypany ku czci Napoleona przez jego 
żołnierzy. Inni uważają, iż jest to po pro-
stu kopiec po szwedzkim potopie. Jednak 
prace archeologiczne przeprowadzone 
w tym miejscu na początku lat 70-tych 
wykazały, iż obiekt ten pochodzi z cza-
sów średniowiecza. Jest to grodzisko 
typu pierścieniowatego, które powstało 
u schyłku XII wieku. Jego przeznaczenie 
nie zostało jednak jednoznacznie okre-
ślone. Najprawdopodobniej była to straż-
nica przebiegające w pobliżu granicy 
wielkopolsko-kujawskiej. We wnętrzach 
pomieszczeń zachowały się pozostałości 
ścian i palenisk. Natomiast do ciekaw-
szych eksponatów znalezionych w tym 
miejscu należą: ostrogi z bodźcem 
w kształcie gwiaździstego kółka, żelazne 
groty do kusz, gwoździe, świdry łopat-
kowate, przebijak, noże, klucze żelazne 
i okucia drewnianych wiader. Na uwagę 
zasługuje też interesujące znalezisko 
cegieł, które formowane były z gliny 
z domieszką surowców organicznych.

Przypuszcza się, że w XIV wieku 
grodzisko zostało zniszczone przez 
Krzyżaków i nigdy nie zostało odbu-
dowane. Zrekonstruowane w latach 
siedemdziesiątych, stanowi obecnie je-
den z najciekawszych obiektów kultury 
średniowiecznej w rejonie Wielkopolski 
Wschodniej.

Sercem gminy Wil-
czyn jest miejscowość 
o  te j  samej  nazwie . 
Najstarsza wzmianka 
o szlacheckiej wsi rodu 
Wilczyńskich pochodzi 
z poł. XII wieku. Prawa 
miejskie uzyskała przed 
1458 r., utraciła je jednak 
w 1870 roku. Przez cały 
czas Wilczyn był bardzo 
małym miasteczkiem, 
przypominającym swym 
charakterem wieś. Do-
kumenty z końca XVI w. 

podają, że była tu szkoła oraz pracowały 
cztery warsztaty rzemieślnicze, a głów-
nym zajęciem miejscowej ludności była 
uprawa ziemi.

Przejeżdżając przez Wilczyn warto 
zwiedzić tutejsze kościoły. Obecna go-
tycka budowla p.w. św. Urszuli pochodzi 
z 1566 r., natomiast istnienie samej świą-
tynie datuje się na 1348 rok. Wewnątrz 
znajdują się trzy ołtarze: główny, późno-
barokowy i dwa boczne, barokowe. Każ-
dy zwiedzający powinien zwrócić uwagę 
na gotycką rzeźbę Madonny z Dzieciąt-
kiem z 1 poł. XV wieku oraz na marmu-
rowe Epitafium Mikołaja Różyckiego. 
Świątynia posiada także XVII-wieczne 
dziewięciogłosowe organy odrestauro-
wane przez J. Molino z Gotelpu.

Drugi drewniany kościół p.w. św. 
Tekli (wcześniej św. Krzyża) wzniesiono 
pod koniec XVIII w. Architektura obiek-
tu jest bezstylowa, typowa dla małych 
drewnianych kościółków. Budowla 

jednonawowa, konstrukcji zrębowej, na 
podmurówce z kamienia. Wyposażenie 
wnętrza natomiast pochodzi z okresu 
późnego baroku.

Oprócz wzniosłych budowli, jakie 
stanowią pobliskie kościoły, dużą war-
tość historyczną, a zarazem kulturową 
stanowią założenia pałacowo-parkowe 
w Kopydłówku i Kopydłowie. Ten 
pierwszy należał do własności Wyssogo-
tów Zakrzewskich. Pałac wzniesiono pod 
koniec XVIII wieku, w drugiej połowie 
XIX wieku zaś został przebudowany. Do 
dziś zachowały się obiekty gospodarskie. 
Właściciele posiadali folwarki w Bieli, 
Wturku i Wiśniewej. Pałac w obecnej 
formie zabudowy wzniesiono na fun-
damentach budowli barokowej. Sama 
jednak architektura bryły i elewacji nosi 
cechy willi neorenesansowej i datowana 
jest na około 1870 rok.

Obiekt w Kopydłowie natomiast, to 
solidna willa, która powstała na prze-
łomie XIX i XX wieku. Budynek przez 
lata stanowił rezydencję kolejnych wła-
ścicieli miejscowości, a po zakończeniu 
II wojny światowej osiedlili się w nim 
pracownicy PGR.

Jednym z większych wydarzeń histo-
rycznych w tym rejonie była bitwa kon-
federatów barskich z wojskami carskimi, 
w której zginęło ok. 200 Polaków. Bitwa 
miała miejsce 21 marca 1769 roku.

Materiały źródłowe: 
P. Maluśkiewicz �Ziemia Konińska�, 

Konin 2002 
Krzysztof Piechocki

Zdjęcia: Archiwum Starostwa


