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VI Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu
Koniñskiego’ 2005 przesz³o ju¿ do hi-
storii, ale dziêki wyj¹tkowym atrakcjom
oraz wspania³ej frekwencji mieszkañców
powiatu, pozostanie w pamiêci jako nie-
zwykle udana  kontynuacja naszej najwa¿-
niejszej powiatowej imprezy integracyjnej.
Tegoroczna zabawa odby³a siê 18 i 19
czerwca w Rychwale i po³¹czona zosta³a
z obchodzonym po raz siódmy Œwiêtem
Ziemi Rychwalskiej.

Tradycyjnie ju¿, gminy stanê³y na wy-
sokoœci zadania i wspaniale zaprezento-
wa³y swój dorobek kulturalny i kulinarny.
Jak co roku, najwiêksze emocje wzbudza-
³y konkursy. W ramach Letniej Spartakia-
dy Mieszkañców Wsi odby³o siê wiele kon-
kurencji sportowych, m.in. przeci¹ganie
liny, trójbój samorz¹dowy, przenoszenie
partnera, skok w dal, czy gry zespo³owe.
Sportowe triumfy œwiêci³ Rychwa³, który
zaj¹³ I miejsce w klasyfikacji ogólnej.
W czo³ówce  znalaz³y siê tak¿e: Golina,
Kazimierz Biskupi i Stare Miasto.

Ogromnym zainteresowaniem, i to nie
tylko ³asuchów, cieszy³ siê konkurs na „Naj-
ciekawsz¹ Potrawê Regionaln¹ i Trady-
cyjn¹”. I choæ od specja³ów sto³y siê ugina-
³y, najoryginalniejsz¹ z potraw okaza³y siê
„wariacje na temat placków ziemniacza-
nych” ze Starego Miasta.

VI Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu
Koniñskiego w Rychwale

Wyró¿nienia przyznano tak¿e: gminie
Rzgów za „stó³ kartoflany” (na zdjêciu), Go-
linie za „sa³atkê warzywn¹ z kwiatkami sza³-
wi”, Gospodarstwu Agroturystycznemu  „Pod
Lipami” w S³awsku za „ pierogi z mas¹ ziem-
niaczano- kapuœcian¹” oraz gminom Rychwa³
i Kleczew za „wyj¹tkow¹ promocjê potraw”.

Uwagê przykuwa³y niezwykle barwne
stoiska, na których gminy prezentowa³y
osi¹gniêcia swoich mieszkañców i lokal-
ne specja³y.  Za najciekawsz¹ prezentacjê
gminn¹ nagrodê odebra³a Golina.

Za niepowtarzaln¹ atmosferê oraz
uœmiech pañ z ko³a Gospodyñ wyró¿nio-
no natomiast  Stare Miasto.

Bez w¹tpienia najwiêksz¹ niespodziank¹
tegorocznego „Ruszenia” i zarazem najwiêksz¹
atrakcj¹ okaza³a siê  inscenizacja s³owno –
muzyczna „W œwiecie bajki”, w której  w baj-
kowe  postaci wcielili siê przedstawiciele sa-
morz¹dów gminnych i powiatowego.

Wystêpy VIP- ów wzbudzi³y ogromne
owacje, artyœci a¿ dwukrotnie bisowali.

Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Ko-
niñskiego, sta³o siê tak¿e okazj¹ do wy-
ró¿nienia najbardziej zas³u¿onych dla roz-
woju naszego powiatu i rejonu.

Starosta Stefan Dziamara i Przewodni-
cz¹cy Rady Piotr Matyba wrêczyli odznaki
honorowe tytu³u „Zas³u¿ony dla Powiatu
Koniñskiego” dla  25 dzia³aczy kultury, stra-
¿aków, polityków i samorz¹dowców oraz
5 podmiotów gospodarczych i organizacji.

Po raz pierwszy, powiat koniñski go-
œci³ na Wielkim Ruszeniu delegacjê z Ukra-
iny. Wyj¹tkowym momentem tegorocznej
imprezy by³o podpisanie Umowy o wspó³-
pracy miêdzy powiatem koniñskim a rejo-
nem kazatiñskim (wiêcej o wizycie dele-
gacji ukraiñskiej na str. 3-4 „Kuriera ”).

Dope³nieniem wspania³ej zabawy by³y
wieczorne wystêpy gwiazd: Genowefy Pi-
gwy oraz zespo³u Kobranocka.

Dziêkuj¹c mieszkañcom naszego po-
wiatu za udzia³ w imprezie i stworzenie
niezwyk³ej atmosfery, zapraszamy  na Wiel-
kie Ruszenie Gmin Powiatu Koniñskiego
za rok do ........ ale na razie niech to pozo-
stanie  tajemnic¹.

Marta J. Bagrowska
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Spotkania otwarte

W ramach wspó³pracy partnerskiej,
na zaproszenie starosty Lutza Senglauba,
w dniach 2 - 5 czerwca delegacja powiatu
koniñskiego goœci³a w niemieckim Ilm –
Kreis.

G³ównym celem wizyty by³o podpisa-
nie protokó³u o realizacji zadañ w 2005
roku oraz nawi¹zanie bezpoœrednich kon-
taktów miêdzy s³u¿bami po¿arniczymi obu
powiatów.

Z uwagi na sk³ad polskiej delegacji, go-
spodarze przygotowali dwa odrêbne pro-
gramy wizyty w Turyngii.

Dla reprezentantów s³u¿b po¿arniczych:
Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Koninie Andrzeja Herudziñ-
skiego, Prezesa Zarz¹du Powiatowego OSP
W³adys³awa Koliñskiego, Zastêpcy Prezesa
Zarz¹du Powiatowego OSP Andrzeja Cho-
lewickiego  przewidziano natomiast wizytê
w Powiatowym Centrum Stra¿y Po¿arnej,
a tak¿e udzia³ w zebraniu zwi¹zku powia-

Z wizyt¹ w zaprzyjaŸnionym  Ilm Kreis

towego stra¿y po¿arnych w Arnstadt.
Polska delegacja  zosta³a tak¿e zapro-

szona na  uroczystoœci z okazji obchodów
120-lecia Stra¿y Po¿arnej w Wuelfershausen.

W ramach wspó³pracy na ten rok, stro-
ny uzgodni³y m.in. nastêpuj¹ce przedsiê-
wziêcia:
1. udzia³ delegacji powiatu Ilm w sym-

pozjum na temat: „Œrodowiskowe
Ogniska Wychowawcze Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci”,

2. wymianê doœwiadczeñ w zakresie usu-
wania œmieci komunalnych i przemy-

s³owych,
3. kontynuacjê wspó³pracy bezpoœredniej

szkó³ ponadgimnazjalnych w Klecze-
wie i Ilmenu (przewiduje siê wizytê
grupy uczniów gimnazjum Am Linden-
berg w Kleczewie),

4. praktykê dla 2 nauczycieli jêzyka nie-
mieckiego ze szkó³ ponadgimnazjal-
nych powiatu koniñskiego w szko³ach

Przedstawiciele samorz¹du powiatu koniñskiego: Starosta Koniñski Stefan Dziamara, Cz³onek Zarz¹du J. Wies³aw Rybacki, Przewod-
nicz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koniñskiego Wies³aw Bednarek, zwiedzili spalarniê œmieci w Leuna oraz uczestniczyli
w targach ochrony œrodowiska.

Kulminacyjnym momentem wizyty w Ilm –Kreis by³o spotkanie w Möhrenbach, podczas którego starostowie: Stefan Dziamara i Lutz
Senglub podpisali protokó³ o realizacji zadañ w 2005r.

powiatu Ilm,
5. ufundowanie przez Starostê powiatu Ilm

stypendium na sfinansowanie 3-tygo-
dniowego kursu jêzyka niemieckiego na
Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau

dla jednego studenta pierwszego roku
germanistyki w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Koninie,

6. udzia³ delegacji Powiatu Ilm i Zwi¹z-
ku Rolników Powiatu Ilm w Do¿yn-
kach Powiatowych 2005 r.

Ewelina Rape³a
Marta J. Bagrowska
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W dniach 16 - 19 czerwca, na zapro-
szenie Starosty Koniñskiego, na terenie
powiatu koniñskiego goœci³a delegacja
z Rejonu Kozjatyñskiego na Ukrainie,
w osobach: Wiktora Zajiczkowa - Zastêp-
cy Przewodnicz¹cego Rejonowej Admini-
stracji Pañstwowej w Kozjatyniu, Lilii Kry-
³owej - Kierownika Wydzia³u Polityki We-
wnêtrznej Rejonowej Administracji Pañ-
stwowej w Kozjatyniu, Miko³aja Melnika -
Kierownika Gospodarstwa Rolnego „Swi-

v o pocz¹tkach
nowej przyjaŸni

W pi¹tek, 17 czerwca, goœcie odwiedzili gospodarstwo szkó³karskie drzew ozdobnych Stanis³awa Muszyñskiego ( na 18 ha gospodar-
stwa, szkó³ka drzew ozdobnych zajmuje powierzchniê 9 ha, o produkcji rocznej 55.000 sztuk.) oraz gospodarstwo sadownicze Piotra
Grudziñskiego ( 6 ha powierzchni zajmuje uprawa sadu jab³oniowego, 4 ha – sad wiœniowy oraz 1 ha – drzewa owocu œliwy, w roku
ubieg³ym z sadu jab³oni, gospodarstwo uzyska³o 135 ton owocu)

Po po³udniu delegacja z³o¿y³a wizytê w gospodarstwie rybackim Kazimierza Kowalskiego ( w gospodarstwie tym prowadzona jest
hodowla jesiotra oraz produkcja narybku, który m.in. eksportowany jest na Ukrainê) oraz na fermie drobiarskiej Romana Zdulskiego
(ferma produkcji brojlera w 5 obiektach -  w ka¿dym po 40 000 sztuk brojlerów, w gospodarstwie znajduje siê  tak¿e mieszalnia pasz).

tanok” i Wadyma Kyrycy - Dyrektora Na-
czelnego Kompanii „Krupiany Dom”.

G³ównym celem wizyty by³o nawi¹za-
nie bezpoœrednich kontaktów, zmierzaj¹cych
do zbudowania i utrwalania modelu nowo-
czesnych, partnerskich stosunków miêdzy

Powiatem Koniñskim, a Rejo-
nem Kozjatyñskim.

Spotkali siê równie¿
z przedstawicielami Koniñ-
skiej Izby Gospodarczej.

Intensywny dzieñ zakoñ-
czy³o spotkanie w Zespole
Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugo-
wych w ¯ychlinie, w trakcie
którego goœcie z Ukrainy mieli
okazjê zapoznaæ siê z ofert¹
edukacyjn¹ oraz sposobem
funkcjonowania placówki.
   Nastêpnego dnia delega-
cja zwiedzi³a Sanktuarium
Maryjne w Licheniu Starym.

Pierwszego dnia pobytu, Starosta Stefan Dziamara powita³ goœci
z Ukrainy w Gospodarstwie Agroturystycznym w Izabelinie.
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v ...z prasy ogólnopolskiej:

v Na zlecenie Ministerstwa Polityki Spo-
³ecznej Zak³ad Rachunkowoœci Rolnej In-
stytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej, kierowany przez dr. Lecha
Goraja, opracowa³ nowe zasady obliczania
dochodu rolników, który bêdzie podstaw¹
do wyliczania wysokoœci sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne rolników. IERiG¯ za-
proponowa³, aby podstaw¹ do wyliczania
tych sk³adek by³a tzw. standardowa nad-
wy¿ka bezpoœrednia. Jest to nadwy¿ka war-
toœci produkcji po odjêciu kosztów bezpo-
œrednich, obliczana dla ka¿dej uprawy lub
zwierzêcia, któr¹ gospodarstwo powinno
uzyskaæ, gdyby normalnie pracowa³o. Stan-
dardowy dochód dla okreœlonego gospo-
darstwa rolnego bêdzie obliczany przez po-
mno¿enie obliczonej dla danego gospodar-
stwa wartoœci standardowej nadwy¿ki bez-
poœredniej przez parametr relacji kwoty do-
chodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego
i wartoœci standardowej nadwy¿ki bezpo-
œredniej okreœlonej grupy gospodarstw pro-
wadz¹cych rachunkowoœæ roln¹. W pracy
wydzielono obecnie 24 grupy gospodarstw
rolnych. Na tê liczbê sk³adaj¹ siê 3 klasy
wielkoœci ekonomicznej w ka¿dym z 8 ty-
pów podstawowych gospodarstw rolnych.
Parametr relacji dochodu i standardowej
nadwy¿ki bezpoœredniej bêdzie ró¿ny w za-
le¿noœci od rodzaju produkcji i lokalizacji

gospodarstwa. Mo¿e te¿ zmieniaæ siê w cza-
sie, zale¿nie od koniunktury.
    Przyjmuj¹c jednolite zasady obliczania stan-
dardowego dochodu z gospodarstwa rolne-
go, KRUS bêdzie ustalaæ podstawê do wyli-
czania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Rolnik, który zakwestionuje takie wyliczenie,
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ ustalenia rzeczywistej
kwoty dochodu w swoim gospodarstwie na
podstawie prowadzonej rachunkowoœci, np.
ksi¹¿ki przychodów i rozchodów. Dochód rol-
ników prowadz¹cych dzia³y specjalne produk-
cji rolnej, p³ac¹cych podatek rycza³towy, mo¿e
byæ ustalany na podstawie parametrów do-
chodowych dostarczanych przez Ministerstwo
Finansów, wed³ug których wyznaczono stawki
podatku rycza³towego od dzia³ów specjalnych.
Wysokoœæ sk³adek bêdzie zale¿a³a od decyzji
polityków.
Gazeta Prawna nr 108 (06.06.2005 r.)

v Zgodnie z wynikami ostatniego Po-
wszechnego Spisu Rolnego w Polsce funk-
cjonowa³o 84637 gospodarstw niekonwen-
cjonalnych, czyli nie stosuj¹cych œrodków
chemicznych do nawo¿enia i ochrony ro-
œlin. Wp³yw na popularyzacjê ekologicznych
metod produkcji wœród rolników mia³a de-
cyzja o wprowadzeniu dop³at do gospo-
darstw przestawiaj¹cych siê na taki tryb go-
spodarowania. Œrednia powierzchnia u¿yt-

ków rolnych gospodarstwa niekonwencjo-
nalnego wynosi³a 3,9 ha, a ich ³¹czna po-
wierzchnia - 389,9 tys. ha, Wiêkszoœæ - 81,5%
gospodarstw - obejmowa³o do 5 ha u¿yt-
ków rolnych, a jedynie 2,5% co najmniej
15 ha. Produkcjê roœlinn¹ (zbo¿a, ziemnia-
ki, warzywa gruntowe) prowadzi³o 85,8%
gospodarstw, a zwierzêc¹ (chów byd³a, trzo-
dy chlewnej i drobiu) - 44,5 %. Relatywnie
niska by³a mechanizacja produkcji w go-
spodarstwach niekonwencjonalnych. Tylko
22,2% z nich dysponowa³o ci¹gnikiem, a
12,7% korzysta³o z maszyn i urz¹dzeñ rol-
niczych.
Gazeta Prawna nr 105 (01.06.2005 r.)
v Przedsiêbiorcy wytwarzaj¹cy œrodek
¿ywnoœciowy oparty na tradycyjnej recep-
turze i specyficznej metodzie produkcji
mog¹ zg³osiæ go do specjalnego rejestru
produktów regionalnych prowadzonego
przez ministra rolnictwa i skorzystaæ tym
samym z nowego sposobu ochrony takie-
go produktu na mocy ustawy z 17 grudnia
2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna-
czeñ produktów rolnych i œrodków spo-
¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych
(Dz. U. z 2005 r. nr 10 poz. 68). Wnioski o
rejestracjê produktów regionalnych przyj-
muje minister rolnictwa i po pozytywnej
ocenie przekazuje Komisji Europejskiej,
która je bada i przyznaje pe³n¹ ochronê w
ramach unijnego systemu ochrony produk-
tów regionalnych i tradycyjnych. Do chwili
uzyskania pe³nej ochrony produkt bêdzie

Ostatnim z gospodarstw odwiedzanych
przez goœci by³a ferma krów mlecznych
Wandy Waleriañczyk (gospodarstwo po-
siada 150 ha u¿ytków rolnych, a hodowla
70 krów dojnych odbywa siê w oborze
spe³niaj¹cej wszystkie standardy unijne wy-
magane przy tego rodzaju produkcji).

W Umowie zapisano m.in.: sprzyjanie

Po po³udniu delegacja Rejonu Kozjatyñskiego przyby³a do Rychwa³a gdzie wziê³a udzia³ w VI Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu
Koniñskiego, w trakcie którego mia³o miejsce podpisanie porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy obydwoma samorz¹dami.

wspó³pracy oraz wymianie doœwiadczeñ
w sferze ochrony œrodowiska i bezpieczeñstwa
ekologicznego, tworzenie warunków dla
wspó³dzia³ania gospodarstw rolnych oraz
zwi¹zków rolników poprzez inicjowanie dzia-
³añ sprzyjaj¹cych takiej wspó³pracy, sprzyjanie
nawi¹zywaniu i utrzymywaniu bezpoœrednich
kontaktów w sferze oœwiaty, kultury, sportu i

turystyki oraz wspieranie inwestycji, rozwoju
handlu i produkcji miejscowych podmiotów
gospodarczych, a tak¿e kooperacji ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw ze szczególnym
uwzglêdnieniem sektora us³ug turystycznych.

Bo¿ena Frankowska
Ewelina Rape³a
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Dane teleadresowe instytucji rolniczych z siedzib¹ w Koninie:

Biuro Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2430240, 2430242

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2437070 lub 2457120,

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Koninie
 62-510 Konin, ul. Hurtowa1, tel. 2438534

Powiatowe Biuro Oddzia³u Zamiejscowego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie
62-510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2438557,

Delegatura Zamiejscowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
62-510 Konin, ul. Koœciuszki 35/37, tel. 2429573

korzysta³ z tymczasowej ochrony na tery-
torium Polski. Op³ata za rozpatrzenie wnio-
sku wynosi 300 z³.
    Wniosek musi byæ przygotowany zgod-
nie z rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi z 23 marca 2005 r. w spra-
wie wzoru wniosku o rejestracjê nazw
i oznaczeñ produktów rolnych lub œrod-
ków spo¿ywczych oraz wzoru wniosku o
zmianê specyfikacji (Dz. U. z 2005 r. nr 60
poz. 525). Zawiera: dane wnioskodawcy,
sk³ad grupy wystêpuj¹cej z wnioskiem
(imiona i nazwiska lub nazwy, adresy, in-
formacjê czy dany cz³onek grupy jest pro-
ducentem czy uczestniczy w jej pracach
w innym charakterze), specyfikacjê (na-
zwê produktu z zaznaczeniem, czy wnio-
skodawca ubiega siê o rejestracjê nazwy
jako nazwy pochodzenia, czy jako nazwy

oznaczenia geograficznego, opis produk-
tu, okreœlenie obszaru geograficznego). Po-
daje siê tak¿e nazwê producenta na ob-
szarze geograficznym okreœlonym wcze-
œniej, okreœla siê, czy dany œrodek spo-
¿ywczy lub produkt rolny przejawia ce-
chy charakterystyczne, odró¿niaj¹ce go od
innych, podobnych wytwarzanych na ob-
szarach przyleg³ych. Ponadto opisuje siê
surowce stosowane do produkcji, poda-
j¹c te¿ miejsce ich pochodzenia oraz szcze-
gó³owo metodê produkcji. Przedstawia siê
równie¿ tradycjê, pochodzenie i historiê
produktu wraz ze wzmiankami w literatu-
rze lub innych materia³ach Ÿród³owych
oraz jego zwi¹zek z obszarem geograficz-
nym. Wskazuje siê jeszcze, kto bêdzie pro-
wadzi³ kontrolê produktu i podaje infor-
macje o oznakowaniu.

v Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie  - komunikaty:
v W  Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie zarejestrowanych jest 13.200 producentów rolnych;
v W  2004 roku z³o¿ono 11.489 wniosków o p³atnoœci obszarowe, natomiast do dnia 22 czerwca br.  – 11.854.;
v W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z³o¿ono:

- 177 wniosków o rentê strukturaln¹,
- 620 wniosków na dzia³anie 2 „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” (termin zakoñczenia przyjmowania wniosków

22.03.);
- 644 wnioski na dzia³anie 6 – „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE (wstrzymano ich przyjmowanie 13.03.);
- 22 wnioski zalesieniowe;
- 36 – rolnoœrodowiskowych.

v W zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t ( IRZ)  :
- 6300 siedzib stad byd³a zosta³o zarejestrowanych, z czego: 3.723 - siedzib z iloœci¹ byd³a 1-5 sztuk; 1.065 – z iloœci¹ 6-10 i 306

siedzib  - powy¿ej 30 sztuk byd³a;
- ok. 40.750 sztuk byd³a;
- 2.731 – iloœæ siedzib zarejestrowanych tylko z trzod¹ przy œrednim pog³owiu œwiñ – ok. 150.000 sztuk..

v W kampanii sk³adania wniosków obszarowych, w roku 2004 wydano ok. 20.500 decyzji.
Anna Botor

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koninie

    System ochrony produktów regionalnych
ma zapobiegaæ kopiowaniu produktów œci-
œle zwi¹zanych z danym regionem przez
producentów na drugim koñcu kraju lub
Europy. Ochrona produktów regionalnych
jest przyznawana regionowi. Ka¿dy, kto pro-
dukuje dany artyku³ rolny lub ¿ywnoœciowy
zgodnie ze specyfikacj¹ i w danym regionie
ma prawo do u¿ywania chronionej nazwy.
Jest to wiêc inny rodzaj ochrony ni¿ przy-
znawana patentom lub znakom towarowym
nale¿¹cym do konkretnego podmiotu. Ka¿-
dy podmiot, który wytwarza chroniony pro-
dukt regionalny niezgodnie ze specyfikacj¹
i/lub w innym regionie, geograficznym i u¿y-
wa jego nazwy podlega karze.
Gazeta Prawna nr 100 (24.05.2005 r.)

materia³ opracowa³a Marta J. Bagrowska
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Rolnik Koniñski

v Centrum Obs³ugi Rolnictwa, dzia³aj¹ce w Koninie przy ul. Hurtowej 1:
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W dniach od 23 maja do 1 czerwca br., Œle-
sin goœci³ artystów z ca³ego kraju na IV Ogólno-
polskim Plenerze Malarskim’ Œlesin 2005.

Ka¿dy z uczestników Pleneru zobowi¹za³
siê  do przekazania jednego obrazu w darze dla
Starostwa Powiatowego w Koninie. Prace o
wartoœci 27.600 z³., zostan¹ przekazane podczas

wernisa¿u poplenerowego, którego termin wy-
znaczono na 22 paŸdziernika br. Obrazy wzbo-
gac¹ zbiory „Galerii Powiatowej” mieszcz¹cej siê
w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

W trakcie Pleneru, z artystami spotkali siê
Stefan Dziamara Starosta Koniñski, senator El¿-
bieta Streker- Dembiñska oraz wicemarsza³ek
Zbigniew Winczewski.

Niew¹tpliwie ogromnym wydarzeniem kul-
turalnym Pleneru by³ wernisa¿ autorski Jana Wo³-
ka zatytu³owany „Jeszcze mokre”. Artysta zapre-

zentowa³ 25 prac powsta³ych podczas Pleneru’
Œlesin 2005. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ
w galerii „£aŸnia” do 15 czerwca.

A teraz krótka informacja przybli¿aj¹ca oso-
bê  artysty.

Jan Wo³ek urodzi³ siê w 1954r. w Warsza-
wie. Studiowa³ estetykê w Instytucie Filozofii UW.

Równolegle uprawia ró¿ne dziedziny sztuki. Ju¿
w czasach studenckich sta³ siê znany jako arty-
sta estradowy, jeden z luminarzy gatunku zwa-
nego „poezj¹ œpiewan¹”. Bra³ udzia³ w oko³o
3000 koncertów. Zdoby³ wiele nagród w festi-
walach. Jako autor napisa³ oko³o 700 piosenek,
z których wiele sta³o siê przebojami wykony-
wanymi przez czo³owych artystów polskiej es-
trady. Ma za sob¹ liczne nagrania, programy te-
lewizyjne i radiowe. Autor kilku ksi¹¿ek. Wielo-
krotny stypendysta i laureat nagród i odznaczeñ

„Jeszcze mokre” – Powiat Koniñski w malarstwie

W tegorocznym spotkaniu twórczym udzia³ wziê³o 16 artystów – malarzy.

(m.in.: Nagrody im. Stanis³awa Wyspiañskiego
I-go stopnia, Nagrody im. Aleksandra Bardinie-
go, Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Polski za wy-
bitne osi¹gniêcia w dziedzinie sztuki). Jako ar-
tysta plastyk debiutowa³ rysunkiem satyrycznym,
ilustracjami ksi¹¿kowymi, uprawiaj¹c jednocze-
œnie malarstwo sztalugowe, które od 20 lat do-

minuje w jego twórczoœci. Uczestniczy³ w kil-
kunastu plenerach krajowych i zagranicznych,
wielu wystawach zbiorowych. Wystawy indy-
widualne: w Warszawie (11), Poznaniu (2), Olsz-
tynie (2), Kazimierzu  (2), Stuttgarcie (1), Ham-
burgu (1), Berlinie (1), Irkucku (1), Tokio (1),
Chicago (1), Toronto (6), Montrealu (1), Biel-
sko-Bia³ej (1), Kielcach (1), Lwowie (1).

Halina Wójcik
Dyrektor DPS w Œlesinie

Po wiedzê ekologiczn¹ do lasu...

Z inicjatywy Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
Starostwa Powiatowego w Koninie, 7 czerwca od-
by³a siê jednodniowa wycieczka edukacyjna dla na-
uczycieli i uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu koniñskiego.

Podczas wizyty w Oœrodku Edukacji Leœnej,
uczestnicy wycieczki zwiedzili Izbê Edukacyjn¹,
gdzie podziwiali rzadkie okazy flory i fauny
oraz przyrody nieo¿ywionej w postaci spreparo-
wanych eksponatów, a tak¿e „ochronkê dla dzi-
kich zwierz¹t”, dziêki której mo¿liwa jest obserwa-
cja dzikich zwierz¹t w ich naturalnym œrodowisku.

Kolejnym punktem programu by³a wizyta
w Gimnazjum Publicznym w Rzgowie, w któ-
rym wykorzystywane s¹ niekonwencjonalne
Ÿród³a energii - kot³ownia opalana biomas¹ tzn.
granulatem drzewnym typu pellets oraz kolek-

Jezioro Kwitn¹cy bezChata z bzem

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ tak¿e spacer po 100-
letnim lesie.

Dla 63 pasjonatów przyrody i ekologii, reprezen-
tuj¹cych 20 szkó³ powiatu przygotowano wiele
atrakcji, m.in: zwiedzanie Oœrodka Edukacji
Leœnej Spo³eczeñstwa w Nadleœnictwie Grodziec
i  Gimnazjum Publicznego w Rzgowie.

tory s³oneczne i lampy s³oneczne. Ekologicz-
na lekcja pozostawi³a jej uczestnikom nieza-
pomniane wra¿enia i wiedzê, zapewne bo-
gatsz¹ ni¿ ksi¹¿kowa.

Halina D¹browska
Naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
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Powo³any w roku 2002 Zespó³ Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie co roku wzbo-
gaca ofertê edukacyjn¹ adresowan¹ do m³o-
dzie¿y i doros³ych. Obecnie w ramach Zespo-
³u funkcjonuje 6 szkó³: Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. A. Mickiewicza, Liceum Profilowane,
Technikum Handlowe, Zasadnicza Szko³a Za-
wodowa, Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce dla Doros³ych, Szko³a Policealna o kie-
runku Finanse i Rachunkowoœæ. W roku szkol-
nym 2005/6 rozpoczyna dzia³alnoœæ Szko³a Po-

licealna o kierunku Informatyka oraz szko³a
rolnicza dla m³odzie¿y i doros³ych.
   Zespó³ posiada ugruntowan¹  pozycjê w œro-
dowisku, gdy¿ zapewnia ró¿norodn¹ ofertê
edukacyjn¹  oraz gwarantuje bezpieczeñstwo i
przyjazn¹ atmosferê. Doceniane przez kolejne

Ministrów, Marsza³ka Województwa Wielkopol-
skiego i Starosty Koniñskiego.

W ostatnim czasie zrealizowano wiele przed-
siêwziêæ zmierzaj¹cych do poprawy bazy dy-
daktycznej szko³y, która ma swoje budynki w

dwóch miejscowoœciach: Kleczewie i Wilczynie.
Przeprowadzono modernizacjê szko³y w Wil-

czynie, gdzie termorenowacja budyn-
ku, wymiana okien, przebudowa wej-
œcia frontowego oraz zainstalowanie
kot³owni gazowej CO zmieni³y oblicze
tej placówki i stworzy³y sprzyjaj¹ce
warunki pracy dla uczniów i nauczy-
cieli. Natomiast przedsiêwziêciem z
ostatniej chwili jest gruntowna moder-
nizacja  starego budynku sali gimna-
stycznej w Kleczewie, dziêki czemu
szko³a zyska³a reprezentacyjn¹ aulê. Bli-
skie ju¿ 60-lecie Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, które od 1998 roku nosi imiê
Adama Mickiewicza, mobilizuje do
dzia³añ podkreœlaj¹cych wa¿ne miejsce,
jakie ta szko³a zajmuje w ¿yciu powia-
tu koniñskiego.

Maria Magdalena Walczyñska
Dyrektor ZSP w Kleczewie

v Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie

pokolenia uczniów i ro-
dziców sukcesy dydak-
tyczne i wychowawcze stanowi¹ od lat atut
szko³y, która zmienia swój wizerunek zgodnie

z duchem czasów, zachowuj¹c wiernoœæ pra-
wie 60- letniej tradycji licealnej.

Szko³a prowadzi nauczanie jêzyków ob-
cych: angielskiego, niemieckiego, francuskie-
go, rosyjskiego i ³aciñskiego. Chlubê stanowi¹
osi¹gniêcia konkursowe z biologii, historii, edu-
kacji europejskiej i ekologicznej oraz dzia³al-
noœci sportowej i artystycznej.

Szko³a prowadzi miêdzynarodow¹ wymia-
nê uczniów z Am Lindenberg w Ilmenau. Ak-
tualnie Zespó³ przygotowuje siê do realizacji
programu miêdzynarodowego Comenius. Osi¹-
gniêciem edukacyjnym szko³y jest coroczny
udzia³ w miêdzynarodowych sesjach POLMUN
– m³odzie¿owy model ONZ.

Wœród uczniów Zespo³u Szkó³ co roku
przybywa stypendystów Prezesa Rady

Pracownia informatyczna

Uczennice klasy drugiej o profilu ekonomiczno-administracyj-
nym podczas zajêæ praktycznych z przedsiêbiorczoœci

Reprezentacja szko³y podczas obrad m³odzie¿owego modelu ONZ

Jezioro ³abêdzie w wykonaniu uczniów klasy dru-
giej o profilu przyrodniczym


