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Dwustronna wspó³praca powiatów koniñ-
skiego oraz Ilm z Turyngii, rozpoczêta wiosn¹
2002 r., realizowana jest wed³ug wspólnie uzgad-
nianych protokó³ów rocznych. Podpisany na
2004 r. protokó³ przewidywa³ równie¿ program
niedawno zakoñczonej (15-17 kwietnia) wizyty
delegacji w³adz samorz¹dowych oraz grupy pro-
ducentów rolnych powiatu Ilm. Niemieccy go-
�cie przyjechali na zaproszenie Starosty Koniñ-
skiego El¿biety Streker � Dembiñskiej.

W³adze powiatu Ilm reprezentowane by³y
przez Landrata dr Lutz - Rainera Senglauba oraz
jego zastêpcê dr Biste. Sektor rolny powiatu
Ilm reprezentowali: dr Kaiser, dr Rosowski oraz
panowie: Gruhl, Arnold, Ernemann oraz Ac-
kermann, którzy na co dzieñ kieruj¹ du¿ymi
spó³kami rolnymi lub gospodarstwami indywi-
dualnymi. Reprezentowali tak¿e zwi¹zek rol-
ników powiatu Ilm.

Wraz z delegacj¹ powiatu Ilm, po raz pierw-
szy odwiedzi³ powiat koniñski Landrat powiatu
Lahn-Dill z Hesji, Pan dr Karl Ihmels. Powiat
Lahn-Dill jest powiatem partnerskim powiatu Ilm.

Delegacjê powitali w Kleczewie w go�cin-
nej Szkole Podstawowej nr 7: Starosta Koniñ-
ski - El¿bieta Streker-Dembiñska i Burmistrz Kle-
czewa � Marek Weso³owski.

Celem wizyty by³o dokonanie przegl¹du
i ocena realizacji wspólnych dzia³añ w 2003 r.
oraz ostateczne sformu³owanie i zatwierdzenie
projektów na rok bie¿¹cy.

Uroczyste podpisanie protokó³u o wspól-
nych przedsiêwziêciach powiatu Ilm i powiatu
koniñskiego w 2004 r. nast¹pi³o 16 kwietnia
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie.
W uroczysto�ci udzia³ wziêli go�cie z powiatów
Ilm oraz Lahn-Dill, a tak¿e w³adze samorz¹dowe

powiatu koniñskiego oraz w³adze i przedstawi-
ciele spo³eczno�ci gmin powiatu koniñskiego.

Po czê�ci oficjalnej odby³o siê robocze spo-
tkanie, w trakcie którego zaprezentowa³y siê
gminy Kleczew, Golina, �lesin, Stare Miasto
i Krzymów, zainteresowane nawi¹zaniem bez-
po�redniej wspó³pracy z gminami niemiecki-
mi. Burmistrzowie, wójtowie oraz reprezentanci
spo³eczno�ci gminnych przedstawili swoje pro-
pozycje p³aszczyzn wspó³pracy dwustronnej.
W powszechnej opinii by³o to wyj¹tkowo uda-
ne spotkanie, a gminy nasze udowodni³y, ¿e
ich gotowo�æ do wspó³pracy miêdzynarodo-
wej nie koñczy siê na chêciach.

Nie mniej bogaty by³ program poznawczy
przygotowany dla niemieckich go�ci. Przy�wie-
ca³a mu idea pokazania i zaprezentowania tego,
co �wiadczy o budowaniu nowego oblicza po-
wiatu, jego rodz¹cym siê nowym dynamizmie
i d¹¿eniu naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie

Przed akcesj¹ rodzi akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej. Chêæ zaprezentowania od-
wa¿nych i przedsiêbiorczych miesz-
kañców naszego powiatu.
16 kwietnia w godzinach przed-

po³udniowych, Starostowie powia-
tów Ilm oraz Lahn-Dill, w towarzy-
stwie Starosty Koniñskiego, spotka-
li siê z przedstawicielami Koniñskiej
Izby Gospodarczej oraz zarz¹dem
Wielkopolskiego Centrum Logistycz-
nego w Modle Królewskiej w go-
�cinnej siedzibie firmy GRENE. Sze-
rok¹ informacjê na temat dzia³alno-
�ci KIG oraz WCL oraz prezentacjê
multimedialn¹ przedstawili: Prezes
KIG � W. Grochowski oraz Prezes
WCL � T.J. Kowalewski.

Odrêbny, bardzo intensywny
program wizyt i spotkañ przygoto-
wano dla grupy farmerów niemiec-

kich. W towarzystwie wicestarosty Stanis³awa
Bielika odwiedzili: fermê trzody chlewnej Spó³-
dzielni Kó³ek Rolniczych w Kleczewie z sie-
dzib¹ w Budzis³awiu Ko�cielnym w Sierniczach
Ma³ych, fermê byd³a mlecznego p. Waleriañ-
czyka w Piotrkowicach, gm. �lesin, pieczarkar-
niê p. Dworzyñskiego w Zakrzewku, gm.
Rzgów, fermê drobiu firmy DUBLET p. Rychli-
ka pod Kleczewem, gospodarstwo rybne p. Ko-
walskiego w Gos³awicach.

Go�cie niemieccy nie ukrywali bardzo po-
zytywnych ocen wizytowanych gospodarstw
i przedsiêbiorstw oraz spotkañ odbytych z ich
w³a�cicielami.
Równie serdeczne s³owa uznania skierowali

pod adresem szefostwa i obs³ugi Hotelu WI-
TYNG w Mikorzynie, który przez przesz³o dwie
doby dba³ o dobre samopoczucie i wypoczy-
nek go�ci z powiatów Ilm i Lahn-Dill.

Jerzy Ciupa

Podczas spotkania, Landrat oraz Starosta Koniñski
w towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Koniñskiego dokonali ods³oniêcia w sali
konferencyjnej herbów powiatów partnerskich:
koniñskiego, Ilm oraz prowincji Ascoli Piceno,
autorstwa koniñskiej plastyczki
Pani Janiny Chru�cielskiej.

Uczniowie Liceum w Kleczewie przez kil-
ka dni mieli okazjê uczestniczyæ w zajêciach
prowadzonych przez m³odych wyk³adowców
z ró¿nych stron �wiata.
Malezja, Nigeria, Brazylia, Portugalia, Rumu-
nia, Korea. Go�ci z tych krajów podejmowali
w swoich domach kleczewscy liceali�ci. G³ów-
nym celem spotkañ by³y lekcje przedsiêbior-
czo�ci. Dotyczy³y one zasad prowadzenia w³a-
snej firmy i inwestowania. Prezentowano tak-
¿e kraje, z których studenci pochodz¹. Zajêcia

Miêdzynarodowe klimaty w Kleczewie
w grupach, prezentacje multimedialne oraz
bezpo�redni kontakt z wyk³adowcami to g³ów-
ne zalety zajêæ, jakie najczê�ciej wymieniaj¹ ich
uczestnicy. Warto dodaæ, ¿e odbywa³y siê one
wy³¹cznie w jêzyku angielskim, który zreszt¹
sta³ siê jêzykiem �urzêdowym� w czasie poby-
tu zagranicznych go�ci. Nadarzy³a siê wiêc
doskona³a okazja, by sprawdziæ praktyczne
umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym.
Zreszt¹ jak uwa¿aj¹ kleczewscy liceali�ci, sam
kontakt z lud�mi z zupe³nie innych kultur i

spo³eczno�ci by³ niezwykle ciekawy i poucza-
j¹cy. Dlatego równie wa¿ny by³ czas spêdzony
poza szko³¹. Wspólne spacery, imprezy, roz-
mowy. Grupa doskonale siê rozumia³a, zarów-
no podczas wspólnej nauki , jak i wyj¹tkowo
udanej zabawy. Rozstania zawsze s¹ smut-
ne....jednak gdy jedna z uczestniczek zajêæ prze-
¿ywa³a wyjazd naszych go�ci... kolejny SMS
od Sergio Portugalczyka przywróci³ u�miech
na jej zatroskanej buzi.

Pawe³ £uczak
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Pamiêtaj o wyborach do Parlamentu Europejskiego- 13 czerwca 2004 !

Z Europy do ... EuropyZ Europy do ... EuropyZ Europy do ... EuropyZ Europy do ... EuropyZ Europy do ... Europy

Z rado�ci¹ przyjê³y�my zaproszenie
Zarz¹du Krajowego Stowarzyszenia Po-
mocy Szkole na sesjê ogólnopolsk¹ pod
no�nym tytu³em: �M³ody Polak obywa-
telem zjednoczonej Europy�. Wprawdzie
spo�ród naszej ¿eñskiej trójki �m³od¹
Polk¹� mianowaæ mog³a siê jedna (Ania
Jaskulska z kl.IIb kleczewskiego liceum,
przewodnicz¹ca samorz¹du szkolnego),
to jednak szerokie forum warszawskie-
go spotkania w Pa³acu Kultury i Nauki,
mo¿liwo�æ kuluarowych rozmów i sym-
pozyjnych podniet i nam dwom (tj.
dyr.ZSP w Kleczewie, p. M. Walczyñskiej
i autorce niniejszego tekstu) ³askawie
odjê³o brzemiê lat.

WYCHODZIÆ DO EUROPY
A NIE ZAMYKAÆ SIÊ W SWOJEJ
TWIERDZY
Pi¹tek 16.04. up³yn¹³ pod znakiem

plenarnych obrad. W�ród desygnowa-
nych na prelegentów najbardziej ocze-
kiwan¹ by³a p. Ró¿a Thun, prezes Pol-
skiej Fundacji im. R. Schumana, postaæ
znana z kolorowych czasopism i zupe³-
nie powa¿nych tygodników. Dojrza³o�æ
pani Ró¿y w niczym nie umniejsza³a
m³odzieñczo�ci jej pogl¹dów i entuzja-
zmu. Oto przywo³uj¹c cezurê 1-majow¹,
naznaczy³a nasz¹ wspólnotow¹ przy-
sz³o�æ jednoznacznym mottem: �Zakasz-
my rêkawy a nie narzekajmy!�. Ani slo-
ganowe ju¿ �umieranie za Niceê�, ani
nasze przekonanie, i¿ spo³eczeñstwo
wspania³e a rz¹d do luftu � nikomu nie
s¹ potrzebne. Polacy, jak ma³o kto,
sk³onni s¹ do zdrad (tych niemierzal-
nych prawie i fundamentalnych); kto
wczoraj by³ na �tak�, jutro z pewno�ci¹
bêdzie na �nie�. To nie u³atwia.
Czy mo¿na lokowaæ nadzieje w m³o-

dych? Trzeba, acz ryzykowne to na unij-
nym starcie, gdy¿ w³a�nie m³odzi (dla któ-
rych notabene unia i jej wszelakie kon-
sekwencje) w referendum przedakcesyj-
nym najmniej licznie przybyli do urn.
M³odzi, dla których komunikowanie siê
z zagranic¹ jest jak chleb powszedni ...
1-majowe nastroje, je�li komu� nie-

mi³e, pani Ró¿a próbowa³a zdyskonto-
waæ my�leniem historycznym: �Tak na-
prawdê teraz dopiero nast¹pi dla wielu
prawdziwy koniec wojny�.
Popo³udnie i wieczór nieprzerwanie

up³ynê³y pod znakiem warsztatów szko-
leniowych ju¿ na terenie naszej bazy

noclegowej. Ani przysz³o siê integrowaæ
z równolatkami metod¹ testów psycho-
logicznych, opiekunowie poddani zostali
pedagogizacji �po nowemu�.

ZANUSSI � �MONOLOGISTA
PORANNY�
Wreszcie poranek nastêpnego dnia i

gwiazda wielkiego formatu � pan Krzysz-
tof Zanussi. Wybitny re¿yser przyby³ na
nasz¹ konferencjê jako ten ptak przelot-
ny miedzy Petersburgiem a Kolorado. Za-
rekomendowany zosta³ jako autor ksi¹¿-
ki �Bigos nie zginie w rodzinnej Euro-
pie� i rzeczywi�cie wyst¹pienie go�cia
mia³o kontekst g³êboko europejski.
Najpierw rozprawa z narodowym pe-

symizmem jako cech¹ immanentn¹.
Miar¹ naszej frustracji jest to, ¿e innym
jest lepiej. I mimo naszej przedsiêbior-
czo�ci, czujnie i zazdro�nie �ledzonej
przez zachodnich s¹siadów, z uporem
kontemplujemy nasze pora¿ki.

POLACY ZDOLNI DO MY�LENIA
DESTRUKCYJNEGO
Niewielu daje wiarê, i¿ poziom ¿ycia

w Polsce siê podwoi³. Oto choæby dra¿-
liwa sprawa emerytur. Nie chcemy wie-
dzieæ, ¿e w porównaniu z innymi kraja-
mi unii najwiêkszy procent z bud¿etu
przeznacza siê na emerytury. Ta ekono-
miczna refleksja wzbudza w spo³eczeñ-
stwie wy³¹cznie powszechne oburzenie.
Nie przyjmujemy do wiadomo�ci, ¿e
Bia³orusini uposa¿aj¹ emeryckich na-
uczycieli w dwadzie�cia dolarów mie-
siêcznie, ci z kolei sadz¹ jedzenie na
domowych parapetach lub ¿ebrz¹ o
marmoladê przy poka�nych marketach.
(Motyw Bia³orusi widaæ bardzo a«pro-
pos, gdy¿ i pani Ró¿a wspomina³a o nie-
dawnej tam podró¿y: �To nie 400 km
st¹d, to podró¿ do czasów sprzed 25
lat�.) Nasz¹ optyk¹ widzimy dziarskich
niemieckich staruszków podró¿uj¹cych
po Europie. I jak to siê ma do opinii
o Polsce, �niezwykle czu³ej w obej�ciu
siê z emerytami�?
Inne okrzyki znane sk¹din¹d: �Jeste-

�my wykszta³ceni a biedni!�. Mo¿e nale-
¿a³oby s¹dy zrewidowaæ � oto jeste�my
biedni, fakt, ale nie wykszta³ceni a zale-
dwie kszta³c¹cy siê! Procent wykszta³-
conych Polaków jest ni¿szy ni¿ w kra-
jach zachodnich. Pewnie, od czasów �ro-
botniczo � ch³opskich� trzykrotnie wzro-

s³a liczba ucz¹cych siê, ale na sukces
trzeba jeszcze poczekaæ i nie tolerowaæ
�edukacyjnej lipy�.
Malkontenci powiedz¹ zatem: �kapi-

ta³ w rêkach niektórych to dzika nie-
sprawiedliwo�æ!�. I zazdro�æ pójdzie
znowu dziwnym torem, bo sprowadzi
siê do konsumpcji. A ta ma przecie¿
swoje ograniczenia. Bo po co komu przy
dwóch odrzutowcach trzeci albo Wer-
sal, gdzie trzy kwadranse zajmuje droga
z sypialni do kuchni?!

POCIESZAJ¥CE ... POLSKA:
SOLIDARNO�Æ, WA£ÊSA,
PAPIE¯. A UKRAINA?
A BU£GARIA? NIC ...
Pos³uchajmy jeszcze i takich g³osów:

�Jak ocaliæ zag³êbie chrze�cijañskie w la-
ickiej Europie?�. To zabawne, jak cere-
monialno�æ i obrzêdowo�æ uros³y w nas
do rangi cnoty najwy¿szej. Przecie¿ od-
rodzenie chrze�cijañskie idzie do nas z
Zachodu! I tak ju¿ od lat. �Oazy� z me-
tryk¹ z góry dwudziestoletni¹ te¿ by³y
tworem wcale nie naszym.
Polska ksenofobia jest mocno nie-

konsekwentna. Bo przecie¿ Polacy
marz¹, ¿eby st¹d wyjechaæ. Mo¿e do
Ameryki � ale tam podobno prowincja
strasznie nudna i brzydko mieszkaj¹
(amerykañski z³y gust � mówi¹ media �
jest odpychaj¹cy). Wiêc mo¿e do boga-
tej Europy. Tylko ¿e Europa Zachodnia
jest znudzona i rozleniwiona, ma wszyst-
ko. ¯eby siê tam rozpieraæ, trzeba za-
wziêto�ci i determinacji. Dla �k³apo-
uchych� nie jest to �ziemia obiecana�.
A w ogóle ... przecie¿ my z kultury ³aciñ-
skiej, wysokiej; tania, horyzontalna kul-
tura Zachodu wynaturza nasze poczu-
cie wspólnoty i sytuuje w�ród spo³e-
czeñstw plebejskich. Mo¿e wiêc Euro-
pa a`la saute przywróci nas do naszej
europejsko�ci? Szansa jest spora, bo nie
z pustymi rêkoma idziemy ...
Spotkanie z kongenialnym mówc¹

nie mog³o nie posiaæ ... zdumienia? za-
chwytu? buntu? rozgoryczenia? Bo i my�li
trafione przecie¿, i rani¹ce do ¿ywego.
Mimo ¿e wieczór w Teatrze Drama-

tycznym na �Poskromieniu z³o�nicy� za-
powiada³ siê w doborowym aktorskim
towarzystwie, my�my, przedwcze�nie
wracaj¹c poci¹giem, poskramia³y moc-
no rozbuchane podniety intelektualne.
A ¿e poci¹g relacji Warszawa � Konin
ma kierunek zachodni, blisko, coraz bli-
¿ej by³o nam do domu - do Europy.
Z bigosem, swojsko�ci¹, ale i têsknot¹

do nowych standardów i nowej jako�ci.

go�cinnie na ³amach �Kuriera� :
Ewa Matyba

Redaktor Naczelny �Gazety Kleczewskiej�

�Bigos nie zginie
w rodzinnej europie�.
My ... Z pewno�ci¹ te¿ nie�.
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1.Zgodnie z polityk¹ Unii Europejskiej
w zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi opracowa³o projekty
dwóch programów: �Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich� (PROW) oraz
Sektorowego Programu Operacyjne-
go Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora ¯ywno�ciowego i Rozwój
Obszarów Wiejskich� ( SPO ). Oby-
dwa programy maj¹ ( jak wynika z
nazwy ) s³u¿yæ rozwojowi obszarów
wiejskich. W jakich aspektach te do-
kumenty ró¿ni¹ siê od siebie a w ja-
kich � uzupe³niaj¹ ?

Pan Wicestarosta Koniñski
Stanis³aw Bielik:
Dowspólnych celów obydwu programów

nale¿¹: poprawa konkurencyjno�ci gospo-
darki rolno � ¿ywno�ciowej poprzez zwiêk-
szenie efektywno�ci ekonomicznej gospo-
darstw (czyli wzrost dochodów w rolnic-
twie i na wsi) oraz zrównowa¿ony rozwój
obszarów wiejskich, dziêki ograniczeniu
bezrobocia na wsi i poprawie warunków
¿ycia ludno�ci z terenów wiejskich.
Programy te maj¹ s³u¿yæ zrównaniu do-

chodów ludno�ci rolniczej z dochodami
osób spoza rolnictwa oraz stworzeniu wa-
runków ¿ycia i pracy na wsi odpowiadaj¹-
cych standardom cywilizacyjnym innych
grup spo³ecznych, tak by mieszkañcy wsi
mogli realizowaæ swoje cele (ekonomiczne,
spo³eczne, kulturowe i edukacyjne) na obec-
nie funkcjonuj¹cym w pañstwie poziomie
rozwoju technicznego i ekonomicznego.
Natomiast ró¿nice pomiêdzy programa-

mi polegaj¹ przede wszystkim na:

a)okre�leniu beneficjantów do których s¹
skierowane. I tak, z PROWmog¹ korzy-
staæ g³ównie rolnicy indywidualni, w³a-
�ciciele lub tez dzier¿awcy gruntów,
awniektórych przypadkach- grupy pro-
ducentów. Ze �rodków SPO natomiast,
oprócz rolników , bêd¹ mog³y korzystaæ
( w ramach niektórych dzia³añ) samo-
rz¹dy oraz instytucje �wiadcz¹ce na
rzecz rolników us³ugi szkoleniowe, in-
formacyjne i doradcze oraz osoby fi-
zyczne i prawne prowadz¹ce dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ na wsi w zakresie:
rozwoju infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z rolnictwem; skupu oraz
przetwórstwa rolno � spo¿ywczego;

b) sposobie finansowania programów.
Wszystkie dzia³ania w Planie Rozwoju
Obszarów Wiejskich bêd¹ finansowa-
ne z funduszy unijnych (ok. 80%) i Bu-
d¿etu Pañstwa (ok. 20%). Realizacja
tego programu nie bêdzie wymaga³a
udzia³u w³asnego rolnika. Natomiast
przy korzystaniu ze �rodków Sektoro-
wego Programu Operacyjnego, rolnik
lub inny beneficjant bêdzie musia³
wnie�æ wk³ad w³asny w wysoko�ci ok.
50% kosztów kwalifikowanych. S¹ jed-
nak wyj¹tki, jak np. w dzia³aniu �U³a-
twienie startum³odym rolnikom�, gdzie
nie bêdzie potrzeby udzia³u rolnika.
W tymmiejscu warto podkre�liæ, ¿e rol-
nik bêdziemóg³ jednocze�nie korzystaæ
z ró¿nych dzia³añ, zarówno w obrê-
bie jednego, jak i obydwu programów,
np. z dzia³ania 1.2 �U³atwienie startu
m³odym rolnikom� w SOP i z dzia³a-
nia 6 �Dostosowanie gospodarstw rol-
nych do standardów Unii Europejskiej�
w PROW.

2. Jak, wg. Pana Starosty, zostanie
przyjêty przez polskiego rolnika
PROW?
Czy formalno�ci, których rolnik bê-
dziemusia³ dope³niæ aby z Planu sko-
rzystaæ bêd¹ równie skomplikowa-
ne jak w przypadku �SAPARDU�?

S.B.
Jest wiele elementów w PROW, które

znacznie u³atwiaj¹, i tym samym zwiêk-
szaj¹ mo¿liwo�ci skorzystania ze �rodków.
Przede wszystkim, ca³y PROW bêdzie fi-
nansowany: w 80% ze �rodków Sekcji Gwa-

rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnictwa (EFOiGR), a pozo-
sta³e 20% pochodziæ bêdzie z bud¿etu pañ-
stwa polskiego. Nie bêdzie wiêc potrzeby an-
ga¿owania �rodków finansowych polskich
rolników.
Pozyskanie �rodków bêdzie te¿ znacz-

nie ³atwiejsze ni¿ z funduszu SAPARD, nie
tylko bowiem, nie jest wymagany wk³ad
w³asny rolnika, ale bêdzie on móg³ wystê-
powaæ o zwrot poniesionych nak³adów nie
po ca³kowitym zakoñczeniu i sfinansowa-
niu inwestycji, ale bêdzie móg³ oddawaæ
inwestycjê etapami i uzyskaæ zwrot �rod-
ków na zakoñczon¹ czê�æ inwestycji. Nie-
zmiernie istotne, je�li nie najwa¿niejsze
jest to, ¿e w programie tym �rodków finan-
sowych bêdzie znacznie wiêcej ni¿ w pro-
gramie SAPARD. Sposób ubiegania siê
o �rodki, wnioski jakie bêd¹ musieli z³o¿yæ
rolnicy bêd¹ równie¿ bardziej uproszczo-
ne ni¿ w programie przedakcesyjnym.
Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê przy-

sz³ym beneficjentomPROW, ¿e powinni po-
siadaæ wiedzê nt. mo¿liwo�ci skorzystania
z oferowanych w Planie �rodków oraz
przygotowanie w zakresie: sporz¹dzania
wymaganych wniosków i planu dzia³ania,
wykonania okre�lonego zadania b¹d�wie-
lu dzia³añ zgodnie z planem i szczegó³o-
wego ich rozliczania. Na spotkaniach
z rolnikami s³yszê wiele obaw o to czy pol-
ski rz¹dwywi¹¿e siê i zabezpieczy koniecz-
ny, 20% udzia³ �rodków na realizacjê
PROW. Uwa¿am, ¿e rz¹d nie mo¿e tych
�rodków nie zabezpieczyæ w bud¿ecie,
gdy¿ automatycznie zmniejszy³oby to �rod-
ki unijne, a wtedy strata dla polskiego rol-
nictwa i polskiej wsi by³aby wielokrotna.
Namawiam wiêc rolników, aby nie zasta-
nawiali siê czy bêd¹ �rodki czy nie, tylko
jak najlepiej poznali PROW i SPO, skoja-
rzyli je z w³asnym gospodarstwem i jak
najszybciej podjêli decyzjê, z jakiego dzia-
³ania w programie czy planie bêd¹ chcieli
skorzystaæ (istnieje wiele mo¿liwo�ci korzy-
stania z kilku dzia³añ jednocze�nie). Trze-
ba tez wiedzieæ, ze zarówno PROW, jak
i SPO maj¹ ograniczony czas dzia³ania
(przewidziane s¹ tylko na lata 2004-2006)
a poza tym, ograniczone s¹ tak¿e �rodki w
ka¿dym dzia³aniu, wiêc mo¿e ich nie star-
czyæ dla wszystkich chêtnych.
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Wielkopolska Izba Rolnicza
informuje, ¿e:
w Dz.U. Nr 65 poz. 596 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ukaza³o siê Rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów w sprawie rodzajów ro�lin objêtych p³atno�ciami uzupe³niaj¹cymi.

Oto tre�æ tego rozporz¹dzenia:

Rolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik KoniñskiRolnik Koniñski

3.Jakie instytucje na terenie naszego
powiatu bêd¹ zaanga¿owane we
wdra¿anie instrumentów PROW
i SPO oraz jaki udzia³ w procesie re-
alizacji programów bêd¹ mia³y sa-
morz¹dy?

S.B.
Odpowied� na to pytanie rozpocz¹³bym

od stwierdzenia, ¿e ka¿da instytucja maj¹-
ca jaki� zwi¹zek z rolnictwem, winna za-
anga¿owaæ siê w realizacjê tych progra-
mów. Rolnicy (i s³usznie) bêd¹ oczekiwaæ
ró¿norakiej pomocy. Obecnie, najpilniejsz¹
spraw¹ jest z³o¿enie wniosków o p³atno�ci
bezpo�rednie, w terminie do 15 czerwca br.
Wielu rolników potrzebuje wiêc pomocy we
w³a�ciwym przygotowaniu wniosku, a win-
ni jej udzieliæ specjalnie zatrudnieni do tego
celu pracownicywurzêdach gmin, pracow-
nicyO�rodkaDoradztwaRolniczego, czy te¿
delegaci doWielkopolskiej Izby Rolniczej. Na
pomoc w wype³nieniu dokumentów, udzie-
leniu wskazówek i potrzebnych informacji
mo¿e tez liczyæ rolnik w Starostwie Powia-
towym w Koninie.
Ju¿ dzi�, trzeba podj¹æ dzia³ania, ma-

j¹ce na celu przygotowanie rolników do
skorzystania ze �rodków PROW i SPO.
Przede wszystkim, rolników nale¿y prze-
szkoliæ, zarówno organizuj¹c spotkania
w grupie, jak i indywidualnie . Starostwo
rozpoczê³o dzia³alno�æ w tym zakresie od
przeprowadzenia szkolenia dla so³tysów.
Ponadto, ka¿dy rolnik mo¿e zwróciæ siê
z nurtuj¹cymi go pytaniami do Wydzia³u
Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nic-
twaw Starostwie. Regularnie te¿ (na ¿ycze-
nie rolników b¹d� so³tysów) organizowa-
ne s¹ na terenie gmin naszego powiatu
spotkania, na których w rozmowach z rol-
nikami poruszamy najbardziej aktualne
i nurtuj¹ce tematy. Wydawany od paru
miesiêcy Kurier Powiatowy, tak¿e w znacz-
nym stopniu, po�wiêcony jest sprawom rol-
nictwa, zw³aszcza w aspekcie przyst¹pie-
nia naszego kraju do pañstw Zjednoczo-
nej Europy. Zdajemy sobie sprawê , ¿e rol-
nicy potrzebuj¹ i bêd¹ potrzebowaæ coraz
wiêcej pomocy w zakresie doradztwa czy
informacji. Dlatego w ka¿dej gminie win-
no byæ zatrudnionych minimum dwóch
doradców dobrze przygotowanych z pro-
blematyki unijnej. Zarówno samorz¹dy
gminne, jak i samorz¹d powiatowy staj¹
przed ogromnym wyzwaniem, mam jed-
nak nadziejê ¿e uda nam siê mu sprostaæ.
Istotn¹ rolê, z punktu widzenia rolnika,
bêd¹ tez pe³niæ inne instytucje, jak np.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. ARiRM bêdzie nie tylko agencj¹
p³atnicz¹ wszystkich �rodków pochodz¹-

cych z unijnych programów, ale bêdzie
przyjmowaæ i oceniaæ wnioski, co wyma-
ga olbrzymiej wiedzy i fachowo�ci. St¹d te¿
niezmiernie wa¿ne jest jej przygotowanie
do realizowania tych nie³atwych zadañ.
Wierzê, ¿e i Agencja poradzi sobie z wszyst-
kimi zadaniami. Pomoc unijn¹ dla rolnic-
twa bêd¹ stanowiæ pierwsze i naj³atwiej do-
stêpne ze wszystkich �rodków, z jakich bê-
dzie mog³a skorzystaæ Polska. Dlatego te¿,
by³oby niewybaczalnym grzechem, nie wy-
korzystaæ tej szansy w 100%. Nale¿y mieæ
�wiadomo�æ, ¿e odpowiedzialno�æ w tym
wzglêdzie ponosimy wszyscy, samorz¹dy,
instytucje i oczywi�cie sami rolnicy. W tym
miejscu zwracam siê w³a�nie do rolników,
aby skorzystali z ka¿dej mo¿liwo�ci pozna-
nia zasad funkcjonowania Planu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego, aby dok³adnie roz-
wa¿yli, z jakiego dzia³ania mog¹ skorzy-
staæ i jak najlepiej przygotowali siê do sk³a-
dania wniosków. �rodki z PROW i SPO
bêd¹ ograniczone i mo¿e ich dla wszyst-
kich chêtnych nie starczyæ. Dlatego nikt nie
przyjdzie do rolnika i nie bêdzie go na-
mawia³ do z³o¿eniawniosku. Rolnik otrzy-
ma pomoc, je�li sam, z w³asnej woli wyka-
¿e dostatecznie du¿o inicjatywy.
Chcia³bym jednak zapewniæ, ¿e Starostwo

Powiatowe w Koninie do³o¿y wszelkich sta-
rañ aby rolnicy z naszego powiatu mogli

pewnie i dobrze funkcjonowaæ w nowej rze-
czywisto�ci europejskiej. Dlatego te¿ w naj-
bli¿szym czasie, na ulicy Hurtowej w Koni-
nie, zostanie uruchomione Centrum Obs³u-
gi Rolnictwa, w którymmie�ciæ siê bêd¹: Biu-
ro Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, Biuro Powiatowe Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Po-
wiatowe O�rodka Doradztwa Rolniczego
i pracownicy, zajmuj¹cy siê sprawami rol-
nictwa i le�nictwa w Koniñskim Starostwie.
W Centrum zgromadzone zostan¹ wszyst-
kie instytucje zwi¹zane z doradztwem i ob-
s³ug¹ rolnika, tak aby rolnik w jednymmiej-
scu móg³ za³atwiæ wszystkie swoje sprawy
i uzyskaæ potrzebn¹ pomoc i radê. Tak wiêc,
do prawid³owego wykorzystywania �rodków
unijnych,wrazz rolnikami przygotowuj¹ siê
tak¿e samorz¹dy i inne instytucje. Obecnie,
przede wszystkim bêdziemy kontynuowaæ
szkolenia i doradztwo dla rolników o rodza-
ju pomocy i sposobie jej wykorzystania.
Poniewa¿ na lamach tego wydania nie
uda³o siê wyczerpaæ tematu Planu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, proponujê aby po-
wróæ do niego w kolejnym numerze. Dzi�
ju¿ zapraszam Pañstwa na drug¹ czê�æ
rozmowy po�wiêconej PROW, która uka¿e
siê w nastêpnym wydaniu �Kuriera�.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê
z �Go�ciem Kuriera� - Stanis³awem Bielikiem,

wicestarost¹ koniñskim rozmawia³a
Marta J. Naumiuk
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�Wszystkie nasze wyprawy rowerowe po
Polsce rozpoczynaæ bêdziemy w Koninie� �
powiedzia³ Peter Pochodzana z Herne.

Jedynymi przedstawicielami Polski na tar-
gach turystyki rowerowej w niemieckiej Bremie
byli cz³onkowie Wielkopolskiego Klubu Rowe-
rowego z powiatu koniñskiego: Janusz Konop-
czyñski (gm. Kazimierz Biskupi), Andrzej Ko-
lañski i pisz¹cy te s³owa. Otrzymali�my specjal-
ne zaproszenie od klubu rowerowego z Herne.
Salon targowy umieszczony w historycznym ra-
tuszu w centrum miasta odwiedzi³o w dniach
03 � 04 kwietnia ponad dziesiêæ tysiêcy mi³o�ni-
ków wypraw rowerowych. Wystawia³y siê
wszystkie niemieckie kluby rowerowe zrzeszo-
ne w ogólno niemieckim ADFC, a obok nich
wytwórcy sprzêtu rowerowego.

Przywiezione przez nas materia³y promu-
j¹ce nasz powiat rozesz³y siê jak przys³owiowe
�wie¿e bu³eczki. Zreszt¹, sama nasza obecno�æ
i rozmowy z odwiedzaj¹cymi (zabrzmi to nie-
skromnie, ale wierzcie Pañstwo, tak w³a�nie
by³o) wielce by³y przydatne. Trzeba by³o od-
powiadaæ na wiele pytañ. Niemców interesuje
wszystko, co zwi¹zane z krajobrazem, histori¹
i z ca³¹ infrastruktur¹ turystyczn¹ oraz, co na-
turalne, ceny. Nasza oferta wydaje siê bardzo
trafiona. Wraz z naszym wej�ciem do Unii Eu-
ropejskiej, Polska staje siê coraz bardziej inte-

resuj¹cym krajem. Nasi zachodni s¹siedzi sta-
raj¹ siê jak najwiêcej o nas wiedzieæ, a my prze-
cie¿ mamy co pokazaæ. Ju¿ w tym roku chc¹
nas odwiedziæ trzy zorganizowane grupy ro-
werzystów. O kontakt, czyli po prostu o mój
numer telefonu, prosi³o te¿ kilkunastu nie zrze-
szonych. Chc¹ mieæ gwarancjê noclegu i ewen-
tualn¹ inn¹ pomoc. Na pewno znajd¹ tu wszyst-
ko, czego oczekuj¹.

Guenter Proske z Herne, z którym na
targach spêdzili�my dwa dni, przyzna³, ¿e
z grupy trzydziestu uczestników zesz³orocz-
nej wyprawy po Polsce, czterdzie�ci pro-
cent nastawionych by³o do naszego kraju
do�æ sceptycznie. Po przyjêciu ich na naszej
ziemi (zas³uga to Starostwa Powiatowego, Urzê-
du Miasta, gmin �lesin i Kramsk oraz naszej
przy nich codziennej obecno�ci jako przewod-
ników), po tym, czego tu do�wiadczyli i zoba-
czyli, po przejechaniu ca³ej trasy z Konina do
Krakowa, te odczucia zmieni³y siê zasadniczo.
Guenter zapewni³ nas, a nie mam powodów
by mu nie wierzyæ, ¿e po powrocie do Nie-
miec ca³a trzydziestka oceni³a ten wyjazd jako
najpiêkniejszy, jakiego do�wiadczyli, a je¿d¿¹
ju¿ razem kilka lat.

To dla naszego regionu wielka szansa,
to szansa na rozwój turystyki i agrotury-
styki. Trzeba tak niewiele poprawiæ, jeszcze
tak niewiele zrobiæ by staæ siê atrakcyjniejszym
partnerem. Ju¿ w Bremie Guenter i Peter na-
wo³ywali, ¿e Mazury (ju¿ w Niemczech bardzo
popularne) s¹ znacznie bli¿ej, bo tu¿ obok
Konina. Zreszt¹ na przysz³y rok przygotowuje-
my wspóln¹ wyprawê na Mazury, która roz-
pocznie siê kilkudniowym pobytem � proszê
zgadn¹æ gdzie?. I jeszcze jedno pytanie: czy
nie warto z tej szansy skorzystaæ skoro za zni-
kaj¹c¹ ju¿ zachodni¹ granic¹ mamy przyjació³-
ambasadorów? Warto chyba po³¹czyæ si³y.

Mariusz Lewandowski

Powiat koniñski w Bremie

Nasi przyjaciele z Herne przygotowali swoje sto-
isko pod has³em Polen, g³ówne za� miejsce zaj-
mowa³ powiat koniñski.

Trójka kleczewskich licealistów upra-
wiaj¹cych sporty walki ma na swoim
koncie sukcesy na arenie krajowej i miê-
dzynarodowej.

Matka Rafa³a Roztropiñskiego nie by³a za-
chwycona, kiedy jej syn zacz¹³ chodziæ na
treningi. Wiadomo, karate ³atwym sportem
nie jest. Siniaki, kontuzje to przecie¿ codzien-
no�æ. Ale dla Rafa³a (wówczas ucznia trze-
ciej klasy podstawówki) karate ju¿ wtedy
stanowi³o wa¿ny element w ¿yciu. Talent, a
przede wszystkim ciê¿ka praca prze³o¿y³y
siê na wyniki, które budz¹ respekt. Rafa³ to
reprezentant kraju, wielokrotnie w �cis³ej
czo³ówce zawodów o charakterze ogólno-
polskim (kategoria kumite), jak chocia¿by
w odbywaj¹cych siê na pocz¹tku bie¿¹cego
roku Mistrzostwach Polski Karate w Oborni-
kach Wlkp., gdzie zdoby³ br¹z. Od niedaw-
na szczyci siê czarnym pasem.
Szymon Bereda wzrostem nie grzeszy (jak

sam mówi � 148 cm). Nie ma jednak ¿adnych

kompleksów, wrêcz przeciwnie. Salta, efek-
towne przewroty i inne karko³omne ewolu-
cje, to dla niego ¿aden problem. Szymon jest

M³odzi, zdolni, konsekwentni, czyli...
Trójka
na szóstkê

indywidualnym mistrzem �wiata juniorów i
wicemistrzem seniorów w kata sportowym -
dyscyplinie, w której oceniane jest gimnastycz-
ne przygotowanie zawodnika (wszystko oczy-
wi�cie w konwencji sportów walki).
W tej samej dyscyplinie, co Szymon suk-

cesy odnosi³ tak¿e Marek Trawczyñski, mistrz
Polski z 2001 roku. W chwili obecnej Marek
nie trenuje.
Sukces to w sporcie warto�æ proporcjo-

nalna do pracy wykonanej na treningu. Co-
dzienna �harówka� kszta³tuje przysz³ych mi-
strzów. Zajêcia trzy razy w tygodniu to litry
przelanego potu, to bardzo du¿o wyrzeczeñ,
to odniesione urazy, których nie sposób unik-
n¹æ (Szymon skar¿y siê, bo z powodu bólu
nogi nie zrobi marnego szpagatu�). Potrze-
ba du¿o determinacji. Ch³opakom jej nie bra-
kuje. Przez lata ciê¿ko pracowali, a teraz,
jak mówi Szymon, jest ogromna satysfakcja i
zadowolenie. Jest te¿ pewnie dalsza mobili-
zacja, by byæ jeszcze lepszym.
Rafa³, tegoroczny maturzysta, planuje stu-

dia na Akademii Wychowania Fizycznego.
O karate my�li w kategoriach priorytetowych,
praktycznie wszystko krêci siê wokó³ spor-
tu. Rafa³ ma ju¿ chyba swój pomys³ na ¿ycie.

Pawe³ £uczak

Marek Trawczyñski w towarzystwie mistrza
�wiata Rosjanina A. Bosaka podczas Mi-
strzostw Europy w Kata Sportowym we w³o-
skim Jesdo Lido� 2002.
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Informacjê o poborze zaczynamy od pod-
kre�lenia faktu, i¿ w roku bie¿¹cym uzyskano
wysoki procent stawiennictwa poborowych
z terenu powiatu. Wynik ten cieszy nas i satys-
fakcjonuje, bowiem stanowi potwierdzenie w³a-
�ciwej organizacji i przygotowania poboru,
a przede wszystkim �wiadczy o rozs¹dku i doj-
rza³o�ci naszej m³odzie¿y. Wezwanie do po-
boru nie powinno byæ powodem do obaw i
na naszym terenie nie jest. Poborowi zg³aszaj¹
siê, przedstawiaj¹ niezbêdne dokumenty, zwra-
caj¹ siê o informacjê, jakie przepisy aktualnie
obowi¹zuj¹ i d¹¿¹ do uporz¹dkowania swo-
ich spraw. Lepiej za³atwiæ te sprawy samemu
ni¿ nara¿aæ siê na interwencjê policji lub staæ
siê osob¹ szczególnie poszukiwan¹.

Pobór na terenie powiatu koniñskiego
przeprowadzono w okresie od 2 lutego
do 29 marca 2004 r.
Dziêkuj¹c tegorocznym poborowym za su-
mienne stawiennictwo, udzielamy kilku wska-
zówek mê¿czyznom, którzy ten obowi¹zek
maj¹ jeszcze przed sob¹.

Do stawienia siê przed Powiatow¹ Ko-
misj¹ Lekarsk¹ Nr 1 i Powiatow¹ Komisj¹ Po-
borow¹ Nr 1 wzywaj¹ Wójt/Burmistrz gminy,

na terenie której mieszkaj¹ poborowi. Ka¿dy
poborowy ma obowi¹zek stawiæ siê na wezwa-
nie oraz przedstawiæ wymagane dokumenty.

W sytuacji, gdy kto� siê ma problemy zdro-
wotne winien udokumentowaæ prowadzone
leczenie: kartami leczenia z poradni specjali-
stycznych, wypisami ze szpitala, opiniami lub
za�wiadczeniami lekarza prowadz¹cego, zdjê-
ciami rentgenowskimi. Niezale¿nie od tego czy
poborowy posiada za�wiadczenie od lekarza,
czy te¿ nie, komisja lekarska mo¿e dodatkowo
skierowaæ go na badania specjalistyczne. By-
waj¹ bowiem sytuacje, ¿e poborowy nie leczy³
siê, nie posiada dokumentacji lekarskiej a ko-
misja diagnozuje schorzenie. Wzglêdnie, oka-
zane za�wiadczenie jest niepe³ne.

Przeprowadzone przez komisjê lekarsk¹
badania poborowego (uzupe³nione dokumen-
tami leczenia) umo¿liwiaj¹ okre�lenie jego ka-
tegorii zdolno�ci do czynnej s³u¿by wojskowej.

Je�li jest to kategoria E lub D to oznacza, ¿e
poborowi nie s¹ przeznaczeni do odbycia za-
sadniczej s³u¿by wojskowej. Kategoria B infor-
muje, ¿e poborowy jest czasowo niezdolny do
s³u¿by wojskowej i po up³ywie terminu, okre-
�lonego przez komisjê lekarsk¹, jest obowi¹za-

ny ponownie stawiæ siê dla ustalenia jego sta-
nu zdrowia. Najlepsza, kategoria A, wcale nie
oznacza, ¿e natychmiast idzie siê do wojska.
Poborowy z t¹ kategori¹ ma prawo ubiegaæ
siê o odroczenie.

W przypadku poborowych ucz¹cych siê
(bez wzglêdu na system pobieranej nauki)
musz¹ oni dostarczyæ za�wiadczenie wyda-
ne przez szko³ê, w którym nale¿y okre�liæ,
kiedy programowo nauka zostanie ukoñczo-
na. Ten dokument oraz wniosek poborowe-
go stanowi¹ podstawê ubiegania siê o odro-
czenie zasadniczej s³u¿by wojskowej ze
wzglêdu na naukê. Decyzje w tej sprawie
wydaje Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ.

O odroczenie zasadniczej s³u¿by wojsko-
wej mo¿e staraæ siê tak¿e poborowy spra-
wuj¹cy bezpo�redni¹ opiekê nad cz³onkiem
rodziny. Wniosek wraz z dokumentami po-
twierdzaj¹cymi ten stan nale¿y skierowaæ do
Powiatowej Komisji Poborowej, która wyda-
je decyzje za po�rednictwem Wojskowej Ko-
mendy Uzupe³nieñ w Koninie.

W czasie tegorocznego poboru po raz
ostatni rozpatrywano wnioski poborowych
o skierowanie do odbycia s³u¿by zastêp-
czej (z³o¿one do dnia 31 grudnia 2003 r.).
Z dniem 1 stycznia 2004 r. ich rozpatrywa-
nie nale¿y do kompetencji Marsza³ka Wo-
jewództwa.

POBÓR 2004 ZAKOÑCZONY

Edukacja
21maja - Seminarium dla koordynatorów, tre-
nerów i nauczycieli wychowania fizycznego
w �lesinie, organizator Starostwo Powiatowe;
w maju odbêd¹:
- Seminarium �Szanse i zagro¿enia m³odzie¿y

u progu wej�cia do Unii Europejskiej�
w ¯ychlinie, organizator Starostwo Powiatowe;

- Turystyka jako szansa zatrudnienia m³odzie-
¿y na rynku pracy Unii Europejskiej w ¯ychli-
nie, organizator Starostwo Powiatowe.

Kultura
24maja � 4 czerwca - I Miêdzynarodowy Ple-
ner Malarski w �lesinie, organizator Starostwo
Powiatowe;
29 maja - Miêdzypowiatowy Przegl¹d Zespo-
³ów Ludowych wWierzbinku, organizator Cen-
trum Kultury i Sztuki;
30 maja - Dzieñ Dziecka na pla¿y O�rodka
Sportu i Rekreacji w �lesnie, organizator Miej-
sko � Gminny O�rodek Kultury w �lesinie;
30 maja � Dni Wierzbinka i Targi Wierzby
i Wikliny �SALIX�, organizator Urz¹d Gminy
w Wierzbinku.
w maju odbêd¹ siê tak¿e:
- II Dni Staromiejskie �Pokolenia� w Starym

Mie�cie, organizator Urz¹d Gminy w Sta-
rym Mie�cie;

- Obchody Dnia �w. Floriana, organizator
Urz¹d Gminy w Wierzbinku;

- Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Tanecz-
nych w Wilczynie, organizator Starostwo
Powiatowe.

Konkursy
- Konkurs Powiatowy Rolnik Roku, organi-

zator Starostwo Powiatowe
- Konkurs �Bezpieczna Zagroda� , organiza-

tor Starostwo Powiatowe, KRUS

Sport
13 maja - Rozgrywki Rejonowe Wielkopolski
Turnieju �Pi³karska Kadra Czeka� w �lesinie,
organizator Starostwo Powiatowe;
19maja - Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
� Szko³a Podstawowa, organizatorMiejsko �Gmin-
ny O�rodek Kultury w �lesinie;
20 maja - Wielkopolski Turniej �Pi³karska Ka-
dra Czeka� w Ostrowie Wlkp., organizator Sta-
rostwo Powiatowe;
25 maja - Dru¿ynowe Mistrzostwa Powiatu
w Pi³kê No¿n¹ - dziewczêta (szko³y podstawo-
we) w Paprotni i Grod�cu, organizator Staro-
stwo Powiatowe;
25maja - Miêdzypowiatowy Turniej Pi³ki No¿-
nej dla Szkó³ Podstawowych w Lipicach, orga-
nizator Starostwo Powiatowe;
28 maja - Dru¿ynowe Mistrzostwa Powiatu
w Pi³kê No¿n¹ - dziewczêta (gimnazja)
w Grod�cu, organizator Starostwo Powiatowe;
30 maja - Powiatowa Letnia Spartakiada Wsi
w Skulsku, organizator Starostwo Powiatowe;

Ministerstwo Infrastruktury informuje, ¿e
nie jest planowana ponowna obowi¹z-
kowa wymiana praw jazdy, po akcesji
Polski do Unii Europejskiej.

Obecne druki prawa jazdy spe³niaj¹
wszystkie wymogi formalne, na³o¿one przez
prawo Unii Europejskiej i zachowuj¹ wa¿no�æ.

Po 1 maja 2004 roku prawa jazdy bêd¹
wydawane na nowym druku. Wokó³ napisu
PL, w lewym górnym rogu, bêdzie nadruko-
wanych 12 gwiazd � symbol Unii Europejskiej.
Emblemat ten zast¹pi obecn¹ bia³a elipsêwokó³
napisu PL. Zdjêcie bêdzie trochê wiêksze ni¿
w obecnych dokumentach. Ponadto, na no-
wym druku, w tle, bêd¹ napisy �Prawo jazdy�,
we wszystkich jêzykach Unii Europejskiej.
Zmianie nie ulegn¹ drukowane i obowi¹zuj¹-
ce w Polsce kategorie prawa jazdy oraz uk³ad
graficzny danych posiadacza dokumentu.

Wkrótce bêd¹ te¿ obowi¹zywaæ nowe
wzory dowodów rejestracyjnych. Stare do-
wody zachowuj¹ wa¿no�æ. Nowe dowody re-
jestracyjne bêd¹ posiada³y zakodowane dane
dotycz¹ce w³a�ciciela i pojazdu. Kod ten bê-
dzie rozpoznawany we wszystkich krajach UE.

OBECNE PRAWA
JAZDY I DOWODY
REJESTRACYJNE
ZACHOWUJ¥
WA¯NO�Æ ! ! !
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Szlaki Wodne
Czaswyp³yn¹æ na s³oñce.Wychodzimy z cie-
nia mostu na drodze £ê¿yn � Kêpa.

Przed nami rynnowe Jezioro W¹sowskie.
Mo¿na, a nawet trzeba, postawiæ maszt. Na

prawym brzegu widoczny jest o�rodek Bernar-
dynka, w którym mo¿na siê zatrzymaæ, prze-
nocowaæ, pogrillowaæ lub po prostu zamówiæ
posi³ek. O�rodek po³o¿ony w piêknym lesie
oferuje k¹pielisko, a dla leniuszków spragnio-
nych wodnych wra¿eñ, rejs statkiem. Jest tu
bardzo spokojnie i cicho.

Je¿eli bêdziemy p³yn¹æ dalej na pó³noc,
zauwa¿ymy po lewej burcie niewielk¹ wy-
spê. Wyspa Klary, bo o niej mowa, kryje pod
bujn¹ zieleni¹ swoj¹ romantyczn¹ tajemnicê.
Zdradzimy j¹ teraz: -Przed wiekami, w pobli-
skim Mikorzynie, ¿y³a ze swym ojcem piêkna
Klara. Jej uroda znana by³a w ca³ej okolicy. Kon-
kurentów do jej rêki by³o wielu. Ona za� swe
serce, a wiadomo, serce nie s³uga, odda³a Janu-
szowi, zwanemu od barw, jakie nosi³, a mo¿e
od przymiotów charakteru, bia³ym rycerzem.
I wszystko skoñczy³oby siê klasycznie, ¿yliby
d³ugo i szczê�liwie, gdyby nie zazdrosny Garn-
ca. No, ale bez tego okrutnego, czarnego, (bo
tak go zwano od koloru zbroi, a mo¿e nie tyl-
ko) rycerza, nie by³oby tej historii. Zaraz zreszt¹
siê oka¿e czy s³usznie rycerzem go zwano.
Okrutnik ten porwa³ ci bowiem nasz¹ piêkn¹
dziewicê i uwiêzi³ j¹ na odludziu. Dosz³o do
pojedynku miêdzy konkurentami. Bia³y Janusz
pokona³ okrutnika po ciê¿kim boju. Szczê�cia
z Klar¹ jednak nie zazna³. Ta bowiem z³o¿y³a
w okrutnej niewoli �lub dziewictwa i mimo wol-
no�ci nie mog³a po�lubiæ swego wybawcy. Pra-
wy Janusz uszanowa³ jej wybór. Z rozpaczy po
utracie ukochanej rzuci³ siê w ciê¿kiej zbroi
w otmêty jeziora. Ze wzburzonej wody, w asy-
�cie wichru i b³yskawic, wy³oni³a siê wtedy wy-
spa, któr¹ teraz spokojn¹ i zielon¹ mog¹ ogl¹-
daæ ¿eglarze. Nieszczê�liwa Klara mieszka³a
potem na tej wyspie do koñca swojego ¿ycia.
Jeszcze dzisiaj mo¿na znale�æ fragmenty wie¿y,
w której têskni³a za swoj¹ mi³o�ci¹, a obok zdzi-
cza³e ju¿ krzewy z jej ogrodu. Janusza za� mo¿-

na spotkaæ w ksiê¿ycowe noce b³¹dz¹cego nad
jeziorem. Tyle legenda.
Tu¿ za nadbrze¿nymi mokrad³ami na le-

wym brzegu Jeziora W¹sowskiego, na wy-
soko�ci wyspy Klary, znajdziemy tajemni-
cze zakole wyciête w skarpie. Tutaj w XVII
wieku wybudowana zosta³a kaplica �w. Bar-
bary, patronki nag³ej �mierci. Patronat nad ka-
plic¹ sprawowali bernardyni z Kazimierza Bi-
skupiego. Obok powsta³y zabudowania miesz-
kalne, spichlerz i tzw. rybakówka. W pó�niej-
szym okresie by³o to miejsce odpoczynku dla
g³ównie kazimierskich bernardynów (tzw. ka-
napa). Po kasacji zakonu bernardynów w dru-
giej po³owie XIX wieku, obiekt zosta³ rozebra-
ny. Materia³y budowlane wykorzystano do
budowy czworaków w W¹soszach, za� wypo-
sa¿enie kaplicy trafi³o do w¹sowskiego ko�cio-
³a. Do dzisiaj przetrwa³y dwa obrazy z dawnej
kaplicy �w. Barbary oraz nazwa koniñskiej
dzielnicy £ê¿yn-Bernardynka. Tak oto przepla-
taj¹ siê ze sob¹ historie dwóch oddalonych od
siebie miejsc i jak widaæ ka¿da ich nazwa ma
swoje uzasadnienie.

Poznali�my trochê historii, czas p³yn¹æ
dalej. Z prawej burty widoczna jest miejscowo�æ
W¹sosze z wie¿¹ wspomnianego wy¿ej ko�cio-
³a. Tu¿ przed miejscowo�ci¹ mijamy pomost
przystani o�rodka szkoleniowo-
wypoczynkowego WOM. Za
chwilê wp³ywamy na Jezioro Mi-
korzyñskie. Z lewej burty widocz-
na jest piêkna, naturalna linia
brzegowa, szuwary, a w nich po-
mosty wêdkarskie. Mo¿na tu wy-
ci¹gn¹æ niez³ego okonia lub
szczupaka. Koñczy siê zalesiona
skarpa i widzimy roz³o¿ony na za-
chodnim brzegu o�rodek szkole-
niowo-wypoczynkowy Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego. W ci¹gu
roku opuszczony, za to latem �p³o-
nie ognisko w lesie...�. Halsujemy
prawie jak na regatach.
Zachodni brzegwita nas du¿¹
przystani¹ kompleksu wypo-
czynkowego Huty Aluminium
�Konin� Impexmetal S.A.

Przystañ bardzo go�cinna,
a w lesie klimatyzowane, ca³o-
roczne domki campingowe i luk-
susowy hotel Mikorzyn.

Znajdziemy tu restauracjê,
kawiarniê, sale konferencyjne,
basen, korty tenisowe. ¯eglarskie
tradycje zadomowi³y siê tu na sta-
³e. Innymi s³owy warunki do
�piewania szant znakomite.

Poruszaj¹c siê dalej naszym szlakiem,
po prawej stroniemijamymiejscowo�æ W¹-
sowskie Holendry. Nazwa pochodzi z cza-
sów osadnictwa holenderskiego na naszej zie-
mi. Tego typu nazwy (Holendry, Olendry) spo-
tyka siê w wielu miejscach Wielkopolski, rów-
nie¿ naszego regionu. Wiatr wieje z lewej bur-
ty, ¿agle nie zas³aniaj¹ nam lewego brzegu,
a na nim rozpostar³ siê o�rodekWityng ze swoj¹
przystani¹. Znajdziemy tu dobre warunki ho-
telowe, restauracjê i kawiarniê. Nasze pocie-
chy po trudach ¿eglowania mog¹ odwiedziæ
mini zoo. Obecno�æ takich wilków morskich
jak my, z pewno�ci¹ zachêci wczasowiczów
do rejsu przycumowanym do pomostu statkiem.
My za� po krótkim odpoczynku, ³apiemy za
szoty i ¿eglujemy dalej na pó³noc. Mijamy po-
³o¿ony na prawym brzegu o�rodek sportów
wodnych �Delfin�, dalej le�ne pole biwakowe
obok miejscowo�ci Ró¿opole. Tu mo¿emy zno-
wu powêdkowaæ. Mo¿e uda siê, jak na praw-
dziwego ³owcê przysta³o, zapewniæ rodzinie
kolacjê. Tym bardziej, ¿e czeka nas kolejne
k³adzenie masztu. Musimy bowiem przej�æ pod
mostem na Jezioro �lesiñskie, a tam mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e czego� nie zrozumiemy. Dlacze-
go?. O tym w nastêpnym odcinku.

Mariusz Lewandowski


