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21 sierpnia w Sompolnie
Powiat Koniński podziękował za plony

Wyjątkową oprawę nabożeństwa podkreślił 
akompaniament miejscowej Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która następnie 
poprowadziła orszak dożynkowy ulicami mia-
sta Sompolna aż na Plac Targowy.

Dożynki, obrzynki, wyżynki, wieniec, zarzyn-
ki, chociaż różnie nazywane w zależności od 
regionu kraju,  to jednak wszędzie obchodzo-
ne są jako wielkie dziękczynienie rolników za 
dary nieba i płody Matki  Ziemi .

Za tegoroczne plony, Powiat Koniński podzię-
kował w słoneczne niedzielne popołudnie, 21 
sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
14.30 Mszą św. w Kościele parafialnym w Som-
polnie. Podczas mszy dziękczynnej sprawowa-
nej w intencji rolników powiatu konińskiego po-
święcono chleb, wieńce i dary dożynkowe. 

Na odświętnie przystrojonym Placu, po wysłuchaniu hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP w Sompolnie, część oficjalną rozpoczęli Gospodarze dożynek: Starosta Koniński Stefan 
Dziamara i Burmistrz Sompolna Stanislaw Dunaj witając uczestników Powiatowego Święta Plo-
nów, a zwłaszcza gości honorowych: parlamentarzystów Ziemi Konińskiej, przedstawicieli du-
chowieństwa, władz wojewódzkich, radnych sejmiku wojewódzkiego oraz radnych powiatowych 
i gminnych, a także delegację Związku Rolników z zaprzyjaźnionego Powiatu Ilm.

Kilkunastometrowy, niezwykle barwny korowód utworzony z delegacji gmin z wieńcami,
Pocztów Sztandarowych... 

21 sierpnia w Sompolnie Powiat Ko-
niński podziękował za plony str. 1, 
2, 11, 12 

Rolnik Koniński:
• „Powiatowy Rolnik Roku 2005”

str. 3, 4 
• Konkurs „Na najbardziej uporząd-

kowaną wieś oraz zadbaną zagro-
dę” str. 5

• Otwarto Centrum Obsługi Rolnika 
w Koninie str. 6

Powiat Koniński gościł przyjaciół
z Ilm:
• ...z pobytu delegacji Związku Rol-

ników str. 7
• ...w ramach wymiany międzysz-

kolnej str. 8

Spotkania otwarte:
• ....na rzecz konińskich jezior str. 9
• „Pierwsza Praca – Pierwszy Biz-

nes” str. 10

...bryczek wiozących Starostów Dożynek oraz 
Gospodarzy imprezy, zaproszonych gości a 
także licznej grupy mieszkańców zamykały 
maszyny rolnicze.   
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Więcej o przebiegu Konkursu 
oraz charakterystyce nominowanych gospodarstw 

na str 3 i 4 Kuriera.

Nie zabrakło też podziękowań dla bohaterów dożynkowej  uroczystości, czyli rolników powiatu 
konińskiego. Podziękowań za ich wielomiesięczny wysiłek, nie zawsze nagradzany przez naturę 
wspaniałym urodzajem i uwieńczony bogatymi plonami.

Po okolicznościowych wystąpieniach Gospodarzy dożynek: Przewod-
niczącego Rady Powiatu Konińskiego Piotra Matyby, Starosty Stefana 
Dziamary, Przewodniczącego Rady Miejskiej Sompolna Piotra Weł-
nickiego, Burmistrza Stanisława Dunaja, odśpiewano pieśń „Plon 
niesiemy plon” i dopełniono zwyczajowego obrzędu chleba. Starosto-
wie dożynek: Henryka Zielińska i Piotr Grudziński oraz Wicestaro-
stowie: Anna Ruszczyńska i Bronisław Charuba  staropolskim zwy-
czajem przekazali Gospodarzom Powiatowego Święta Plonów dorod-
ne bochny chleba wypieczone z tegorocznej mąki, a następnie po-
częstowali nim uczestników imprezy.  

W tym roku, akty nominacji otrzymali z rąk Starosty Stefana Dziamary: Zofia i Stanisław Kwie-
cińscy, Mariusz Lebiedziński, Halina i Stanisław Muszyńscy, Elżbieta i Romuald Nowiccy, Doro-
ta i Piotr Mizerni oraz Rafała i Henryk Kowalscy. 

Pomimo ogromnych osiągnięć wszystkich wy-
różnionych rolników, Kapituła zdecydowa-
ła uhonorować tytułem „Powiatowy Rolnik 
Roku” : Rafałę i Henryka Kowalskich, Dorotę 
i Piotra Mizernych oraz Elżbietę i Romualda No-
wickich. Laureaci Konkursu otrzymali także pa-
miątkowe statuetki przedstawiające kłosy zbóż. 
Na dożynkową scenę zaproszono też laureatów 
Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”: Romana 
Zdulskiego i Piotra Grudzińskiego. 

Niewątpliwie, jednym z najbardziej emocjonujących momentów dożyn-
kowej uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu „Powiatowy Rol-
nik Roku” i uhonorowanie jego laureatów.  Prezentacji 6  nominowa-
nych do tytułu „ Powiatowego Rolnika Roku” dokonał przewodniczący 
Kapituły Konkursu, wicestarosta koniński Stanisław Bielik. 

Powiat Koniński podziękował za plony
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Od kilku już lat, rolnicy powiatu 
konińskiego należą do jednych z naj-
lepszych producentów mleka, wie-
przowiny, owoców i warzyw w Wiel-
kopolsce. Stąd też, Kapituła Konkur-
su: w składzie: Stanisław Bielik - Wi-
cestarosta Koniński - przewodniczący 
Kapituły, Zenon Paszek – Przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Rady Powiatu Konińskie-
go, Sławomir Kamiński – Członek Za-
rządu Powiatu, Elżbieta Bryl – Kierow-
nik Biura Powiatowego Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Teresa Szymczak – Do-
radca Powiatowego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Koninie i Bożena 
Frankowska - Inspektor Biura Rolnic-
twa i Leśnictwa Starostwa Powiatowe-
go stanęła przed bardzo trudnym za-
daniem. Po wizytacji zgłoszonych go-
spodarstw i wnikliwej ocenie wg na-
stępujących kryteriów: poziom pro-
dukcji i nowoczesność technologii, 
organizacja gospodarstwa i racjonal-
ność wyposażenia, możliwe do oce-
ny efekty ekonomiczne, stosowanie 
dobrej praktyki rolniczej, dobrostan 
zwierząt, ogólna ocena kandydata, 

Kapituła nominowała do tytułu 
„Powiatowego Rolnika Roku 2005 ” 
6 gospodarstw: 

· Rafała i Henryka Kowalskich 
z Ksawerowa, gmina Kramsk. 
Gospodarstwo o powierzchni 34 
ha, którego głównym kierunkiem 
produkcji jest mleko. Na 48 krów 
mlecznych, wydajność mleka od 
jednej krowy wynosi ponad 7.200 
litrów rocznie. Gospodarstwo po-

„Powiatowy Rolnik Roku 2005”
III edycja Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” już za nami. 
W tym roku, urzędy gmin i Powiatowy Zespół Ośrodka Do-

radczego zgłosiły do rywalizacji o tytuł „Powiatowego Rolnika 
Roku” 10 gospodarstw z gmin: Stare Miasto, Sompolno, Golina i 
Kramsk. 

siada nowoczesną oborę wolno sta-
nowiskową i skomputeryzowaną 
halę udojową;

· Zofii i Stanisława Kwiecińskich 
z Liśca Wielkiego, gmina Sta-
re Miasto. Gospodarstwo o po-
wierzchni 129.54 ha specjalizu-
je się w hodowli trzody chlewnej 
i opasów. Uzyskuje bardzo wyso-
ką produkcję towarową żywca wie-
przowego - roczna sprzedaż tuczni-
ków przekracza 1700 sztuk. Stado 
podstawowe wynosi 100 loch, a od 
jednej lochy odchowuje się rocznie 
19 prosiąt. Wysoki stan pogłowia 
w gospodarstwie utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Rolnicy prowa-
dzą tradycyjne żywienie śrutą zbo-
żową z koncentratem i serwatką;

· Mariusza Lebiedzińskiego z Liś-
ca Małego, gmina Stare Miasto. 
Gospodarstwo posiada powierzch-
nię 40 ha, a dominującym kierun-
kiem produkcji jest bydło mlecz-
ne. Ze stada 25 krów – w ubiegłym 
roku - produkcja towarowa mleka 
wyniosła 230.000 litrów. Wydajność 
od jednej krowy jest bardzo wyso-
ka - wynosi 10.200 litrów rocznie, 
a krowa rekordzistka z wydajnością 
11.000 litrów zajęła drugie miejsce 
w Wielkopolsce. W gospodarstwie 
prowadzona jest systematyczna, 
planowa selekcja stada, dzięki cze-
mu przedstawia ono bardzo wyso-
ką wartość hodowlaną;

· Doroty i Piotra Mizernych z 
Nowego Czarnkowa, Gmina 

Kramsk. Gospodarstwo o po-
wierzchni 120 ha, specjalizuje się 
w produkcji bydła mlecznego. Ak-
tualnie posiada 62 krowy. W 2004 
r. roczna sprzedaż mleka wyniosła 
324.000 litrów, przy średniej wydaj-
ności od jednej krowy 6.800 l. Od 
wielu lat, rolnicy intensywnie inwe-
stują w rozwój gospodarstwa oraz 
w dalszy wzrost pogłowia zwierząt. 
Posiadają sprecyzowany plan inwe-
stycyjny na najbliższe lata. 

· Stanisława i Haliny Muszyń-
skich z Koszar, Gmina Sompol-
no. Gospodarstwo o powierzch-
ni 26.87 ha, specjalizuje się w pro-
dukcji drzew i krzewów ozdobnych 
( uprawy których zajmują 9 ha ) W 
bieżącym roku założono szkółkę 
akacji na powierzchni 3 ha. Rocz-
na sprzedaż wynosi 55.000 sztuk 
drzew i krzewów. W gospodar-
stwie prowadzone są nowe techno-
logie sadzenia, siania i wykopywa-
nia materiału szkółkarskiego. 

· Romualda i Elżbiety Nowickich 
z Kraśnicy gmina Golina. Go-
spodarstwo posiada 2,60 ha po-
wierzchni i specjalizuje się w pro-
dukcji roślin ozdobnych, materiału 
siewnego i szkółkarskiego. Rocz-
na sprzedaż roślin ozdobnych wy-
nosi 500.000 sztuk, a znaczna część 
materiału siewnego i szkółkarskie-
go eksportowana jest do Holandii 
i Hiszpanii. Szkółka z dużym po-
wodzeniem konkuruje z podobny-
mi gospodarstwami na zachodzie 
Europy, przewyższając je w niektó-
rych gatunkach.

 Należy podkreślić, że wszystkie 
nominowane gospodarstwa do tytu-
łu „Powiatowy Rolnik Roku” wykazu-
ją także systematyczny wzrost produk-
cji z jednoczesnym jej unowocześnie-
niem, stosują zasady ochrony środowi-
ska oraz spełniają podstawowe warun-
ki zoohigieniczne. Tradycyjnie też, no-
minowani rolnicy zostaną zgłoszeni do 
konkursu wojewódzkiego „Wielkopol-
ski Rolnik Roku”.
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Zwycięzcom i nominowanym w te-
gorocznym Konkursie serdecznie gra-
tulujemy zarówno wyników produkcyj-
nych, jak i dynamicznego, profesjonalne-
go zarządzania gospodarstwami na wyso-
kim europejskim poziomie. Życzymy ko-
lejnych sukcesów oraz zadowolenia i sa-
tysfakcji z owoców pracy. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie 
„Powiatowy Rolnik Roku 2006”. 

Stanisław Bielik
wicestarosta koniński

Przewodniczący Kapituły Konkursu
„Powiatowy Rolnik Roku” 

Gospodarstwa laureatów Konkursu; 
państwa Kowalskich,

Mizernych 
i Nowickich. 

 Uwzględniając specyfikę poszcze-
gólnych gospodarstw, rodzaj produk-
cji, siłę konkurencyjności oraz oddzia-
ływanie na środowisko, Kapituła po-
stanowiła przyznać tytuły „Powiato-
wego Rolnika Roku’ 2005”: Rafałowi 
i Henrykowi Kowalskim z Ksawero-
wa , Dorocie i Piotrowi Mizernym 
z Nowego Czarnkowa oraz Elżbie-
cie i Romualdowi Nowickim z Kra-
śnicy. 
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cie konińskim okazały się: Radoli-
na (sołtys Edward Dąbkiewicz), Lą-
dek (sołtys Władysław Serafiński), 
Posada (sołtys Janusz Pałucki), Iza-
belin (sołtys Jerzy Smolarek), Krzy-
mów (sołtys Marek Tomicki ), Roza-
lin (sołtys Wiesław Smolarz), Sławsk 
(sołtys Wiesław Czaja ) i Lisiec Wiel-
ki (sołtys Andrzej Kujawiński). 

Za najbardziej zadbane i zara-
zem najpiękniejsze zagrody, Kapi-
tuła uznała posiadłości: Wioletty 
i Stanisława Jankowskich z Głodo-

wa, Waldemara Haka z Lipic, Kamili Łu-
kasiewicz z Jóźwina, Wojciecha Jaskól-
skiego z Izabelina, Tadeusza Jaroszew-
skiego z Krzymowa, Krystyny Nuszkie-

wicz z Grabowa, Jerzego Wielgóreckiego 
z Kowalewka i Tomasza Kwieciń-
skiego z miejscowości Lisiec Wielki. 

Wszystkim laureatom Konkur-
su gratulujemy i dziękujemy za ich 
wkład w tworzenie czystszej i pięk-
niejszej polskiej wsi.

Czesław Smorowski
Przewodniczący Kapituły Konkursu 

„Na najbardziej uporządkowaną 
wieś oraz zadbaną zagrodę”

W ubiegłym roku, Związek 
Międzygminny „Koniński Re-
gion Komunalny” wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Ko-
ninie i Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, ogło-
sił Konkurs Międzygminny„ Na 
najbardziej uporządkowaną wieś 
oraz zadbaną zagrodę”. 

Pomysłodawcami zrealizowania 
tego przedsięwzięcia i nadania mu 
wysokiej rangi byli: Senator RP Elż-
bieta Streker- Dembińska, Prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu Przemysław Gonera i Wójt Gminy 
Stare Miasto Ryszard Nawrocki, będący 
także członkiem Zarządu Związku Mię-
dzygminnego „Koniński Region Komu-
nalny”. Honorowy patronat nad Konkur-
sem objęli: Starosta Koniński Stefan Dzia-
mara, Przewodniczący Rady Miasta Koni-
na Tadeusz Wojdyński i jeden z jego ini-
cjatorów, Prezes Przemysław Gonera.

Celem Konkursu było skłonienie 
mieszkańców wsi do podejmowania prac 
porządkowych na swoim terenie, stwo-
rzenie zachęty do dbania o poprawę es-
tetyki zabudowy oraz warunków higie-
niczno-sanitarnych aby polską wieś 
uczynić piękną, zadbaną i upo-
rządkowaną, otoczoną zielenią, wsi 
w której praca staje się łatwiejsza 
a życie i odpoczynek przyjemne 
i zdrowe.

Kapituła Konkursu, pod prze-
wodnictwem Czesława Smorow-
skiego, Przewodniczącego Związ-
ku Międzygminnego „Koniński Re-
gion Komunalny” wyłoniła lau-

reatów w dwóch kategoriach: 
·„Na najbardziej uporządko-
waną wieś w każdej gminie” 
i „Na najbardziej zadbaną zagro-
dę wiejską w każdej gminie”.

Wysokość nagród - ufundo-
wanych przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, 
Starostwo Powiatowe w Koni-
nie, Gminy Związku Międzyg-
minnego „Koniński Region Ko-

munalny”, Związek 
Międzygminny „Koniński Re-
gion Komunalny”- wyniosła: 
5.000 złotych brutto dla zwy-
cięzców w kategorii „Na naj-
bardziej uporządko-
waną wieś w każdej 
gminie” oraz 1.000 
złotych brutto dla 
laureatów drugiej ka-
tegorii.

Kapituła Kon-
kursu dokonała oce-
ny 93 uczestników, 
tj. 23 wsie i 70 za-

gród wiejskich z 8 gmin nasze-
go powiatu. 

Najbardziej uporządkowany-
mi miejscowościami w powie-

Konkurs „Na najbardziej uporządkowaną wieś
oraz zadbaną zagrodę”
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Z uwagi na rolniczy charakter po-
wiatu konińskiego, Starostwo Powiato-
we w Koninie wyszło z inicjatywą utwo-
rzenia Centrum Obsługi Rolnictwa, któ-
re skupiałoby wszystkie instytucje i agen-
cje realizujące zadania związane z obsłu-
gą rolnictwa. 

Tworzeniu Centrum, przyświeca-
ła więc idea ułatwienia rolnikom zała-
twienia różnych urzędowych formalno-
ści związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa w jednym miejscu.

Pierwszym krokiem do realizacji tego 
przedsięwzięcia było podjęcie przez 
Radę Powiatu Konińskiego uchwały, na 
mocy której z Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydzielo-
ne zostało Biuro Rolnictwa i Leśnictwa, 
aby mogło wraz z innymi wyspecjalizo-
wanymi podmiotami działać w ramach 
Centrum z siedzibą przy ul. Hurtowej 
w Koninie. 

Obecnie, w Centrum Obsługi Rolnic-
twa w Koninie swoje siedziby mają:  Biu-
ro Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Koninie, Wielkopolska 
Izba Rolnicza Biuro - Powiatowe w Koni-
nie,  Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Ko-
ninie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu – Zespół Dorad-
czy w Koninie, Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego – Oddział Regionalny 
w Koninie - Punkt Konsultacyjny,  Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Punkt 

Konsultacyjny w Koninie,  AGROPLUS + 
Centrum Obsługi Funduszy Europejskich  
i POLNET.   

I choć, Centrum Obsługi Rolnika swo-
ją działalność rozpoczęło w maju tego 
roku, to uroczyste otwarcie i symbolicz-
ne przecięcie wstęgi przez przedstawicie-
li znajdujących się na Hurtowej instytucji 
miało miejsce 18 sierpnia. 

Na uroczyste otwarcie przybyło wielu 
gości, m.in.: parlamentarzyści Ziemi Ko-
nińskiej: senator Elżbieta Streker- Dem-
bińska, posłowie na Sejm RP: Józef No-
wicki, Ireneusz Niewiarowski i Alfred 
Budner, przedstawiciele: Urzędu Marszał-
kowskiego, Ireneusz Krzymiński i Woje-
wody Wielkopolskiego, Leszek Długo-
kęcki;  Piotr Skrzypniak  z Agencji  Rynku  
Rolnego; Andrzej Śruba  z Agencji  Nie-
ruchomości - Gospodarstwo  Rolne Skar-
bu Państwa; starosta słupecki Eugeniusz 
Grzeszczak; wiceprezydent Konina Ta-
deusz Tylak; Prezes Wielkopolskiej Izby  
Rolniczej Krzysztof Nosal;  Przewodni-
czący  Rady  Powiatowej WIR Mieczy-
sław Andrzejewski; Kierownik  Wielko-
polskiego Ośrodka  Doradztwa   Rolni-
czego  w Kościelcu Ewa  Kwapich;  Za-

stępca Dyrektora Wielkopolskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR w Poznaniu 
Wojciech  Kwaśnik,  Dyrektor Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego Zbi-
gniew  Subda , burmistrzowie i wójtowie  
miast i gmin powiatu konińskiego. 

Władze powiatu konińskiego, i zara-
zem gospodarzy uroczystości reprezento-
wali: Starosta Stefan Dziamara, Przewod-
niczący Rady Powiatu Piotr Matyba, Wi-
cestarosta Stanisław Bielik oraz  Przewod-
niczący   Komisji   Rolnictwa   i   Ochro-
ny   Środowiska Zenon  Paszek. 

W swym wystąpieniu,  Starosta Ko-
niński podkreślił, że pracownicy agend 
i urzędów skupionych w Centrum będą 
służyć rolnikom wszelką pomocą, a sta-
ła współpraca między nimi  zapewni  in-
teresantom sprawną, fachową i komplek-
sową obsługę.

Marta J. Bagrowska
Zdjęcia: Marek Niezabitowski

Otwarto Centrum Obsługi
Rolnika w Koninie
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W sobotę 20 sierpnia, członkowie de-
legacji w towarzystwie wicestarosty ko-
nińskiego Stanisława Bielika odwiedzili 
4 gospodarstwa rolne oraz zakład prze-
twórstwa mięsnego.

Pierwszym punktem programu była 
wizyta w gospodarstwie państwa Elżbiety 
i Jana Michalskich w Sycewie (gm. Som-
polno), specjalizującym się w uprawie ro-
ślin ozdobnych – dalii na sadzonki. De-
legacja zwiedziła również plantację bo-
rówki amerykańskiej oraz sad jabłonio-
wy i wiśniowy.

Z Sycewa grupa udała się do Nowego 
Czarkowa (gm. Kramsk), gdzie odwiedzi-
ła gospodarstwo państwa Doroty i Piotra 
Mizernych specjalizujące się w produkcji 
bydła mlecznego. 

Kolejnym etapem była farma bydła 
mlecznego pana Mariusza Lebiedzińskie-
go w Liścu Małym (gm. Stare Miasto). Go-

ści zaskoczyła wydajność, jaką osiąga-
ją krowy na farmie - wynosi ona 10 200 
litrów rocznie od jednej krowy. „Rekor-
dzistka” z wydajnością 11 tyś. litrów za-
jęła drugie miejsce w Wielkopolsce.

Nie mniejsze zainteresowanie wzbu-

dziło gospodarstwo państwa Romualda 
i Elżbiety Nowickich w Kraśnicy (gm. 
Golina), specjalizujące się w produkcji 
roślin ozdobnych, materiału siewnego 
i szkółkarskiego. Szkółka z powodze-
niem konkuruje z podobnymi gospo-

darstwami w Europie, przewyższając je 
w niektórych gatunkach. 

Ostatnim punktem sobotniego pro-
gramu była wizyta w zakładzie przetwór-
stwa mięsnego pana Stanisława Ziemniar-
skiego w Dobrosołowie (gm. Kazimierz 

Biskupi), gdzie mogli zobaczyć przebieg 
procesu przetwórczego.

Goście z powiatu Ilm chętnie dzielili 
się wrażeniami z wizytacji oraz nie szczę-
dzili pochwał dla właścicieli odwiedza-
nych gospodarstw i przedsiębiorstw.

21 sierpnia delegacja zwiedziła Sank-

tuarium w Licheniu a popołudniu wzięła 
udział w najważniejszym rolniczym świę-
cie - VII Powiatowych Dożynkach, w tym 
roku obchodzonych w Sompolnie. 

Goście z przyjemnością i z dużym za-
ciekawieniem uczestniczyli w staropol-
skich obrzędach dożynkowych. Szcze-
gólne wrażenie wywarła na nich sama 
mistyka obrzędów oraz atmosfera panu-
jąca wśród licznie zgromadzonych miesz-
kańców powiatu. 

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Informacji

Powiat Koniński gościł przyjaciół z Ilm

W ramach realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Ko-
nińskim i Powiatem Ilm, w dniach 19-22 sierpnia z wizytą w powiecie koniń-
skim przebywała delegacja Związku Rolników Powiatu Ilm, w składzie: Erlfried 
Henning, Martin Heyder, Dietrich Franke, Michael Kaiser i Arndt Jorns. 

Z pobytu delegacji Związku Rolników

Powiat Koniński gościł przyjaciół z Ilm
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„Historia nie musi dzielić” - to ha-
sło przyświecające trzeciemu już spotka-
niu młodzieży z Ilm Kreis i Powiatu Ko-
nińskiego, na realizację którego Powiat 
Koniński otrzymał dofinansowanie ze 
środków Fundacji „Polsko - Niemiecka 
Współpraca Młodzieży”.

W dniach 25 – 31 sierpnia br., na 
zaproszenie Starosty Konińskiego Stefa-
na Dziamary, powiat koniński gościł 14-
osobową delegację młodzieży z Gimna-
zjum „Am Lindenberg” w Ilmenau wraz 
z 2 opiekunami.

Pierwszy dzień pobytu (26 sierpnia) 
przebiegał na wzajemnym poznawaniu 
się młodzieży z Ilm i gospodarzy, czyli 
przedstawicieli z ZSP w Kleczewie. 

Po krótkim powitaniu gości przez 
Dyrektor ZSP, Marię Magdalenę Wal-
czyńską, polsko – niemiecka grupa wy-
ruszyła na wycieczkę po powiecie ko-
nińskim. Pierwszym punktem programu 
wycieczki była wizyta na Odkrywce „Ka-
zimierz”. 

Z tego, jednego z najbardziej cha-
rakterystycznych miejsc powiatu, goście 

udali się do Kazimierza Biskupiego na 
zwiedzanie muzeum i klasztoru Misjo-
narzy św. Rodziny.

Po południu, sprzyjająca aura po-
zwoliła wszystkim odpocząć na plaży 
w Trębach, a nawet rozegrać mecz pił-
ki siatkowej. 

Na sobotę przewidziano 
wiele atrakcji w Ślesinie: do 
południa rejs Pawełkiem po 
jeziorach Ślesińskim i Miko-

rzyńskim, a po obiedzie spacer i zwie-
dzanie miasteczka oraz udział w warsz-
tatach grup capoeiristas z całej Polski. 

Wieczorem z młodzieżą z Ilmenau 
spotkali się na wspólnym ognisku w Ży-
chlinie: Starosta Koniński Stefan Dzia-
mara, oraz dyrektorzy: ZSP w Klecze-
wie i ZSE-U w Żychlinie. Ładna pogo-
da, smaczne i pachnące ogniskiem po-
trawy, wprawiły wszystkich w dosko-
nałe nastroje i pomogły w zacieśnieniu 
przyjaźni. 

I choć powiat koniński nie zdążył 
odkryć przed gośćmi wszystkich swoich 

tajemnic, to w poszukiwaniu wspólnej 
historii, gospodarze zaprosili młodzież 
niemiecką na dwudniową wycieczkę 
Malbork – Olsztyn - Gierłoża. 

Poza zwiedzaniem Zamku Krzyżac-
kiego w Malborku - największej gotyc-
kiej twierdzy w Europie, leżącej na pra-
wym brzegu Nogatu, młodzież odwie-
dziła także Starówkę i Katedrę św. Ja-

kuba w Olsztynie. Niedzielny wieczór 
zakończyła wspólna zabawa na dysko-
tece. 

W poniedziałek, po śniadaniu wy-
cieczkowicze udali się do Gierłoży, 

gdzie w czasie II wojny światowej 
mieściła się słynna kwatera Hitlera. 
Obecnie, dużą atrakcję i ciekawostkę 
historyczną stanowią tutejsze schrony 
i bunkry poniemieckie.

Wtorkowy poranek, młodzież roz-
poczęła od podziwiania uroków Pusz-

czy Bieniszewskiej podczas kilkugodzin-

...w ramach wymiany
międzyszkolnej  

Powiat Koniński gościł przyjaciół z Ilm
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Z inicjatywy Starosty Konińskie-
go, w dniu 18 lipca br. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego odbyło się kolej-
ne spotkanie w sprawie wypracowa-
nia strategii ochrony jezior koniń-
skich.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli: 
Elżbieta Streker –Dembińska – Senator 
RP, Ewa Hoffmann - Wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, Arkadiusz Michalski- Główny In-
żynier Ochrony Środowiska KWB Konin, 
Maciej Kabata Dyrektor Ochrony Środo-
wiska ZE PAK, Witold Kamiński Kierow-
nik Działu Utrzymania Wód i Urządzeń 
Wodnych Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu, Józef Chudy Wi-
ceprezes Gospodarstwa Rybackiego Go-
sławice Sp.z o.o., Jerzy Fijałkowski Rad-
ny Powiatu Konińskiego, Konrad Zawal 
reprezentant społeczności lokalnej gminy 
Ślesin oraz Juliusz Sumorok Specjalista 
w zakresie Programów Ochrony Środo-
wiska, Zrównoważonego Rozwoju i Fun-
duszy Strukturalnych UE.

Ewa Hoffmann Wiceprezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu poinformowała uczestników spotka-
nia, że Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej złożył do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wniosek o dofinansowanie opra-
cowania gospodarki wodnej na obszarze 
obejmującym konińskie jeziora, odkryw-
ki kopalniane, a nawet wykraczającym na 
terytorium województwa kujawsko-po-

morskiego. Sporządzenie bilansu hydro-
logicznego dla tego obszaru jest jednym 
z elementów złożonego wniosku. Obec-
nie oczekiwana jest w tej sprawie stosow-
na decyzja Zarządu NFOŚiGW. 

Uczestniczący w spotkaniu podkre-
ślili po raz kolejny, że przygotowywany 
przez grupę niezależnych ekspertów bi-
lans zostanie zapewne przez nich zaak-
ceptowany. 

Według Juliusza Sumoroka powią-
zanie problemów związanych z koniń-
skimi jeziorami z sytuacją na regional-
nym rynku pracy może pozwolić na zło-
żenie wniosku do Europejskiego Fundu-
szu Społecznego o dofinansowanie ba-
dań rynku pracy pod kątem wpływu na 
ten rynek jezior w aspekcie m.in.: rolnic-
twa, turystyki czy przemysłu. Po te środki 
można sięgnąć już teraz w ramach Działa-
nia 2.1. ZPORR (Rozwój umiejętności po-
wiązany z potrzebami regionalnego ryn-
ku pracy i moż-
liwości kształce-
nia ustawiczne-
go w regionie).  

Wkład wła-
sny powiatu 
może wynieść 
niecałe 2% kosz-
tów, pozostałe 
środki pocho-
dzić mogą z EFS 
(max. 75% kosz-
tów) i budżetu 
krajowego (max. 
25%). Otrzyma-
ne analizy bę-

nego rajdu pieszego ścieżką przyrodni-
czo - leśną. Ten 6-cio kilometrowy odci-

dzie można później wykorzystać m.in. 
przy tworzeniu wniosku o dofinansowa-
nie działań mających na celu ochronę ko-
nińskich jezior z Funduszu Spójności. Ale 
jest to kwestia nawet kilkunastu miesięcy, 
co oznacza, że będzie można z jego środ-
ków skorzystać dopiero w ramach bu-
dżetu na lata 2007-2013. Nie oznacza to 
jednak, że nie należy poszukiwać w tym 
czasie innych źródeł finansowania.

Jak poinformował Witold Kamiński, 
od 1 lipca br. każdego dnia do jeziora 
Pątnowskiego dopompowuje się 160 tys. 
m3 wody z Warty.

Na zakończenie spotkania Starosta 
Koniński przedstawił skład zespołu, który 
ma zająć się opracowaniem projektu do 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W zespole tym znajdą się m.in. Wiesława 
Matusiak dyrektor PUP w Koninie, Juliusz 
Sumorok, Jerzy Fijałkowski oraz przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego, a także 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów powia-
tu konińskiego.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 
następny kwartał.

Ewelina Rapeła
Wydział Promocji i Informacji

nek pozwolił lepiej poznać las oraz 
rządzące nim prawa przyrody. 

W środę, 31 sierpnia, podczas 
ostatniego wspólnego śniadania pa-
dło wiele ciepłych słów, zaledwie 
kilka wspólnie spędzonych dni po-
zwoliło nawiązać prawdziwe przy-
jaźnie. 

Po „słodkim” pożegnaniu 
w szkole w Kleczewie nadszedł czas 
rozstania, a goście, jak nam donie-

siono, szczęśliwie dotarli do rodzinnych 
domów.

Ewelina Rapeła, Marta J. Bagrowska
Wydział Promocji i Informacji

Spotkania Otwarte
....na rzecz konińskich jezior 

Powiat Koniński gościł przyjaciół z Ilm / Spotkania Otwarte
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 Z inicjatywy Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczy-
ka i Starosty Konińskiego Stefana Dzia-
mary,  18 sierpnia w siedzibie koniń-
skiego starostwa odbyła się konferen-
cja poświęcona Programowi Pierwsza 
Praca - Pierwszy Biznes, adresowanego 
do młodych bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzędach pracy i zainteresowa-
nych założeniem własnej firmy. Program 
promuje przedsiębiorczość oraz ma za 
zadanie dotarcie do najaktywniejszych 
osób by wyposażyć ich w niezbędną wie-
dzę i odpowiednie narzędzia potrzebne 
do rozpoczęcia własnej działalności. 

Konferencja miała na celu przybliże-
nie ww. Programu, jako jednej z propozy-
cji dla osób młodych na odnalezienie się 
na rynku pracy. Spotkanie stało się także 
okazją do promocji Programu i omówie-
nia pierwszych doświadczeń z jego reali-
zacji. 

 Temat konferencji cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, do konińskiego 
starostwa przybyło ok. 80 zaproszonych 
gości: przedstawiciel Ministerstwa Pra-
cy i Gospodarki Tomasz Niesiołowski, 
Członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Józef Lewandowski, Dyrektor 
WUP w Poznaniu Zdzisław Sawala, Parla-

mentarzyści Ziemi Konińskiej m.in.: Sena-
tor Elżbieta Streker- Dembińska oraz  Po-
słowie: Józef Nowicki, Ireneusz Niewia-
rowski i  Alfred Budner,  starostowie po-
wiatów Wschodniej Wielkopolski, przed-
siębiorcy, przedstawiciele szkolnictwa 
wyższego i średniego oraz urzędów pra-
cy. Licznie reprezentowana była grupa 

potencjalnych beneficjentów Programu 
Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes, czyli 
bezrobotnej młodzieży  i studentów. 

Po powitaniu przybyłych gości, Sta-
rosta Koniński Stefan Dziamara, doko-
nał wprowadzenia do tematyki konferen-
cji, przedstawiając uwarunkowania spo-
łeczno- gospodarcze Regionu Konińskie-
go. W swoim wystąpieniu, podkreślił rolę 
trzech dużych zakładów pracy w kształ-

towaniu lokalnego rynku pracy ( Zespo-
łu Elektrowni PAK, Kopalni Węgla Bru-
natnego „Konin” i Alumnium Konin - Im-
pexmetal S.A. ), które także w znaczą-
cy sposób wpływają na podjęcie decyzji 
młodych ludzi o samozatrudnieniu, a tak-
że nakreślił główne wyznaczniki koniń-
skiego bezrobocia. 

Następnie, głos zabrał Dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
Zdzisław Sawala. Przedstawił sytuację 
młodzieży na wielkopolskim rynku pra-
cy oraz przekonywał młodych do podej-
mowania decyzji o zakładaniu własnych 
firm poprzez udział w Programie Pierw-
sza Praca – Pierwszy Biznes

Przedstawiciel Ministerstwa, Tomasz 
Niesiołowski zaprezentował uwarunko-
wania makroekonomiczne, które stano-
wiły tło dla ww. Programu. Podkreślił, 
że Program zmienił  podejście do kwe-

stii przedsiębiorczości ludzi młodych oraz 
wskazał trzy filary pomocy: bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej finansowane z rezerwy Fun-
duszu Pracy, dotacje z EFS i preferencyj-
ne pożyczki z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Przedstawiciel Ministerstwa za-
akcentował też, że wiodąca rola w reali-
zacji Programu „Pierwsza Praca – Pierw-
szy Biznes” spoczywa na publicznych 
służbach zatrudnienia (a przede wszyst-
kim powiatowych urzędach pracy) oraz 
że osoby zakwalifikowane do udziału 
w Programie, zanim otrzymają wsparcie 
finansowe, przejdą szkolenie przygoto-
wujące do roli przedsiębiorcy.  

Wiele uwagi poświęcono także po-
trzebie rozwoju przedsiębiorczości wśród 
ludzi młodych. Szczególnie cieszy więc 
fakt, że licznie uczestnicząca w konfe-
rencji młodzież wykazywała duże zain-
teresowanie przedstawianą problematy-
ką i aktywnie uczestniczyła w toczącej 
się dyskusji.

Wiesława Matusiak
Dyrektor PUP w Koninie

Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes

Spotkania Otwarte
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Bardzo milą niespodzianką dla 
wszystkich zwycięzców i nominowanych 
w Konkursach były atrakcyjne nagrody 

ufundowane przez : 

Poznańskie Zakłady Zielarskie 
HERBAPOL S.A 

Oddział w Chmielniku, 

Centrum Konferencyjne „BUDIMEX” 

Hotel MAGDA z Lichenia Starego 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
HUTNIK MIKORZYN Spółka Jawna, 

Zakład Zaopatrzenia „HYDROSTAL”
w Koninie, 

Zakład Usług Komunalnych Sompolno, 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 

Centrum Ubezpieczeń 
i Leasingu „UNIQA” Konin, 

AVANS DOMATOR Konin, 

„VIN KON S.A.” 
Produkcja Win i Napojów Alkoholowych 

w Koninie, 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, 

Oddział Regionalny w Koninie, 

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Koninie, 

„WSZYSTKO GRA” w Koninie, 

EURO- DAWN Sklep – „Kołderka”, 

Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską w Koninie, 

Radę Powiatu Konińskiego.

Gdyby nie hojność sponsorów, tak wspaniała 
impreza, z pewnością nie mogłaby się odbyć, 
dlatego też jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my za nieocenioną pomoc w przygotowaniu 

tegorocznej uroczystości dożynkowej.

Tegoroczne Święto Plonów stało się także oka-
zją do uhonorowania zwycięzców Międzyg-
minnego Konkursu  „Na najbardziej uporząd-
kowaną wieś oraz zadbaną zagrodę”. Czesław 
Smorowski, Przewodniczący Kapituły Konkur-
su, przedstawił zasady oraz kryteria, którymi 
kierowała się Kapituła dokonując oceny jego 
uczestników. 

W kategorii „najbardziej uporządkowana wieś” 
bezkonkurencyjne okazały się: Radolina (gmi-
na Golina), Lądek  (gmina  Grodziec) , Posada 
(gmina Kazimierz Biskupi),  Izabelin (gmina 
Kramsk), Krzymów (gmina Krzymów), Roza-
lin  (gmina Rychwał), Sławsk (gmina Rzgów) 
i  Lisiec Wielki  (Gmina Stare Miasto ). 

Spośród 70 ocenianych zagród, szczególnie za-
dbanymi uznano gospodarstwa: Wioletty i Sta-
nisława Jankowskich z  Głodowa, Waldemara 
Haka z Lipic, Kamili Łukasiewicz z Jóźwina, 
Wojciecha Jaskólskiego z Izabelina, Tadeusza 
Jaroszewskiego z  Krzymowa,  Krystyny Nusz-
kiewicz  z Grabowa, Jerzego Wielgóreckiego 
z Kowalewka i Tomasza Kwiecińskiego z Liść-
ca Wielkiego.  Gratulacje, dyplomy uznania 
oraz nagrody przekazali zwycięzcom człon-
kowie Kapituły Konkursu: Senator RP Elżbie-
ta Streker- Dembińska, Przewodniczący Rady 
Miasta Konina Tadeusz Wojdyński oraz Staro-
sta Koniński Stefan Dziamara.

Bez wątpienia, prawdziwą ozdobę każdego Święta Plonów stanowią wieńce dożynkowe.  
W tym roku, do konkursu na ten najpiękniejszy symbol żniwny, zgłoszono ich aż  22. 
Przed Komisją Konkursową stanęło niełatwe zadanie, wszystkie bowiem biorące 
w konkursie wieńce imponowały pomysłowością i budziły zachwyt.

I choć za  najpiękniejszy i zarazem najbardziej tradycyjny wieniec tegorocznych Dożynek uzna-
no dzieło Koła Gospodyń Wiejskich w Sławsku, to doceniono trud pozostałych uczestników Kon-
kursu i nagrodzono wszystkich wykonawców prezentowanych wieńców. 

Powiat Koniński podziękował za plony
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Różnorodność atrakcji towarzysząca obchodom Po-
wiatowych Dożynek w Sompolnie pozwoliła zgro-
madzonym na placu spędzić tę słoneczną sierpnio-
wą niedzielę w niezwykle interesujący sposób. We-
sołe miasteczko dla najmłodszych, barwne stoiska 
prezentujące twórczość ludową oraz punkty małej 
gastronomii, serwujące niezliczone smakołyki cie-
szyły się niesłabnącym powodzeniem aż do same-
go końca imprezy. 

Niepowtarzalną atmosferę podczas festynu zagwarantował także bogaty program artystyczny: od przyśpiewek dożynkowych wspaniałych „Dębo-
wiaków” poprzez niezwykły pokaz brazylijskiej sztuki walki, zwanej „capoeira",  aż do występu gwiazdy wieczoru -  Adrianny Biedrzyńskiej i koń-
czącej Dożynki – zabawy ludowej. Z całą pewnością – 21 sierpnia na placu targowym w Sompolnie wiele się działo i nikt na brak rozrywek nie 
mógł ponarzekać. 

Ale, zgodnie ze staropolskim przysłowiem, wszystko co dobre szybko się kończy. 
Teraz przed rolnikami kolejny rok wytężonej pracy.

Dziękując więc jeszcze raz za dorodne zbiory i aktywny udział w uroczystościach dożynkowych, 
życzymy aby nadchodzący rok obfitował w dostatek i powodzenie 

a każde ziarno rzucone na żyzną glebę wydało owocny plon. 

Marta J. Bagrowska

Powiat Koniński podziękował za plony


