
STRONA TYTUŁOWA 

„Kto będzie podlegał urzędowej rejestracji producentów, importerów i dystrybutorów
roślin i  produktów roślinnych  oraz jakie wymagania będzie musiał  spełnić  materiał
roślinny aby uzyskać „paszport” ” 
–  na  te  i  inne  pytania  odpowie  Gość  „Kuriera”,   dr  Adam  Krakowiak,  kierownik
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
str. 2,

Nie zwlekaj z wyposażeniem konia w „paszport” jeśli nie chcesz pozbawić się możliwości
wyjechania z koniem poza obręb gospodarstwa – koniecznie przeczytaj na stronie na str.
3  „Paszport dla konia” 

Rusza II edycja Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”- o regulaminie i innych zasadach
konkursowych piszemy na stronie 4

O  dopłatach  wyrównawczych  z  tytułu  ONW  –  więcej  w  materiale   zatytułowanym
„Wspieranie  działalności  rolniczej  na  obszarach  o  niekorzystnych  warunkach
gospodarowania”,  str. 4 

Od 15 marca, przeszkoleni stażyści pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich. Nazwiska osób z punktu pomocy w swojej gminie
znajdziesz Drogi Czytelniku w artykule  Wielkopolskiej Izby Rolniczej na stronie 5

Nie daj się oszukać ! ARiMR  przestrzega rolników przed firmami oferującymi dotacje,
str. 5

1  marca  w  miejscowym  GDK  „Oskard”  odbyła  się  konferencja  „Forum
przedsiębiorczości”,  którą  konińskie  starostwo  zapoczątkowano  cykl  spotkań
poświęconych  sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw  z terenu naszego powiatu –
więcej na stronie 6

 Ważne adresy i  telefony podajemy na stronie 6.  Przeczytaj  „W jakich instytucjach
rolnik może uzyskać informacje na interesujące go tematy? „

Opracowano program Ochrony Środowiska.... Chcesz mieć wpływ na stan środowiska
naszego powiatu, weź udział w konsultacjach społecznych i wypełnij ankietę, załączoną
do tego numeru „Kuriera” – str. 7

O sfinalizowaniu dwóch ważnych dla rozwoju powiatu przedsięwzięć informujemy na
str.  7 w artykule „ Razem łatwiej i efektywniej

Jak zorganizować sobie czas wolny w kwietniu? O tym na stronie 7

„Z ciepłych krajów powróciły już dzikie gęsi, żeglarze zamienili papier ścierny 
i szpachlę na pędzle, to znak, że zbliża się wiosna”  –  tak rozpoczyna się pierwszy  z
cyklu artykułów poświęconych pięknym konińskim jeziorom, str. 8
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Gość Kuriera 

Paszportowanie roślin uprawnych, to w dalszym ciągu temat nie do końca jasny i
zrozumiały  dla rolników .
Na czym ogólnie polega system urzędowej rejestracji producentów, importerów 
i dystrybutorów roślin i produktów roślinnych?  Jakie są podstawowe założenia sytemu?

Doktor Adam Krakowiak :   Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem
dostosowania ustawodawstwa polskiego do wymagań unijnych. Realizacja tych wymagań 
w  zakresie  nadzoru  nad  zdrowiem  roślin  i  nasiennictwem  została  powierzona  Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Do ważniejszych zadań w zakresie nadzoru nad zdrowotnością roślin po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej będzie należało:
- prowadzenie urzędowego rejestru producentów i przedsiębiorców;
- nadzorowanie przemieszczania roślin i towarów roślinnych;
- prowadzenie urzędowych działań odnośnie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania

się organizmów szkodliwych dla roślin;
- nadzór fitosanitarny w międzynarodowym obrocie.
Ideą przewodnią systemu kontroli zdrowotności roślin w Unii Europejskiej jest zachowanie
możliwości swobodnego przemieszczania towarów roślinnych w obrębie Wspólnego Rynku,
przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa fitosanitarnego w tym przepływie. 
W  tym  celu,  podmioty  zajmujące  się  produkcją,  dystrybucją  lub  importem  materiałów
roślinnych,  niosących  ze  sobą  ryzyko  wprowadzenia  i  rozprzestrzeniania  się  organizmów
szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, czyli tzw. Organizmów
kwarantannowych, objęte są obowiązkiem wpisania do urzędowego rejestru.
Zarejestrowani  producenci,  dystrybutorzy  i  importerzy określonych materiałów roślinnych
będą objęci nadzorem fitosanitarnym, a pozytywne wyniki kontroli urzędowych stanowić będą
podstawę do wydania specjalnych etykiet, zwanych paszportami roślin.
Temat paszportowania roślin i towarów roślinnych oraz rejestracja producentów jako nowe
zagadnienia  przedstawiane  były  na  spotkaniach  z  rolnikami  wielu  gmin.  W wyniku  akcji
informacyjnej wielu producentów uzyskało już rejestrację, a wielu złożyło też wnioski 
o rejestrację. Zadawalające wyniki odnośnie rejestracji w okresie wdrażania paszportowania
roślin  wskazują,  że  nowe zasady zostały  właściwie  potraktowane przez dość liczną grupę
producentów z naszego powiatu.

Kto  będzie  podlegał  obowiązkowi  urzędowej  rejestracji  ?   I  czy  istnieje  możliwość
zwolnienia  z  tego  obowiązku  producentów,  dystrybutorów  i  importerów,  którzy  wg
sytemu podlegają rejestracji ? 
Czy mógłby Pan Doktor wyjaśnić tę kwestię na konkretnych przykładach, a mianowicie:

czy paszport roślin będzie musiał posiadać zarówno:
- rolnik z Gminy Stare Miasto, który zamierza sprzedawać ziemniaki na rynku 

w Koninie,
 jak i
-   sadownik  z  Lubstowa  (  Gmina  Sompolno  ),  który  chciałby  swoje  jabłka
eksportować do Niemiec? 

AK: Zgodnie z przepisami UE, tj. Dyrektywą Rady UE 2000/29/EC oraz Dyrektywą Komisji
93/50/EC  rejestracji  podlegają  producenci  i  dystrybutorzy  (hurtownicy,  handlowcy)  oraz
importerzy następujących grup roślin, produktów roślinnych i przedmiotów:
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- materiału  rozmnożeniowego  (nasion,  sadzonek,  podkładek,  zrazów,  młodych roślin
przeznaczonych do sadzenia, w tym rośliny zielne, cebule, bulwy itp.)

- ziemniaków sadzeniaków oraz ziemniaków towarowych przeznaczonych 
do konsumpcji i przerobu przemysłowego,

- owoców cytrusowych i innych owoców importowanych z krajów nieeuropejskich,
- drewna i oddzielonej kory określonych gatunków drzew iglastych i liściastych

Wymagania rejestracji nie są  jednoznaczne dla wszystkich gatunków roślin i np.: producenci
i dystrybutorzy  nasion roślin rolniczych i warzywnych obowiązani są do rejestracji tylko 
w przypadku uprawy i obrotu nasion słonecznika, pomidora, lucerny, fasoli i kukurydzy.
Przepisy  umożliwiające  wyłączenie  z  obowiązku  rejestracji  producentów  i  dystrybutorów
określonego materiału roślinnego dotyczą niewielkich ilości przeznaczonych dla odbiorców
nieprofesjonalnych, wykorzystujących je w całości na swoje potrzeby, np.: uprawa 
w ogrodach przydomowych lub działkowych.
Dla przykładu wyjaśnię i odpowiadam na postawione konkretne kwestie. 
W związku z tym, że wszyscy producenci ziemniaków podlegają rejestracji, to rolnik z gminy
Stare  Miasto  zamierzając  sprzedawać  ziemniaki  na  rynku  w  Koninie  powinien  posiadać
paszport roślinny. Natomiast sadownik z Lubstowa gdy będzie chciał sprzedać jabłka 
w  Niemczech,  może  to  zrobić  bez  paszportu  i  bez  rejestracji  oraz  innych  dodatkowych
formalności.

Na czym będzie polegała kontrola roślin i produktów roślinnych, kto i gdzie będzie ją
przeprowadzał ? 

AK: Kontrole przeprowadzać będą pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w miejscu produkcji. Pozytywne wyniki urzędowych kontroli u zarejestrowanych podmiotów,
stanowić  będą  podstawę  do  wydawania  paszportów  roślin.  Dokument  ten  gwarantuje,  iż
określony  materiał  roślinny   został  wyprodukowany  i  poddany  kontroli  w  zakresie
zdrowotności,  zgodnie z  przyjętymi standardami unijnymi. Towar zaopatrzony w paszport
można  będzie  swobodnie  przemieszczać  wewnątrz  terytorium UE jak  i  również  wewnątrz
naszego kraju. Dane umieszczone na paszporcie  pozwolą  zidentyfikować producenta lub
dystrybutora  danego  produktu  roślinnego,  a  tym  samym  stanowią  gwarancję  szybkiej
identyfikacji źródeł zagrożenia.

Paszport  roślin  uzyska  tylko  materiał  roślinny  w  pełni  spełniający  wymagania
zdrowotności i jakości. O jakie dokładnie wymagania chodzi?

AK:  Paszport  uzyska  tylko  materiał  roślinny  wyprodukowany  i  poddany  kontroli
zdrowotności  zgodnie  z  przyjętymi  standardami  unijnymi.  Zachowanie  wymogów  co  do
zdrowotności materiału roślinnego określać będzie unijna lista organizmów podlegających
obowiązkowi zwalczania, tzw. kwarantannowych i praktycznie oznaczać to będzie, że partia
towaru roślinnego jest wolna od organizmów kwarantannowych i była uprawiana w miejscu
wolnym  od   tych  organizmów.  Dla  odbiorcy  oznaczać  to  będzie,  że  wyprodukowany  i
oferowany 
do sprzedaży materiał roślinny spełnia unijne standardy zdrowotności i jakości.

Co oznacza, ze obrót materiałem roślinnym i jego przewóz przez granice wewnętrzne
Unii podlegać będą minimalnej ilości zakazów, ograniczeń i formalności ? 

AK:  Przeprowadzane  kontrole  zdrowotności  będą  miały  miejsce  u  zarejestrowanych
podmiotów jedynie  w miejscu  produkcji  lub  dystrybucji.  Nie  będzie  granicznych punktów
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fitosanitarnych w krajach Unii  Europejskiej,  a więc towary roślinne bez ograniczeń będą
mogły być przemieszczane na całym terytorium UE.

Gdzie  na  terenie  naszego  powiatu,  rolnik  może  otrzymać  wykaz  roślin,  produktów
roślinnych  i  przedmiotów,  których  producenci,  dystrybutorzy  i  importerzy   będą
podlegać urzędowej rejestracji ? 

AK: Wszelkie informacje o procedurze rejestracji i obowiązujących wymaganiach 
oraz formularze wniosków do rejestracji można uzyskać w siedzibie Delegatury Zamiejscowej
Wojewódzkiego Inspektoratu  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koninie przy ul.
Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53.

Bardzo dziękuję za rozmowę  

Z dr Adamem Krakowiakiem,  kierownikiem Delegatury
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa rozmawiała  Marta J. Naumiuk
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2. Rolnik Koniński
 „Paszport” dla  konia 

Szanowny posiadaczu konia!
Każdy koń musi być zaopatrzony w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o

zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy 
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej .
Zadanie opisu koni i wydawania paszportu powierzono Związkowi Hodowców Koni. 
Dla  naszego powiatu konińskiego i miasta Konina uprawnionym jest Wielkopolski Związek
Hodowców Koni w Poznaniu. 

Co zrobić, ażeby uzyskać paszport?
W tym numerze Kuriera Powiatowego zamieszczamy wzór druku „Zgłoszenie konia

do rejestru”. Druki zgłoszeń można uzyskać u właściciela najbliższego punktu kopulacyjnego,
w Oddziale Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie ul.
Hurtowa 1 oraz w Starostwie Powiatowym w Koninie pokój  454. Wypełnione zgłoszenie
należy przesłać na adres Wielkopolski  Związek Hodowców Koni (WZHK)  60-837 Poznań,
ul. Mickiewicza 33.

Po  wpłynięciu  zgłoszenia  do  WZHK  uprawniony  pracownik  legitymujący  się
specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni,  dokona opisu konia i
pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, która została
określona  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wynosi:

 za zarejestrowanie konia i wydanie paszportu  - 26,50 zł,
 za dokonanie opisu słownego i graficznego konia – 23,00 zł
 za duplikat paszportu – 75,00 zł
 za dokonanie zmiany w rejestrze koni – 5,00 zł

Posiadacz konia może sam odebrać paszport w siedzibie WZHK lub prosić o wysłanie
go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz.
Po umieszczeniu konia w rejestrze,  przygotowany zostanie  paszport  dla  Państwa  konia i
dostarczony  zgodnie z Państwa decyzją.

Paszport  konia to  24  stronicowa  książeczka  zawierająca  informację  o  kolejnych
posiadaczach  konia,  nazwie  i  numerze  przyżyciowym  (  identyfikacyjnym)  konia,  jego
pochodzeniu – jeżeli jest ono udokumentowane ( co najmniej świadectwo pokrycia klaczy ).
Dalsza  część  paszportu  to  informacje  dotyczące  zdrowia  konia,  szczepień  i  badań
laboratoryjnych.  Bardzo  ważna  jest  ostatnia  część  paszportu,  w  której  posiadacz  konia
decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej
przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce . Ale uwaga! Decyzja,
że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalne, bowiem lekarz
weterynarii  w  takim  przypadku   może  zastosować  w  leczeniu  konia  lekarstwa,  których
pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do
spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso
może być zmieniona. Na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i
wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę
decyzję  należy  podejmować  z  największą  rozwagą  i  lepiej  zdecydować,  że  koń  jest
przeznaczony do spożycia.
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Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowane w paszporcie:
Urodzenie  – dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie,

wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi „Dowód urodzenia źrebięcia”, dla
koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z Ustawą
zgłoszenie  źrebięcia  do  rejestru  musi  nastąpić  przed  odsadzeniem  źrebięcia  od  matki,
najpóźniej do 6 miesiąca życia.

Zmiana posiadacza – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki,
które służą do informowania o zmianie posiadacza konia. Informacje tam wpisane podpisują
sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w Związku
Hodowców Koni, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w
ciągu 7 dni.

Padnięcie lub ubój konia -   posiadacz konia jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu
w ciągu 7 dni  i zwrócenia paszportu do Związku Hodowców Koni, który dokonał ostatniego
wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania
o tym fakcie Związku Hodowców Koni i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.

Sprzedaż  konia za granicę, - wraz z koniem  dotychczasowy właściciel przekazuje
nabywcy  również  paszport.  Na  polskim  posiadaczu  konia  spoczywa  obowiązek
zawiadomienia o fakcie sprzedaży właściwego Związku Hodowców Koni. Jeżeli posiadaczem
konia  z  polskim paszportem jest  obcokrajowiec  to  obowiązek  zgłoszenia  faktu  sprzedaży
konia za granicę spoczywa na nim.

Konie sprowadzone z zagranicy ,  o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami
Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy
zgłosić  właściwemu  ZHK  w  terminie  30  dni  od  przeprowadzenia  granicznej  kontroli
weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi
być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą.

Uwaga!  Zgodnie z  Ustawą od 01.01.2005 r.  w „Zgłoszeniu  konia do rejestru”  musi  być
podany numer identyfikacyjny ojca ( odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy) i matki
zgłoszonego źrebięcia, a to oznacza, że  do 31 grudnia 2004 r.  wszystkie klacze i ogiery
działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru
identyfikacyjnego.
Do tego terminu należy zarejestrować również  wszystkie  konie wprowadzane do obrotu,
m.in.  przewożone  ( np. na zawody, do lekarza).
Czasu jest więc nie wiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać
aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb gospodarstwa. 

 Regulamin Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku
W roku 2003 odbyła się I edycja konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”, który cieszył

się dużym zainteresowaniem wśród rolników i przedsiębiorców.
W konkursie wzięło udział 25 gospodarstw, nominacje do tytułu Powiatowego Rolnika Roku
2003 otrzymało 9 gospodarstw.

W roku bieżącym odbędzie się II edycja Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”

Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu konińskiego,
którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania.
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Konkurs  ma  również  służyć  poprawie  wizerunku  rolnictwa  w  tworzeniu  konkurencji
jakościowej dla analogicznych  produktów pochodzących z importu.

Kryteria Konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z powiatu konińskiego oraz producenci:
- rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej oraz przetworzonej,
- warzyw, owoców i roślin ozdobnych,
- materiału hodowlanego i zarodowego,
- materiału siewnego i szkółkarskiego,
- wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych,

ponadto w konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność agroturystyczną, 
które  spełniają  warunki  efektywnego  gospodarowania  przy  wykorzystaniu  nowoczesnych
technologii i jednocześnie jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci konkursu w ciągu najbliższych trzech lat
licząc od roku w którym zostali zwycięzcami.

Przedmiot oceny

W Konkursie poddawane są ocenie :
- poziom produkcji i nowoczesność technologii,
- organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia,
- możliwe do oceny efekty ekonomiczne,
- ochrona środowiska,
- estetyka obejścia,
-  ogólna  ocena  kandydata  z  szczególnym  uwzględnieniem  jego  wizji  dalszego  rozwoju
gospodarczego.

Prawo zgłoszenia kandydatów
Kandydatów do konkursu mają prawo zgłosić:
- wójtowie gmin, burmistrzowie miast i gmin,
- Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- Biuro Powiatowe Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie
- związki branżowe rolników,
- organizacje społeczno- zawodowe rolników
Zgłaszający  kandydatów  do  konkursu  winien  kierować  się  między innymi  następującymi
kryteriami:
 - rolnik lub przedsiębiorca nie może być laureatem konkursu w ciągu ostatnich  trzech lat,
 - gospodarstwo lub przedsiębiorstwo winno wyróżniać się: wysoką produkcją rynkową bądź
wysokim  poziomem  usług,  dobrze  zorganizowanym  systemem  ochrony  środowiska  albo
winno posiadać sprecyzowany plan jego poprawy.
- właściciel gospodarstwa lub przedsiębiorca posiadać wizję jego dalszego rozwoju

   Biuro organizacji konkursu  
Obsługę  konkursu  prowadzi  Wydział  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Koninie
62-510 Konin ul. Aleje 1 Maja 9  243-02-40

Nagrody i wyróżnienia
Kapituła po szczegółowej ocenie zgłoszonych wniosków ustala listę gospodarstwa w których
zostanie dokonana wizytacja przez Członków Kapituły. Po pierwszej wizytacji Kapituła ustala
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listę  nominowanych do nagrody roku obejmującą nie więcej niż  10 kandydatów. Każdy z
nominowanych otrzyma dyplom.
Spośród  grupy  nominowanych  kapituła  konkursu  po  wnikliwej  ocenie  i  ewentualnej
dodatkowej wizytacji wyłoni laureatów ( nie więcej niż 5). Laureaci konkursu powinni 
w miarę możliwości reprezentować różne kierunki rolnictwa oraz przedsiębiorczości 
w działalności rolniczej.
Laureaci konkursu otrzymują od Starosty Konińskiego tytuł „Powiatowego Rolnika Roku”.
Laureaci konkursu podlegają zgłoszeniu do konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.
Organizator , instytucje zgłaszające kandydatów do konkursu oraz firmy i przedsiębiorstwa
mogą fundować nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursu.

Terminarz konkursu
1. do 30 maja - termin zgłoszenia kandydatur do Starostwa Powiatowego,
2. do 30 czerwca - ocena bezpośrednia zgłoszonych gospodarstw do konkursu
3.  do  31  lipca  -  posiedzenie  kapituły  oraz  dodatkowa  ocena  bezpośrednia (w  razie
potrzeby) i ustalenie listy nominowanych oraz wybór laureatów konkursu
4. Dożynki Powiatowe – ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród.

 Wspieranie  działalności  rolniczej  na  obszarach  o  niekorzystnych
warunkach gospodarowania  (ONW)

Wydzielenia  nizinnych  obszarów  ONW  na  terenie  Polski  dokonano  na  podstawie
obiektywnych kryteriów ilościowych charakteryzujących warunki demograficzne 
oraz  glebowo  –  przyrodnicze,  wyrażone  za  pomocą  następujących  wskaźników:  gęstości
zaludnienia, waloryzacji gęstości zaludnienia i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(WWRPP).  Wskaźnik  ten  jest  sumą  wskaźników  cząstkowych  charakteryzujących  jakość
gleb,  rzeźbę  terenu,  stosunki  wodne  oraz  warunki  klimatyczne.  Wskaźnik  ten  został
opracowany jednolitą metodą dla całego kraju, a jego części składowe są liczone na podstawie
ścisłych danych ilościowych obejmujących:
 bonitację gruntów przeprowadzoną w oparciu o dane ewidencyjne oraz szczegółowe dane

kartografii gleb ( mapy glebowo - rolnicze);
 dane klimatologiczne;
 charakterystyki rzeźby terenu ( mapy warstwicowe i numeryczne  modele terenu);
 wskaźnik demograficzny.
Pomoc  finansowa  dla  wydzielonych geograficznie  obszarów o  niekorzystnych warunkach
gospodarowania ma na celu:
 zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, i tym samym utrzymanie żywotności

obszarów wiejskich;
 zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich;
 promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska.
Działanie to jest  instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, położonych na
terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki
naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rekompensują wyższe koszty produkcji
tych gospodarstw w stosunku do gospodarstw położonych poza strefami ONW. Dopłaty te
przeciwdziałają wyludnieniu się obszarów wiejskich i zatraceniu ich rolniczego charakteru.
Gminy, które znalazły się w I i II strefie otrzymają pomoc finansową w postaci corocznych
zryczałtowanych płatności  (  dopłat  wyrównawczych),  przyznawanych do  hektara  użytków
rolnych położonych na obszarach niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających

8



w  użytkowaniu  rolniczym.  Płatnością  objęte  mogą  być:  grunty  orne,  sady,  ogródki
przydomowe ( o powierzchni co najmniej 0,1 ha ), trwałe użytki zielone.
Dla strefy I, do której zaliczono gminy: Golina, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno 
i Wierzbinek, dopłata będzie wynosiła 33,6 EUR/ha.
Dla strefy II,  do której zaliczono gminy :  Grodziec,  Kramsk, Krzymów, Stare Miasto,
dopłata będzie wynosić 52,2 EUR/ha.
Dopłaty wyrównawcze z tytułu ONW będą podlegać następującemu zmniejszaniu 
na poziomie gospodarstwa:
 gospodarstwa o powierzchni  od 1 – 50 ha  - otrzymają 100% płatności za każdy ha,
 gospodarstwa o powierzchni  od 50,01 – 100 ha –  premia będzie  wynosić 50 % w/w

kwoty,
 gospodarstwa o powierzchni od 100,01 – 300 ha – 25 % w/w kwoty,
 ponad 300 ha  - nie będzie otrzymywał dopłaty. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza informuje : 

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że udało się zrealizować inicjatywę
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, polegającą na zorganizowaniu punktów pomocy rolnikom 
w wypełnianiu  wniosków o  przyznanie  dopłat  bezpośrednich  na  terenie  wszystkich  gmin
powiatu konińskiego. 

Od  15  marca  2004  pomagać  rolnikom  będą  w  poszczególnych  gminach
następujące osoby:

Golina Bagińska Lidia
Tomczak Michalina

Grodziec Kaczmarek Anna 
Kowalska Justyna

Kazimierz Biskupi Ignaszak Sławomir
Koszarek Emilia

Kleczew Jakubowska Dominika
Stranc Wioletta

Kramsk Grochocińska Emilia
Jedlińska Beata 

Krzymów Andrzejewska Monika
Zientek Mariola

Rychwał Cegielski Łukasz
Tajnert Renata

Rzgów Szymczak Łukasz
Wanot Małgorzata
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Skulsk Bilska Krzysztofa
Byra Monika

Sompolno Suliburski Adam
Wadelska Nina

Stare Miasto Matuszczak Waldemar
Sokół Marta

Ślesin Adamczyk Justyna
Matela Iwona

Wierzbinek Rosiński Henryk
Wojciechowska Marlena

Wilczyn Skowrońska Karolina
Targas Anna

Dodatkowo przeszkoleni Błaszczyńska Ewelina
Derda Aleksandra
Fryska Iwona
Haremski Bartłomiej
Przybylska Lidia
Pyrdał Agnieszka
Szymańska Joanna

Wymienione  osoby  zostały  przeszkolone  przez  pracowników  biur  powiatowych:
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  oraz  Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej.
Szkolenia obejmowały zarówno wiedzę dotyczącą wypełniania wniosków ( w tym zakresie
odbył się egzamin), jak i tematykę poświęconą Systemowi Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
rejestracji  roślin  i  programów  w  ramach  tzw.  Planu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz
Sektorowego Programu Operacyjnego.

Szkolenie  trwało  zaledwie  kilka  dni,  więc  prosimy o  wyrozumiałość  dla  młodych
stażystów, jeśli nie udzielą natychmiastowej odpowiedzi na każde pytanie rolnika. Mieliśmy
możliwość poznać tych młodych ludzi i wiemy, że nie brakuje im chęci do pracy i pogłębiania
wiedzy. Przewidujemy dalsze ich dokształcanie. Po zakończeniu akcji składania wniosków o
płatności  bezpośrednie,  rolnicy  będą  mogli  ubiegać  się  o  liczne  fundusze  strukturalne  i
zapewne pomoc nadal będzie potrzebna. 

Korzystając  z  okazji  pragnę  -  w  imieniu  rolników  powiatu  konińskiego  -  gorąco
podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego pomysłu, zwłaszcza
kierownictwu Powiatowego Urzędu Pracy, wszystkim wójtom i burmistrzom oraz Staroście 
i Wicestaroście Powiatu Konińskiego za okazane zrozumienie rolniczych potrzeb 
oraz wsparcie, którego nam Państwo udzieliliście. 

Elżbieta Bryl

ARiMR przestrzega rolników przed firmami oferującymi dotacje 
Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji  Rolnictwa informuje, że nie jest  jej  znana

firma Travel4Life, która rozsyła wśród rolników "Decyzję o otrzymaniu dotacji", i że takie
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działania nie mają nic wspólnego z dopłatami bezpośrednimi,  które będą wypłacane przez
ARiMR.

Rolnicy, którzy zawiadomienie o otrzymaniu dotacji od firmy Travel4Life otrzymali
pocztą, zaczęli się zgłaszać do Biura Powiatowego Agencji w Sejnach (woj. podlaskie). 
W zawiadomieniu zawarta jest prośba o pilny kontakt telefoniczny, a pod podanym numerem
telefonu zgłasza się jedynie automatyczna sekretarka, przy czym koszt połączenia wynosi 6,21
zł/min  +  VAT.  Rolnicy chcieli  wyjaśnić  sprawę  dotacji  w Agencji,  ponieważ  to  właśnie
ARiMR  będzie  głównym  płatnikiem  funduszy  unijnych  przeznaczonych  dla  polskich
rolników.

Agencja przypomina, że będzie przyjmować wnioski o dopłaty bezpośrednie 
w  terminie  15  kwietnia  -15  czerwca  2004  r.,  a  wypłata  środków  nastąpi  w  terminie
grudzień 2004 r. - kwiecień 2005 r.

Komunikat prasowy  ARiMR  z 3.03.2004r
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3. Spotkania Otwarte

„Forum Przedsiębiorczości”

 1  marca  br.  w  miejscowym  GDK  „Oskard”   odbyła  się  konferencja  „Forum
przedsiębiorczości”, którą konińskie starostwo  zapoczątkowano cykl spotkań poświęconych
sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw  (z terenu naszego powiatu )  w aspekcie wejścia
Polski do UE. 

Obok najbardziej  zainteresowanych,  czyli   przedsiębiorców,  na  pierwsze  spotkanie
przybyli   przedstawiciele:  Wielkopolskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (WARP),
Wielkopolskiej  Izby  Rzemieślniczej,  Funduszu  Rozwoju  i  Promocji  Województwa
Wielkopolskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Konińskiej Izby Gospodarczej i
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Zaproszeni prelegenci przedstawili możliwości i warunki uzyskiwania pożyczek przez
małe przedsiębiorstwa z WARP Sp. z o. o. oraz zasady udzielania poręczeń małym i średnim
przedsiębiorstwom  przez  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych.  Przybliżono  także  instytucję
Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Koninie, cel jej  zawiązania 
oraz   główne  zadanie,  polegające  na  pomocy mikro  przedsiębiorstwom  oraz  podmiotom
rozpoczynającym dopiero działalność.

Agencja  Rozwoju  Regionalnego  zapoznała  uczestników  spotkania  ze  swoimi
dotychczasowymi działaniami podejmowanymi  na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw,
zwłaszcza  w zakresie  wdrażania programów przedakcesyjnych, takich jak:   Phare 2002 i
Phare  2003.   Dużo  uwagi  poświęcono  możliwościom  pozyskiwania  środków  z  funduszy
strukturalnych: na doradztwo i  inwestycje z  Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
ze  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  dla  mikro
przedsiębiorstw.  Swoje oferty w zakresie różnych form pomocy przedsiębiorcom przedstawił
także  Powiatowy Urząd Pracy. 

Na zakończenie spotkania, Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska wystąpiła 
z  inicjatywą  powołania  przez  samorządy  i  organizacje  wspierające  przedsiębiorczość
„Partnerstwa dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie konińskim”. Pierwszym  działaniem
podjętym na rzecz Partnerstwa będzie zorganizowanie w Starostwie Powiatowym w Koninie
certyfikowanego punktu Funduszu Poręczeń Kredytowych .

 Ewelina Rapeła
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3. Komunikaty/ Ogłoszenia

 W  jakich  instytucjach  rolnik  może  uzyskać  informacje  na  interesujące go
tematy?
Specjalistyczne  informacje  dla  rolników  można  uzyskać  przede  wszystkim  w

placówkach Oddziałów Doradztwa Rolniczego. ( 62-510 Konin, Al. 1 Maja 9  ( w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Koninie), tel. 2438557).  W placówce można uzyskać informacje
na  temat  środków  pomocowych,  szczególnie  dotacji  z  programu  SAPARD,  na  temat
technologii  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej,  kredytów  preferencyjnych,  agroturystyki  i
rozwoju  obszarów  wiejskich,  rachunkowości  rolnej,  a  także  problemów  związanych  z
integracją z UE

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa ( 62 – 510 Konin, ul. Hurtowa 1,
tel. 2437070 lub 2457120 ) udziela wszelkich informacji na temat kredytów preferencyjnych
dla rolników na zakup ziemi, dla młodych rolników, na inwestycje, także kredytów i pożyczek
na  rozwój  przedsiębiorczości  na  terenach  wiejskich  i  nowych  miejsc  pracy,   organizuje
zintegrowany  system  zarządzania  i  kontroli,  pozwalający  na  identyfikację  pól  i  zwierząt
gospodarskich, ma swoje placówki wojewódzkie i powiatowe.

Z kolei  Agencja  Rynku Rolnego (61 –806 Poznań,  ul.  Św.  Marcin 43 ,  tel.  (61 )
8521433)  udziela  informacji  w sprawach:  interwencyjnego zakupu i  sprzedaży produktów
rolnych oraz ich przetworów na rynkach, krajowym i zagranicznych, udzielania dopłat do cen
skupu,  udzielania  dopłat  do  przechowywania, udzielania  dopłat  do  eksportu,  wydawania
pozwoleń  w  sprawie  przywozu  towarów  na  polski  obszar  celny lub  wywozu  towarów  z
polskiego  obszaru  celnego,  stosowania  mechanizmów  kwotowania  produkcji  artykułów
rolnych, stosowania mechanizmów subwencjonowania przetwórstwa i sprzedaży produktów
po obniżonych cenach,  wypłacania  dopłat  kompensacyjnych producentom skrobi  ziemnia-
czanej oraz ziemniaków skrobiowych, wycofywania z rynku produktów rolnych, udzielania
poręczeń kredytowych ( z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych) przedsiębiorcom realizującym
zadania zlecone przez Agencję.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu  (61 – 701 Poznań,
ul.  Fredry  12,tel.  (61)  8560601)  udziela  informacji  dotyczących  sprzedaży  i  dzierżawy
obiektów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa, a także działań na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości  i  tworzenia miejsc  pracy na terenach po PGR oraz  pomocy dla  byłych
pracowników PGR i ich rodzin.
Delegatura  Zamiejscowa  Wojewódzkiego  Inspektoratu   Inspekcji  Ochrony  Roślin  i
Nasiennictwa w Koninie  ( przy ul. Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53.) udziela wskazówek
co do zdrowia roślin,  obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcji,  oceny i
obrotu materiałem siewnym.

Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  (  62-510  Konin  ul.  Kościuszki  35/37,  tel.
2429573)  -  można  tu  uzyskać  informacje  na  temat  higieny  produktów  pochodzenia
zwierzęcego,  zwalczania  chorób  zakaźnych,  utylizacji,  farmacji  weterynaryjnej  i  pasz  dla
zwierząt, a także w sprawach eksportu i importu produktów zwierzęcych.

Opracowano w oparciu o broszurę informacyjną
wydaną  przez  Urząd  Komitetu  Integracji
Europejskiej.
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 Opracowano Program Ochrony Środowiska ......

Zgodnie  z  zapisem  zawartym  w  ustawie  Prawo  ochrony  środowiska,  Zarząd
Powiatu  -  w  celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa  -   sporządza  powiatowy
program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami jako jego integralną
częścią.

W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w konińskim starostwie, 
w czerwcu 2003r. do realizacji w/w opracowań wyłoniona została firma EKO-EFEKT 
z Warszawy.

Zgodnie  z  warunkami  przetargu,  firma  jest  zobowiązana  do  konsultacji  społecznej
wykonanych  opracowań.  W  tym  celu  umieszczono  na  stronie  internetowej  Starostwa
Powiatowego( www.powiat.konin.pl ) tekst przedmiotowego „Programu ochrony środowiska
dla  powiatu  konińskiego wraz  z  planem gospodarki  odpadami”,  a  do  ostatniego wydania
Kuriera  Powiatowego  dołączono  ankietę  z  pytaniami  adresowanymi  do  społeczeństwa
powiatu  konińskiego,  dotyczącymi  m.in.  stanu  środowiska  oraz  zamierzeń  w  celu  jego
poprawy.

Zwracamy się do Państwa – czytelników Kuriera – z prośbą o wypełnienie ankiety 
i przesłanie jej na adres Starostwa Powiatowego w Koninie: ul. Aleja 1-go Maja 9, 
62-510 Konin  ( z dopiskiem  „Ochrona Środowiska” ) w terminie do 31-03-2004r. 

Panie i  Panów Sołtysów,  natomiast,  serdecznie prosimy o udostępnienie  ankiety
mieszkańcom Waszych gmin .

Halina Dąbrowska

 Razem łatwiej i efektywniej
Miło nam poinformować Państwa , że na przestrzeni tygodnia, zostały sfinalizowane dwa

ważne przedsięwzięcia.
W  dniu  11  marca br.,  podpisano  „Partnerstwo  na  rzecz  rozwoju  wsi  w  powiecie

konińskim”, którego celem jest stworzenie mieszkańcom wsi naszego powiatu warunków do
godnego i dostatniego życia.  Kierując się przekonaniem, że tylko wspólne działanie zapewni
oczekiwaną  efektywność  podejmowanych  na  rzecz  rozwoju  wsi  wysiłków,  porozumienie
podpisali: Starostwo Powiatowe w Koninie, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Wójtowie i
Burmistrzowie  Powiatu  Konińskiego,  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Koninie,  Wielkopolski
Oddział  Regionalny  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Wielkopolski
Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  Oddział  Zamiejscowy  w  Kościelcu,  Wielkopolska  Izba
Rolnicza,  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  ,  Oddział  w  Koninie,  Agencja
Rozwoju Regionalnego, Oddział Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego w Koninie.

Zapewnienie  kompleksowego  i  zrównoważonego  rozwoju  powiatu,  i  tym  samym
stworzenie jego mieszkańcom warunków do życia w dostatku, przyczyniło się do nawiązania
współpracy i podpisania w dniu 16 marca „Partnerstwa dla rozwoju przedsiębiorczości 
w powiecie konińskim” między Starostwem Powiatowym w Koninie, Wójtami 
i  Burmistrzami  Powiatu  Konińskiego,  Powiatowym  Urzędem  Pracy,  Konińską  Izbą
Gospodarczą,  Radą  Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo  –  Technicznych  NOT,  Agencją
Rozwoju Regionalnego, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i Cechem Rzemiosł Różnych 
w Koninie. Sygnatariusze porozumienia postanowili , przynajmniej raz do roku, spotykać się
w celu oceny sytuacji w gospodarce powiatu, w tym szczególnie w zakresie bezrobocia 
oraz skuteczności podejmowanych działań. 

Gratulując podjętych inicjatyw, życzymy sygnatariuszom porozumień dobrze układającej
się i efektywnej współpracy oraz realizacji wszystkich zamierzonych celów. 

Marta J. Naumiuk
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6.  Edukacja / Kultura / Sport / Rekreacja

   Edukacja   
-  VI  Wielkopolski  Konkurs  "Nasza  Europa"  w  Koninie,  organizator  Towarzystwo
Samorządowe;
 -  Olimpiada  Wiedzy  o  Zdrowiu  w  Koninie,  organizator  Zarząd  Regionalny  Polskiego
Czerwonego Krzyża w Koninie;
 - Powiatowe Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej  pomocy w Koninie,  organizator Zarząd
Regionalny Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie;
 - Konkursy plastyczne o tematyce zdrowotnej  w Koninie,  organizator Zarząd Regionalny
Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie .

Kultura 
1 kwietnia - Międzypowiatowy Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Kramsku,
organizator Centrum Kultury i Sztuki w Koninie;
12 kwietnia - Warsztaty dla instruktorów tańca Żychlin, organizator Starostwo Powiatowe w
Koninie;
17 kwietnia - XIII Międzypowiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych Kazimierz Biskupi,
organizator Centrum Kultury i Sztuki  w Koninie;
17-18  kwietnia –  „Mówimy  po  Ochweśnicku”,  organizator  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek
Kultury w Ślesinie;
25 kwietnia - Przegląd Twórczości artystycznej na terenie Gminy Ślesin, organizator Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie;
kwiecień 
-  Przegląd  Muzyczny  gry  na  syntezatorze,  w  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w
Ślesinie, organizator M-GOK w Ślesinie;
 –  Przegląd Małych Form Teatralnych w Starym Mieście, organizator Szkoła Podstawowa
oraz Urząd Gminy w Starym Mieście.

Sport
2-3  kwietnia –  Mistrzostwa  Wielkopolski  w  Biegach  Przełajowych  w  Klęka  Solec,
organizator Starostwo Powiatowe w Koninie;
12 kwietnia - Mistrzostwa Otwarte w Tenisie Stołowym Nauczycieli i Radnych w Żychlinie,
organizator Starostwo Powiatowe i Związek Nauczycielstwa Polskiego;
16 kwietnia - Czwórbój lekkoatletyczny w Ślesinie, organizator Koniński Szkolny Związek
Sportowy;
20 kwietnia - Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach i Warcabach w Piotrowie k/Kalisza,
organizator Starostwo Powiatowe w Koninie;
23 kwietnia - Półfinały Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Juniorów w Gimnazjum 
w Ślesnie, organizator Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie;
26 kwietnia -  Drużynowe Mistrzostwa w Lekkiej  Atletyce Szkół  Średnich w Sompolnie,
organizator Koniński Szkolny Związek Sportowy;
27 kwietnia - IV Okręgowy Turniej Par Brydża Sportowego w Koninie organizowany przez
Starostwo Powiatowe.

Turystyka
kwiecień -  stoisko powiatu konińskiego na Targach Turystycznych "GLOB" w Katowicach.
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7.Reporterskim okiem 
Z ciepłych krajów powróciły już dzikie gęsi, żeglarze zamienili papier ścierny 

i szpachlę na pędzle, to znak, że zbliża się wiosna. 
Już ja widać za opłotkami. Wraz z nią na jeziorach pojawią się pierwsze łódki i żaglówki.
Nic dziwnego. Uprawianie sportów wodnych w Konińskiem ma długą tradycję. Już  przed
wojną prężnie działało Konińskie Towarzystwo Wioślarskie. Swoją przystań miało na lewym
brzegu Warty, w pobliżu mostu Toruńskiego. Warta w tym miejscu, podobnie zresztą jak na
całej swej długości na terenie powiatu konińskiego, jest przyjazna dla kajakarzy i żeglarzy.
Popłyniemy nią  jednak innym razem.  Dziś  ruszamy w kierunku portu  Morzysław,  by po
pokonaniu  śluzy,  wpłynąć  na  kanał  Warta-Gopło.  Kanał  prowadzi  na  północny-wschód.
Przepływamy pod mostem na drodze Konin – Kramsk, następnie mijamy wiadukt kolejowy.
Kanał skręca w lewo i prowadzi pod mostem na drodze Konin – Grąblin. 
Zdjęcie 6 
Po drodze kolejny most, by po minięciu położonych z prawej strony stawów rybnych,
połączyć się z konińskimi jeziorami.  Najpierw, za śluzą Pątnów, otwiera się przed nami
Jezioro Pątnowskie. Otwiera się całą swoją szerokością. To najcieplejsze z konińskich jezior.
Włączone  w  obieg  chłodzący miejscowe  elektrownie,  nie  zamarza  nawet  zimą.  To  tutaj
odbywają  się  słynne  już  w  całej  Polsce  regaty  barbórkowe,  a  wiadomo,  Dzień  Górnika
przypada w grudniu. Nad jeziorem usadowiły się ośrodki wypoczynkowe. By dopłynąć do
ośrodka Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych AS PAK, należy kierować się na zachód wzdłuż
brzegu. Przy ośrodku znajduje się przystań żeglarska,  wypożyczalnia sprzętu pływającego,
dobrze wyposażone domki campingowe, można tutaj też zjeść gorący posiłek.

Na przeciwległym brzegu widoczny  jest  ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Kopalni
Węgla Brunatnego „Konin” S.A.
Tu również na żeglarzy czeka przystań ze wspaniałą, typowo żeglarską atmosferą. By tam
jednak dopłynąć, należy pozostawić małą wyspę tuż obok ośrodka AS PAK, po lewej ręce,
bowiem  przesmyk  miedzy  wyspą,  a  brzegiem,  jest  bardzo  płytki.  Specjalnie  usypany
podwodny, kamienny szaniec kieruje prądami wodnymi we wspomnianym już obiegu systemu
chłodzącego.  Można tu  wpłynąć kajakiem lub rowerem wodnym. Pamiętać trzeba,  by nie
zakłócić spokoju łabędzi, które zaanektowały to miejsce dla siebie. Podczas lęgów tata łabędź
może być niebezpieczny. 
W  pobliżu  miejscowości  Łężyn  znajduje  się  kąpielisko  Cukrowni  Gosławice,  na
przeciwległym brzegu wypoczywają zaś pracownicy Elektrowni Adamów. 
Po tej  stronie  jeziora znajdują  się  ujścia  trzech kanałów łączących Jezioro  Pątnowskie ze
Stawem Mniszek i Jeziorem Licheńskim. Te akweny nie są włączone do szlaku żeglarskiego.
Na Jezioro Licheńskie, położone wyżej niż Pątnowskie, żeglarze wpływają okazjonalnie, po
uprzednim zdjęciu betonowego progu przedzielającego kanał. Ostatnio miało to miejsce w
czerwcu  1999  roku  podczas  wizyty  Ojca  Świętego  w  Licheniu.  Wówczas  w  Regatach
Papieskich wzięło udział wielu żeglarzy z całej Polski. Przypłynęli nawet z Gdańska. Nas to
nie dziwi, wiemy bowiem, że szlak wodny który ma swój początek na Warcie kończy się w
Gdańsku właśnie.  Szkoda,  że  zbyt  mało  jest  tej  wiedzy poza  naszym regionem.  Wróćmy
jednak na Jezioro Pątnowskie i na jego wschodni brzeg, urozmaicony jak już wspomniano,
ujściami kanałów. W gęstwinie szuwarów można zapolować na szczupaka i na inną „taaaką”
rybę.  Padały  tu  zresztą  wędkarskie  rekordy.  Nic  dziwnego.  W  tym  ciepłym  jeziorze
zadomowiły się amury. Sprowadzono je specjalnie po to, by pomogły zachować równowagę
ekologiczną. Ciepła woda sprzyja nadmiernemu rozwojowi roślinności i planktonu. Żarłoczny
amur poradził sobie z tym zadaniem doskonale. 
Płyniemy dalej.
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Po prawej stronie mijamy leśniczówkę Chmielnik. Przed nami most na drodze Łężyn – Kępa.
Kładziemy maszt naszego żaglowca, by popłynąć dalej. Za wąskim przesmykiem czeka na nas
Jezioro Wąsowskie, a tam kolejne piękne widoki i kilka ciekawych historii. Na tym jeziorze
zatrzymamy się dłużej. Musimy poznać losy pięknej Klary, dowiedzieć się, co ma wspólnego
Kazimierz Biskupi oddalony o dziesięć kilometrów od jeziora, z fragmentem jego brzegu,
czas  będzie  też  na  solidny  posiłek.  O  tym  wszystkim  w  następnym  odcinku.  Póki  co
kładziemy maszt.

Mariusz Lewandowski
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