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22 sierpnia w Golinie
Powiat Koniński podziękował za plony

W numerze:

Dożynki Powiatu Konińskiego Golina’ 2004 przeszły już do historii ale pozostaną
w naszej pamięci jako wyjątkowo udana kontynuacja Święta Plonów. Liczba wieńców 
dożynkowych, aktywność gmin w konkursach oraz frekwencja mieszkańców powiatu 
świadczą, zarówno o wzrastającym z roku na rok zainteresowaniu najważniejszą 
imprezą powiatową, jak i potrzebie integracji środowiska wiejskiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
14.30. w Kościele Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Golinie. Podczas mszy 
św. dziękczynnej sprawowanej w intencji 
rolników powiatu konińskiego poświęcono 
chleb, wieńce i dary dożynkowe.

Po uroczystościach w kościele, uczestnicy 
rolniczego święta uformowali tradycyjny ko-
rowód dożynkowy, którego trasa wiodła
na teren malowniczego Parku w Golinie. 
Korowód prowadził udekorowany symbola-
mi powiatu i gminy samochód terenowy.

Dalej podziwialiśmy kawalerzystów
na koniach, jeźdźców, Orkiestrę Dętą 
OSP w Golinie, Poczty Sztandarowe, de-
legacje gmin z wieńcami, bryczkę wiozą-
cą Starostów Dożynek, zaproszonych go-
ści w towarzystwie Gospodarzy imprezy 
oraz liczną grupę mieszkańców. 

W otoczeniu cudownej zieleni i wszech-
obecnym słońcu, część oficjalną na placu 
dożynkowym rozpoczęli Gospodarze Do-
żynek: Starosta Koniński Elżbieta Streker 
– Dembińska i Burmistrz Goliny Tadeusz 
Piotr Nowicki, którzy serdecznie powitali 
wszystkich uczestniczących w tegorocznym 
Święcie Plonów. 

Szczególne słowa podziękowania skiero-
wano do gości, którzy przyjęli zaprosze-
nie i przybyli na uroczystości: parlamen-
tarzystów Ziemi Konińskiej, przedstawi-
cieli władz wojewódzkich, radnych sej-
miku wojewódzkiego oraz radnych po-
wiatowych i gminnych.

Kilkumetrowy, niezwykle barwny 
korowód zamykały maszyny rolnicze.
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Po wysłuchaniu hymnu państwowego
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 
w Golinie, oraz okolicznościowych 
wystąpień Gospodarzy, dopełniono 
zwyczajowego obrzędu chleba. 
Starostowie dożynek: Kazimiera 
Dąbkiewicz i Edmund Kopczyński 
wręczyli ich gospodarzom dorodny 
bochen chleba, który następnie podzielono 
by poczęstować nim uczestników imprezy.

Doniosłym wydarzeniem Święta Plonów w Golinie było ogłoszenie wyników II edycji 
Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” i uhonorowanie jego laureatów.
Prezentacji 9 nominowanych do tytułu „Powiatowego Rolnika Roku”, dokonał 
przewodniczący Kapituły Konkursu, wicestarosta Stanisław Bielik. 

od lewej: Piotr i Dorota Grudzińscy z Sycewa, gm. Sompolno;  Edmund i Irena 
Kopczyńscy z Goliny; Józef Lebiedziński z Lisca Małego, gm. Stare Miasto; Jan
i Elżbieta Michalscy z Sycewa, gm. Sompolno;  Piotr i Dorota Mizerni z Nowego 
Czarnkowa, gm. Kramsk, Leszek i Agnieszka Piętki z Błonnic, gm. Rzgów, Józef
i Wiesława Ziółkowscy ze Sługocinka, gm. Golina, Stanisław i Wanda Zychowie
z Sokółek, gm. Kazimierz Biskupi, Wanda i Paweł Waleriańczykowie z Piotrkowic, 
gm. Ślesin. 

Wyróżnieni rolnicy otrzymali z rąk 
Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej 
akty nominacji oraz medale powiatu 
konińskiego. 

Piotra i Dorotę
Grudzińskich

Józefa i Zofię Lebiedzińskich, 
(których na uroczystości 
reprezentował  Pan Józef 

Lebiedziński)

Edmunda i Irenę
Kopczyńskich

oraz  Wandę i Pawła 
Waleriańczyków.

Najważniejszym i zarazem najbardziej emocjonującym momentem uroczystości było ogłoszenie zwycięzców 
tegorocznej edycji Konkursu. 

Kapituła zdecydowała uhonorować tytułem „Powiatowy Rolnik Roku”: 

Więcej o przebiegu Konkursu oraz charakterystyce nominowanych gospodarstw 
na str. 4 Kuriera.
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Juliusz Kłaniecki,
kierownik Powiatowego Biura
Oddziału Zamiejscowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Koninie

Goœæ Kuriera

M.J.B.
W jakim stopniu działalność ODR 

pokrywa się z zadaniami innych insty-
tucji działających na rzecz rolnictwa
a w jakich sprawach rolnik uzyska po-
moc jedynie w ODR-ze ?

J.K.
Powiatowy Zespół Doradczy podle-

ga Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradz-
twa Rolniczego Oddział Zamiejscowy
w Kościelcu.

Pracujemy na terenie całego powiatu 
konińskiego oraz w mieście Koninie.

W zespole pracuje  trzech doradców 
powiatowych, pięciu ds. Wspierania Roz-
woju Obszarów Wiejskich /WROW/ , pięt-
nastu doradców gminnych.

Naszym zadaniem jest prowadzenie 
doradztwa w zakresie technologii pro-
dukcji, programów unijnych, wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich, pozyskiwa-
nia dodatkowych źródeł dochodu, w za-
kresie prowadzenia rachunkowości rol-
nej i z tego zakresu rolnik może otrzymać 
poradę w ODR, na niektóre z wymienio-
nych dziedzin może uzyskać informację
w Izbie Rolniczej. Organizujemy i prowa-
dzimy szkolenia wynikające z potrzeb rol-
ników, gmin oraz polityki państwa, orga-
nizujemy różne konkursy, pokazy, wysta-
wy z różnych okazji np.: Dni Wierzbin-
ka, Piknik Sołtysów, dożynki powiatowe 
i gminne.

Współpracujemy z Izbą Rolniczą, 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Ban-
kami, samorządami gminnymi i powiato-
wym, SKR, KGW, grupami producenckimi. 
Zadania nasze nie pokrywają się z zada-
niami wymienionych instytucji, choć nie-
raz mogą być podobne.

M.J.B.
Jakim zainteresowaniem cieszą się 

wśród społeczności powiatu konińskie-
go organizowane przez ODR szkolenia
i konferencje o tematyce rolniczej? 

Czy istnieje potrzeba organizowa-
nia kursów doskonalenia zawodowe-
go dla rolników i mieszkańców na-
szych wsi ?

J.K.
W powiecie konińskim organizujemy 

szkolenia na tematy, które są aktualne
w danym czasie np.: na temat programów 
unijnych, dopłat itd. Szkolenia na tematy 
unijne tj.  na temat dopłat dla rolników
czy pozyskania pieniędzy z programów SOP 
czy PROW /zalesienia, renty/ cieszyły się
i cieszą w dalszym ciągu dużym zaintereso-
waniem, jest na nich duża frekwencja.

Jeśli chodzi o szkolenia specjalistycz-
ne z zakresu produkcji to przychodzi nie-
wielka grupa rolników zainteresowanych. 
Ostatnio rolnicy szczególnie młodzi zaczę-
li interesować się szkoleniami, na których 
mogliby zdobyć kwalifikacje rolnicze, bo-
wiem prawie przy każdym programie unij-
nym są one wymagane a nie każdy je ma. 
Dlatego w okresie jesienno - zimowym bę-
dziemy musieli wznowić kursy kwalifiko-
wanego rolnika lub mistrza rolnika. 

Dla młodych ludzi którzy mają skoń-
czoną szkołę ale nie związaną z rolnic-
twem należy uruchomić eksternistycz-
ne technikum lub szkołę zasadniczą. Ta-
kie poczynania już się dokonują i staro-
stwo we współpracy z wybranymi insty-
tucjami pozarządowymi ma takie kierun-
ki uruchomić.

M.J.B.
W jaki sposób realizujecie Państwo 

na terenie naszego powiatu działania 
mające na celu rozwój pozarolniczych 
form aktywności gospodarczej miesz-
kańców wsi?

J.K.
Doradcy nasi realizują zadania zwią-

zane z pozarolniczą formą  aktywno-
ści gospodarczej. Prowadzone jest do-
radztwo  przez specjalistów ds. WROW
na temat dodatkowych źródeł dochodu, 
organizowania gospodarstw agroturystycz-
nych,  organizowania produkcji drobnej 
wytwórczości.

Organizowane są konkursy na temat: 

najciekawsze przedsięwzięcie na wsi, spo-
sób na sukces, organizowane są kursy
z zakresu agroturystyki, dla kombajnistów, 
z zakresu BHP przy stosowaniu środków 
ochrony roślin, a dla kobiet z zakresu go-
towania, kroju i szycia, pieczenia, bukie-
ciarstwa, racjonalnego gospodarowania 
budżetem domowym.

Myślę, że powinno się nasilić działania 
aby przedsiębiorczość na wsi szybciej się 
rozwijała, może w tym pomogą niektóre 
programy unijne.

M.J.B.
Czego dotyczą programy rolnośro-

dowiskowe i jak są wdrażane na tere-
nie powiatu konińskiego?

J.K.
Programy rolnośrodowiskowe dotyczą 

produkcji ekologicznej, zachowania rodzi-
mych ras zwierząt, utrzymania łąk eksten-
sywnych, utrzymania pastwisk ekstensyw-
nych, ochrony wód i gleb, stref buforo-
wych /zadrzewienia śródpolne, miedze 
śródpolne/ oraz rolnictwa zrównoważo-
nego. Na terenie powiatu te programy jesz-
cze nie działają bo  jeszcze ich nie urucho-
miono, ale po wejściu w życie nie wszyst-
kie będą mogły funkcjonować, tylko rol-
nictwo ekologiczne, zachowanie ras zwie-
rząt, utrzymanie ekstensywnych łąk i pa-
stwisk tylko w strefie priorytetowej Nad-
warciańaskiego Parku Krajobrazowego
w gminach: Krzymów, Stare Miasto, 
Rzgów, Golina, oraz powidzkiego par-
ku krajobrazowego w gminach Wilczyn 
i Skulsk.

Dużą szansą dla rolników naszego 
powiatu może być program gospodarstw 
ekologicznych gdzie do każdej produkcji, 
która spełnia wymogi ustawy są znacz-
ne dopłaty.

Serdecznie dziękuję za rozmowę 

Z Juliuszem Kłanieckim kierowni-
kiem Powiatowego Biura Oddziału Za-

miejscowego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Koninie rozmawiała

Marta J. Bagrowska
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Do tegorocznego konkursu „Powia-
towy Rolnik Roku” zostało zgłoszonych 
21 gospodarstw przez Urzędy Gminy
i Powiatowy Zespół Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego z następujących gmin: Stare Miasto, 
Wilczyn, Rzgów, Kazimierz Biskupi, Sompol-
no, Golina, Kramsk, Ślesin.

Oceny zgłoszonych gospodarstw dokona-
ła Kapituła Konkursu w składzie: Stanisław Bie-
lik – wicestarosta Koniński – przewodniczący Ka-
pituły, Zenon Paszek –przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powia-
tu, Sławomir Kamiński – członek Zarządu Powia-
tu, Mieczysław Andrzejewski – przewodniczący 
Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
Juliusz Kłaniecki – kierownik Powiatowego Ze-
społu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koni-
nie, Bożena Frankowska – inspektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sta-
rostwa Powiatowego.

Wszystkie zgłoszone gospodarstwa zostały 
zwizytowane przez członków Kapituły, a kryte-
riami oceny były: poziom produkcji i nowocze-
sność technologii, organizacja gospodarstwa i ra-
cjonalność wyposażenia, dobrostan zwierząt, sto-
sowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej, estety-
ka obejścia, ogólna ocena kandydata.

W wyniku wnikliwej oceny i szczegóło-
wej punktacji Kapituła postanowiła nominować
do tytułu Powiatowy Rolnik Roku 2004 dziewięć 
następujących gospodarstw (kolejność podana we-
dług alfabetu):
1.    Gospodarstwo Państwa Piotra i Doroty Gru-

dzińskich z Sycewa, gm. Sompolno o po-
wierzchni 18,50 ha, z czego 14,50 ha zajmu-
ją sady jabłoniowe, wiśniowe i śliwy, a 3 ha 
szkółka drzew i krzewów ozdobnych. Rocz-
na produkcja w tym gospodarstwie to między 

innymi 280 ton jabłek i około 100 tyś. drzew
i krzewów ozdobnych. Gospodarstwo charak-
teryzuje się bardzo wysokim poziomem orga-
nizacyjnym, a rolnik poszukuje wciąż nowych 
metod uprawy i pielęgnacji roślin.

2.    Gospodarstwo Państwa Edmunda i Ireny 
Kopczyńskich z Goliny o powierzchni 60 ha. 
Głównym kierunkiem produkcji jest bydło 
mleczne i opasy. Aktualnie w gospodarstwie 
znajduje się 36 sztuk krów mlecznych. W roku 
2003 sprzedaż mleka wynosiła 165 tyś. litrów 
oraz 12 900 kg żywca. Znacząca jest również 
towarowa produkcja zbóż konsumpcyjnych. 

Gospodarstwo dąży do dalszej intensyfikacji 
produkcji oraz posiada sprecyzowane zamie-
rzenia w zakresie modernizacji i ograniczenia 
ujemnego oddziaływania na środowisko.

3.    Gospodarstwo Państwa Józefa i Zofii Lebie-
dzińskich z Liśćca Małego, gm. Stare Miasto, 
posiada powierzchni 40 ha. Głównym kierun-
kiem produkcji jest bydło mleczne. Gospodar-
stwo posiada 28 krów mlecznych, a roczna 
produkcja mleka wynosiła w 2003 r. 245 tyś. 
litrów, wydajność od jednej krowy jest bardzo 
wysoka i wynosi 8 461 litrów rocznie. Gospo-
darstwo to, było już wielokrotnie wyróżniane. 
W gospodarstwie od szereg lat jest prowadzo-
na systematyczna selekcja stada krów, dzięki 

tym zabiegom całe stado przedstawia bardzo 
wysoką wartość hodowlaną.

4.    Gospodarstwo Państwa Jana i Elżbiety Michal-
skich z Sycewa, gm. Sompolno o powierzchni 
20 ha, specjalizuje się w uprawie roślin ozdob-
nych - dalii na sadzonki, których sprzedaż
w 2003 r. wynosiła  35 tyś. sztuk. Posiada też 
sad jabłoniowy i wiśniowy, łączna powierzch-
nia nasadzeń wynosi 7 ha, a roczna produk-

cja 108 ton owoców. Rolnik wprowadza do 
uprawy inne rośliny uprawne celem zmia-
ny płodozmianu i poprawy struktury i kul-
tury gleby.

5.    Gospodarstwo Państwa Piotra i Doroty Mi-
zernych z Nowego Czarnkowa, gm. Kramsk, 
o powierzchni 120 ha, którego głównym kie-
runkiem produkcji jest bydło mleczne. Go-
spodarstwo posiada aktualnie 55 krów. Sprze-
daż roczna mleka wynosiła 244 tyś. litrów. Rol-
nik od szereg lat bardzo intensywnie inwestuje
w rozwój gospodarstwa i posiada dalsze sze-
rokie i sprecyzowane plany inwestycyjne
oraz dalszy znaczący wzrost pogłowia zwierząt.

6.    Gospodarstwo Państwa Leszka i Agnieszki 
Piętka z Błonnic, gm. Rzgów  o powierzchni 
37 ha, specjalizuje się w tuczu brojlerów ku-
rzych. Produkcja roczna wynosi 145 tyś. sztuk. 
Grunty rolne są wykorzystywane głównie

w kierunku pozyskiwania słomy na ściół-
kę oraz stanowią powierzchnię uprawową
do zagospodarowania obornika zgodnie z wy-
mogami ochrony środowiska.

7.    Gospodarstwo Państwa Józefa i Wiesławy 
Ziółkowskich z Sługocinka, gm. Golina o po-

Powiatowy 
Rolnik Roku
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wierzchni  50 ha; głównym kierunkiem pro-
dukcji jest produkcja mleka, której sprzedaż 
wynosiła 344 tyś. litrów od 43 krów. W gospo-
darstwie jest prowadzona bardzo intensywna 
produkcja i szybka rotacja zwierząt. Produko-
wany materiał hodowlany jest najwyższej ja-
kości.

8.    Gospodarstwo Państwa Stanisława i Wandy 
Zych położone w Sokółkach, gm. Kazimierz 
Biskupi o powierzchni 78 ha jest gospodar-
stwem rolniczo – sadowniczym gdzie głów-
nym kierunkiem produkcji są owoce mięk-
kie a w tym truskawki, których powierzchnia 
uprawy wynosi 12 ha a plon z jednego hek-
tara wynosi około 15 ton, oraz wiśnie upra-
wiane na powierzchni 21 ha – sprzedaż z jed-
nego hektara 17 ton owoców. Gospodarstwo 

wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia 
w uprawie owoców miękkich oraz w ochro-
nie i nawożeniu roślin.

9.    Gospodarstwo Państwa Wandy i Pawła Wa-
leriańczyków z Piotrkowic, gm. Ślesin o po-
wierzchni 120 ha gdzie głównym kierunkiem 
produkcji jest bydło mleczne. Aktualnie utrzy-
mana liczba krów wynosi 65 sztuk, a przecięt-
na wydajność ponad 7 800 litrów mleka. Rocz-
na produkcja mleka w 2003 r. wynosiła 320 
tyś. litrów. Gospodarstwo posiada nowocze-
sną oborę wolnostojącą i skomputeryzowaną 
halę udojową i zlewnię mleka.

Uwzględniając specyfikę poszczególnych go-
spodarstw, rodzaj produkcji, siłę konkurencyjno-
ści oraz oddziaływanie na środowisko, Kapitu-
ła uznała, że najlepszymi gospodarstwami spo-

śród nominowanych są gospodarstwa: Państwa 
Grudzińskich z Sycewa, Państwa Kopczyńskich
z Goliny, Państwa Lebiedzińskich z Liśćca Małe-
go, Państwa Waleriańczyków z Piotrkowic i ogło-
siła ich zwycięzcami tegorocznego konkursu „Po-
wiatowy Rolnik Roku”.

Kapituła pragnie podkreślić, że konkurs wy-
kazał, że posiadamy na terenie powiatu konińskie-
go wiele bardzo dobrych gospodarstw. Gratuluje-
my wszystkim tym, którzy osiągają bardzo wysoką 
produkcję stosując przy tym nowoczesne techno-
logie, będąc jednocześnie w zgodzie z środowi-
skiem naturalnym i jego ochroną.

Zapraszamy już dziś do udziału w Konkursie 
„Powiatowy Rolnik Roku 2005”. Informuję jedno-
cześnie, że wszyscy nominowani zostaną zgłoszeni 
do konkursu wojewódzkiego „Wielkopolski Rol-
nik Roku” tak jak w roku bieżącym. 

Na zakończenie pragniemy podziękować 
wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli
w całym przebiegu konkursu, a szczególnie Pań-
stwu, Wójtom i Burmistrzom oraz Powiatowemu 
Zespołowi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ko-
ninie, Radzie Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, za zgłoszenie gospodarstw do konkursu i 
uczestniczeniu w ich wizytacji.

Stanisław Bielik
Przewodniczący Kapituły Konkursu

„Powiatowy Rolnik Roku”

Minireportaż ze Żniw '2004

warto było czekać....
wyrosło piękne żyto

kombajn w czasie żniw
to najlepszy przyjaciel rolnika

co za precyzja,
równo aż miło patrzeć

przydałoby się odpocząć....
ale następna robota już czeka

hm... nie wszyscy tak ciężko pracują

zaczyna się zmierzchać,
a my wciąż w polu

Marta J. Bagrowska
Zdjęcia: Ewelina Rapeła
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Rolnik Koniñski

Jednym z elementów Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich , niestety nie tak znanym rol-
nikom jak np.: płatności bezpośrednie czy renty 
strukturalne są programy rolnośrodowiskowe. 

Historia tych programów jest stosunkowo 
młoda, bowiem sięga reformy Mac Sharry’ego, 
a zatem roku 1992. Jednak już w latach 80-tych 
odczuwalny był nacisk społeczny w krajach UE 
na wprowadzenie instrumentu finansowego, za-
chęcającego rolników do zmniejszenia intensy-
fikacji produkcji i powrotu do metod gospoda-
rowania, przyjaznych środowisku. Zwiększanie 
zysków poprzez „wyrywanie” i maksymalne eks-
ploatowanie każdego skrawka ziemi, stosowa-
nie przemysłowych metod produkcji rolnej do-
prowadziło bowiem do tego, że zauważono, iż 
coraz trudniej spotkać ważkę, usłyszeć śpiew 
skowronka i zobaczyć łąkę pokrytą kaczeńca-
mi. Jednoczesny nadmiar żywności, sprawił, że 
zachęty finansowe dla rolników, gospodarują-
cych w sposób tradycyjny i przyczyniających 
się do ochrony różnorodności przyrodniczej wsi 
stały się faktem.

W różnych krajach wprowadzono różne for-
my dopłat. Najwięcej programów rolno-środo-
wiskowych realizowanych jest w Finlandii - 87% 
powierzchni użytków rolnych, Austrii - 68%, w 
Niemczech- 38,9%, natomiast w Holandii  i Bel-
gii zaledwie niespełna 2%.

O ile coraz częściej słyszymy, że od wielu 
form dopłat Unia będzie odchodzić, to w przy-
padku programów rolnośrodowiskowych zapo-
wiada się ich stopniowe poszerzanie.

Jakie zatem programy planowane są w Pol-
skim Krajowym Programie Rolnośrodowisko-
wym i co mogą przynieść polskim rolnikom?

Otóż w programie uczestniczyć mogą rolni-
cy, którzy posiadają co najmniej 1 ha użytków 
rolnych, złożony z działek rolnych nie mniej-
szych niż 0,10 ha. Program musi być prowadzo-
ny w gospodarstwie przez okres 5 lat z możli-
wością jego wydłużenia o dalsze 5 lat. Program 
będzie obecny w każdym województwie, z tym, 
że w pierwszych latach niektóre pakiety ograni-
czone będą do 69 wydzielonych stref prioryte-
towych o łącznej powierzchni wynoszącej 9 950 
155 ha, co stanowi 32% powierzchni kraju.  

Pakiety rolnośrodowiskowe realizowa-
ne na terenie całego kraju

• „rolnictwo ekologiczne” (kod: S02) 
- polega na stosowaniu metod rolnictwa eko-
logicznego ustawy o rolnictwie ekologicznym. 
Płatności planowane to za:
-    uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) 

– 680 zł/ha;(z certyfikatem) – 600 zł/ha;
-    trwałe użytki zielone (w okresie przestawia-

nia)- 330 zł/ha;(z certyfikatem)-260 zł/ha; 
-    uprawy warzywnicze (w okresie przestawia-

nia)-980 zł/ha;(z certyfikatem) - 940 zł/ha;
-    uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie 

przestawiania) – 1800 zł/ha;(z certyfikatem)”  
– 1540 zł/ha;
W przypadku prowadzenia produkcji zwie-

rzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną - staw-

ka może zostać podwyższona do 20%.
• „ochrona gleb i wód” (kod: K01) - pole-

ga na stosowaniu międzyplonów w celu zwięk-
szenia udziału gleb z okrywą roślinną w okre-
sie jesienno-zimowym. Rolnik zobowiązuje się 
tutaj do przyorania poplonów nie prędzej niż 
po 1 marca. 

Warianty:
-    wsiewka poplonowa (mieszanka traw) 

– 330 zł/ha
-    międzyplon ozimy (wyka z żytem lub żyto) 

– 570 zł/ha
-    międzyplon ścierniskowy (gorczyca, sera-

dela, facelia) - 520 zł/ha
• „strefy buforowe” (kod: K02) – polega 

na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pa-
sów zadarnionych na granicy gruntów rolnych 
z wodami powierzchniowymi, lub terenami in-
tensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ogra-
niczania negatywnego oddziaływania rolnictwa 
i ochrony siedlisk wrażliwych . 

Płatności planowane na dzień dzisiej-
szy to:
-    od 18 do 26 zł/mb za strefę 2-metrową przy 

przeliczeniu na 100 mb
-    od 46 do 64 zł/mb za strefę 5-metrową przy 

przeliczeniu na 100 mb. 
• „ochrona zasobów genetycznych” 

(kod G01) – zakłada wspieranie hodowli rodzi-
mych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

Płatności: 
-    bydło (polskie czerwone oraz białogrzbie-

te) min. 4 krowy – 1080 zł/krowę rocznie
-    konie (konik polski, hucuł,konik śląski i ma-

łopolski) min. 3 klacze- 1300 zł/klacz 
-    owce (min 5 matek owcy olkuskiej lub 10 

innych wybranych ras) – 310 zł/matkę.

Pakiety rolnośrodowiskowe realizowa-
ne w strefach priorytetowych

• „rolnictwo zrównoważone” (kod: S01) 
- polega na ograniczeniu nawożenia, zbilanso-
waniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu 
odpowiedniego następstwa roślin 

Płatność wynosi tu 160 zł/ha. 
• „utrzymanie łąk ekstensywnych” 

(kod: P01) - wiąże się z przywróceniem lub 
kontynuacją wykaszania traw, w terminie od 
dnia 1 lipca włącznie, na łąkach jednokośnych 
o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożo-
nych degradacją 

Płatności:
-    półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie 

ręczne - 1030 zł/ha
-    półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie 

mechaniczne - 400zł/ha
-    półnaturalne łąki dwukośne – 880zł/ha

• „utrzymanie pastwisk ekstensyw-
nych” (kod: P02) – zakłada przywrócenie 
lub zachowanie ekstensywnych wypasów na 
półnaturalnych pastwiskach w sposób gwa-
rantujący utrzymanie walorów florystycznych 
i miejsc przebywania gatunków zagrożonych 
wyginięciem 

-    pastwiska na murawach ciepłolubnych 
– 300 zł/ha

-    pastwiska nizinne z wypasem trdycyjnym 
– 400 zł/ha

-    pastwiska górskie – od 350 do 500 m.n.p.m. 
– 230 zł/ha

-    pastwiska górskie – powyżej 500 m.n.p.m 
– 560 zł/ha

W chwili obecnej dla Powiatu Konińskiego  
planuje się strefy priorytetowe dla tzw.: „Poje-
zierza Gnieźnieńskiego i Doliny Środkowej War-
ty” – obejmującego gminy Golina, Krzymów, 
Rzgów, Skulsk, Stare Miasto oraz Wilczyn. 

Wszystkie pakiety wymagają od rolnika sto-
sowania się do zasad zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej oraz innych określonych w poszcze-
gólnych programach zasad. Jedno gospodar-
stwo stosować może 3 pakiety jednocześnie, 
jednak niektóre tylko pod warunkiem usytu-
owania gospodarstwa w strefie priorytetowej. 
Nie wolno tylko łączyć rolnictwa ekologicznego 
z ochroną gleb i wód oraz z rolnictwem zrów-
noważonym.

W bieżącym roku istnieje szansa na urucho-
mienie dopłat do rolnictwa ekologicznego.

Inne programy zafunkcjonują  prawdopo-
dobnie dopiero w roku 2005 i należy się liczyć 
z możliwością dokonania w nich jeszcze pew-
nych modyfikacji, jednak na pewno już dziś war-
to zastanowić się nad uczestnictwem w Krajo-
wym Programie Rolnośrodowiskowym.

                      
Elżbieta Bryl

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE
Wielkopolska Izba Rolnicza informuje:

Wspólne Stanowisko Starosty Ko-
nińskiego i Prezydenta Miasta Konina
w sprawie przyznawania oraz wypłacania sty-
pendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nych dla studentów i uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu konińskiego (w ra-
mach działania 2.2 Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego):
1) aktualnie trwają prace nad przygotowa-

niem projektów, które zostaną złożone 
do końca sierpnia w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu – instytucji wdra-
żającej program stypendialny;

2) stypendia będą wypłacane za okres:
a) dziesięciu miesięcy (wrzesień – czer-

wiec) dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych,

b) dziewięciu miesięcy (październik 
– czerwiec) dla studentów 

3) termin składania wniosków:
c) 17 września – dla uczniów;
d) 18 października – dla studentów 

(przewidywany termin),
4) wnioski zostaną rozpatrzone:

e) w październiku – dla uczniów;
f) w listopadzie – dla studentów

W związku z tym, wypłata stypendiów na-
stąpi z opóźnieniem ale za okres, jaki został 
podany wyżej w p. 2)

Jerzy Drygiel

KOMUNIKATY/ OGŁOSZENIA
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Prawdziwą ozdobą tegorocznego Święta Plonów stały się wieńce dożynkowe.  
Do konkursu na ten najpiękniejszy symbol żniwny, zgłoszono ich aż  28. To prawdziwy rekord w historii 

naszych dożynek powiatowych a zarazem najbardziej wymowny przykład poszanowania ludowej tradycji. 
Przed Komisją Konkursową stanęło niełatwe zadanie, wszystkie bowiem biorące 

w konkursie wieńce imponowały pomysłowością i budziły zachwyt. 

wieniec z miejscowości Biechowy (gm. Kramsk), wieniec reprezentujący Kraśnicę z gm. Golina

Wszystkim wyróżnionym, Starosta Koniński przekazała listy gratu-
lacyjne od Posła Józefa Nowickiego a przedstawiciel Biura Powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręczył 
dyplomy uznania.
Zapewne bardzo miłą niespodzianką dla zwycięzców i nominowa-
nych były atrakcyjne nagrody ufundowane przez:  

Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A.
Oddział w Chmielniku,

Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. Konin,
Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA”

przedstawicielstwo w Koninie,
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,
Wytwórnię pasz i koncentratów

„KABORO” Sp. z o.o. z  Myśliborza,
Zakład Zaopatrzenia „HYDRO-STAL” Spółka jawna,

Pana Zdzisława Wośkowiaka
i Józefa Woźniaka z Konina,

Zakład Produkcji Obuwia „DERBUT”
Państwa Ryszarda i Teresy Derek z Goliny,

Spółkę cywilną z Konina „WARCIANKA”,
Spółdzielnię Kółek Rolniczych

w Budzisławiu Kościelnym,
Centrum Konferencyjne „BUDIMEX”

Hotel MAGDA z Lichenia Starego,
„FRANSPOL” z Konina,

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
HUTNIK MIKORZYN Spółka Jawna,

WSZYSTKO GRA w Koninie,
Euro-DAWN Sklep - „Kołderka”,

Przedsiębiorstwo Handlowe „ADAM” w Koninie,
„Ogłoszeniak” Konin

Wszyscy wyróżnieni rolnicy otrzymali także nagrody od Wójtów
i Burmistrzów własnych gmin. 

Laureaci Konkursu otrzymali Statuetki Rolnika – Żniwiarza, 
autorstwa rzeźbiarza Henryka Jankowskiego

Dożynki Powiatowe Golina 2004

oraz wieniec z Krzymowa.
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Gdy rozrywek nie brakuje i dobry humor dopisuje, czas 
bardzo szybko płynie. 
Stąd też, ostatni punkt programu dożynek – zabawa 
ludowa, pewnie trwałaby do rana, gdyby nie widmo 
obowiązków dnia następnego. 
I choć po Dożynkach Powiatowych‘ Golina 2004 
pozostały już tylko wspomnienia, pociesza nas myśl,
że za rok znów się spotkamy.

Marta J. Bagrowska
Zdjęcia: Radosław Bagrowski

O niepowtarzalną atmosferę podczas festynu zadbali 
prezentujący się na scenie artyści m.in.: Zespół Tańca 
Ludowego „Kościelec” z Kościelca 

Tak smakowicie prezentowały się konkursowe słodkości 

Z kolei, konkurs na „Najsmaczniejsze ciasto drożdżowe”, zapisał się w naszej pamięci jako 
najbardziej „apetyczna” konkurencja tegorocznych dożynek.  Niepowtarzalny smak i aromat 

wypieków rywalizujących o miano najlepszego, przyciągał do stoiska jak magnes. 
W tej konkurencji, z największym uznaniem Komisji spotkał się talent kulinarny 

przedstawicieli sołectwa Kraśnica z gm. Golina

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wspaniałe, barwne stoiska, na których serwowano 
niezliczone smakołyki, m.in.: aromatyczną karkówkę, chleb z przepysznym smalcem, wiejską 

maślankę  czy kiszone ogórki. 
Na placu dożynkowym wiele się działo tego dnia a sprzyjał temu również bogaty program 

artystyczny.  


