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W numerze:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa udziela pomocy finansowej za
œrodków Wspólnej Polityki Rolnej przede
wszystkim z trzech tytu³ów....-wiêcej
w materiale dr Zofii Szalczyk, Dyrektor
ARiMR w Poznaniu, na str. 1.

„O tym co trzeba wiedzieæ w zwi¹zku
z wyposa¿eniem gospodarstwa w urz¹dze-
nia do sk³adowania nawozów naturalnych
- w rozmowie z „Goœciem Kuriera”, naczel-
nikiem Wydzia³u Architektury i Budownic-
twa, Andrzejem Pieklikiem na str. 1.

„Chcesz dostosowaæ swoje gospodarstwo
do standardów Unii Europejskiej? Prze-
czytaj koniecznie materia³ poœwiêcony
Dzia³aniu 6 PROW – str. 3.

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno - Us³ugowych
w ̄ ychlinie prowadzi nabór do 2-letniej po-
licealnej szko³y dla doros³ych w zawodzie
technik-rolnik – szczegó³y na str. 5   w „Ko-
munikatach i Og³oszeniach”.

„ O tym co przyniós³  bogaty w wydarze-
nia paŸdziernik... w „Kronice Kuriera”
na str. 6-7.

Kolejny przystanek wêdrówki szlakiem za-
bytków, legend i przypowieœci po powie-
cie koniñskim, to gmina Skulsk. Zatrzymaj
siê na str. 8  by poznaæ  jej bogaty dorobek
kulturowy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa udziela pomocy finansowej ze �rodków
Wspólnej Polityki Rolnej przede wszystkim
z trzech tytu³ów:
- dop³aty bezpo�rednie do gruntów rolnych,
- plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

(PROW),
- Restrukturyzacja i Modernizacji Sektora

¯ywno�ciowego i Rozwój Obszarów Wiej-
skich (SPO).
Podstawow¹ form¹ pomocy finansowej dla

rolnictwa stanowi¹ dop³aty bezpo�rednie do
gruntów rolnych. W roku 2004 do Biura Po-
wiatowego ARiMR w Koninie wp³ynê³o 11.489
wniosków. Zadeklarowano 93,6 tys. ha grun-
tów rolnych do tych p³atno�ci, w tym na tzw.
jednolit¹ p³atno�æ obszarow¹ 10.900 ha i p³at-
no�æ uzupe³niaj¹c¹ 8.742 tys. ha. Szacuje siê,
¿e p³atno�ci te wynios¹ ok. 58 mln z³.

W ramach PROW obecnie finansowane s¹
dzia³ania:
- renty strukturalne,
- zalesianie gruntów rolnych,
- rolnictwo ekologiczne.
Wnioski o renty strukturalne z³o¿y³o 117 rolni-
ków. Spo�ród nich ju¿ 79 otrzyma³o postano-
wienia o spe³nieniu warunków do przyznania
renty strukturalnej. O pomoc dotycz¹c¹ zale-
sienia gruntów rolnych wyst¹pi³ 1 rolnik,
a z rolnictwa ekologicznego 2 rolników.
Pomoc finansow¹ w ramach PROW obs³uguj¹
Biura Powiatowe ARiMR.

Od 16 sierpnia rolnicy mog¹ sk³adaæ wnio-
ski o pomoc finansow¹ w ramach SPO � Re-
strukturyzacja i Modernizacji Sektora ¯ywno-
�ciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.
Program przewiduje pomoc finansow¹ dla pro-
ducentów rolnych w ramach dzia³añ:
- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- u³atwianie startu m³odym rolnikom,
- ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli-

¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿-
norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych
�róde³ dochodów,

- rozwój i ulepszanie infrastruktury technicz-
nej zwi¹zanej z rolnictwem.
Wnioski rolnicy sk³adaj¹ do Oddzia³u Re-

gionalnego w Poznaniu.

Z terenu powiatu koniñskiego wp³ynê³y do-
tychczas 52 wnioski. O wsparcie finansowe
inwestycji w gospodarstwach rolnych wyst¹pi-
³o 18 rolników. Rolnicy planuj¹ przede wszyst-
kim zakup maszyn i urz¹dzeñ rolniczych np.:
ci¹gniki, opryskiwacze, kosiarki. W powiecie
koniñskim wyst¹pi³o 31 m³odych rolników
o to wsparcie. �rodki te beneficjenci mog¹ wy-
korzystaæ na dowolny cel.

Z³o¿ono tak¿e dwa wnioski na ró¿nicowa-
nie dzia³alno�ci w gospodarstwie rolnym tj. na
inwestycje dotycz¹c¹ produkcji materia³ów ener-
getycznych (brykietu) i budowê stajni dla koni
dla prowadzenia rekreacyjnej jazdy konnej.

Z zakresu infrastruktury technicznej jeden
z rolników planuje modernizacje drogi dojaz-
dowej i budowê placu manewrowego w go-
spodarstwie.

W ramach programu SAPARD z powiatu
koniñskiego podpisano 212 umów na kwotê
pomocy 48,1 mln z³otych. Umowy z tego pro-
gramu przewiduj¹ pomoc dla przetwórstwa rol-
nego: sektora mleczarskiego (2,7 mln z³.), sek-
tora miêsnego (2,1 mln z³), przetwórstwa owo-
ców i warzyw (1,6 mln z³).

Pomoc z SAPARD-u dla koniñskich rolni-
ków dotyczy 87 inwestycji o ³¹cznej warto�æ 3,5
mln z³. G³ówna czê�æ pomocy finansowej z SA-
PARD-u zosta³a skierowana do samorz¹dów te-
rytorialnych. Zawarto 69 umów na kwotê 31,8
mln z³ (zaopatrzenie gospodarstw w wodê � 15
wniosków � 6,9 mln z³, odprowadzanie i oczysz-
czanie �cieków komunalnych 21 wniosków �
12,2 mln z³, drogi gminne i powiatowe 33 wnio-
ski � 12,7 mnl z³). Tak¿e na ró¿nicowanie dzia-
³alno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich
podpisano 47 umów na kwotê 5,5 mln z³.

Na zakoñczenie pragnê podkre�liæ, ¿e rol-
nicy powiatu koniñskiego wykazuj¹ du¿e za-
interesowanie pomoc¹ ze �rodków Unii Euro-
pejskiej. Jednak warunkiem dobrego wykorzy-
stania tej pomocy jest dobra informacja i do-
radztwo. Biuro Powiatowe w Koninie zawsze
s³u¿y takimi informacjami.

Dr Zofia Szalczyk
Dyrektor Wielkopolskiego

Oddzia³u ARiMR w Poznaniu

O pomocy finansowej dla rolnictwa
i obszarów wiejskich
z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Dr Zofia Szalczyk

Go�cie Kuriera

Andrzej Pieklik,
Naczelnik
Wydzia³u
Architektury
i Budownictwa
Starostwa
Powiatowego
w Koninie.

Standardy unijne okre�laj¹ce warunki
produkcji rolnej, wymagaj¹ od polskich go-
spodarstw dodatkowych przedsiêwziêæ.
W sytuacji niskiej dochodowo�ci naszego
rolnictwa (a wiêc przy braku kapita³u w³a-
snego rolników) szczególnego znaczenia
nabierawiêcmo¿liwo�æ skorzystania z dzia-
³ania 6 Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Pomocw ramach tego dzia³aniamo¿e
byæ przyznana na wdro¿enie wymaganych
standardówwzakresie �rodowiska natural-
nego, zdrowia publicznego, zdrowia zwie-
rz¹t i ro�lin, warunków utrzymania zwie-
rz¹t i bezpieczeñstwa pracy.

Jednym z najbardziej aktualnych tema-
tów jest uruchomienie (najprawdopodobniej
do koñca br.) �rodków na �Wyposa¿enie
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gospodarstwa w urz¹dzenia do sk³adowania
nawozównaturalnych� � standarduwspiera-
nego w³a�nie w ramach Dzia³ania 6. O tym
jakie wymagania nale¿y spe³niæ, aby uzyskaæ
dofinansowaniedokosztówwyposa¿enia go-
spodarstwa w w/w urz¹dzenia odpowie na
³amach dzisiejszego �Kuriera� Andrzej Pie-
klik, naczelnik Wydzia³u Architektury i Bu-
downictwa.

M.J.B. Wiêkszo�æ inwestycji budowlanych
w gospodarstwie rolnym wymaga pozwo-
lenia na budowê. W my�l prawa budowla-
nego, jednak, pozwolenia na budowê nie
wymagaj¹ obiekty gospodarcze zwi¹zane
z produkcj¹ roln¹ i uzupe³niaj¹ce zabudo-
wê zagrodow¹ w ramach dzia³ki. O jakich
konkretnie obiektach mówi Ustawa?
A.P. Zgodnie z ustaw¹ Prawo budowlane po-
zwolenia na budowê nie wymaga budowa na-
stêpuj¹cych obiektów gospodarczych zwi¹za-
nych z produkcj¹ roln¹ i uzupe³niaj¹cych za-
budowê zagrodow¹ w ramach istniej¹cej dzia³-
ki siedliskowej:
- parterowych budynków gospodarczych

o powierzchni zabudowydo35m2, przy roz-
piêto�ci konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80 m,

- p³yt do sk³adowania obornika,
- szczelnych zbiorników na gnojówkê lub

gnojowicê o pojemno�ci do 25 m3,
- naziemnych silosów na materia³y sypkie o

pojemno�ci do 30 m3 i wysoko�ci nie wiêk-
szej ni¿ 4,50 m,

- suszarni kontenerowych o powierzchni
zabudowy do 21 m2.
Jednak¿e budowa tych obiektów wymaga

zg³oszenia w Wydziale Architektury i Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego.

M.J.B. Jakie dokumenty nale¿y z³o¿yæ
w Wydziale Architektury i Budownictwa
aby uzyskaæ pozwolenie na budowê p³yty
obornikowej i zbiornika na gnojowicê?
A.P. W przypadku wymaganego zg³oszenia
(w Wydziale Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego) budowy p³yty do sk³adowa-
nia obornika i zbiornika na gnojowicê o pojem-
no�ci do 25 m3, w zg³oszeniu nale¿y okre�liæ ro-
dzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz
termin rozpoczêcia robót. Ponadto do zg³osze-
nia nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie o posiadanym
prawie dodysponowanianieruchomo�ci¹na cele

budowlane oraz w zale¿no�ci
od potrzeb odpowiednie szki-
ce lub rysunki.
Natomiast, w przypadku

konieczno�ci uzyskania po-
zwolenia na budowê, zbior-
nika na gnojowicê (np. o ku-
baturze obiektu o wiêkszej
pojemno�ci ni¿ 25 m3) nale-
¿y z³o¿yæ w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego wniosek o
wydanie pozwolenia na bu-
dowê. Do wniosku o pozwo-
lenie na budowê nale¿y do-
³¹czyæ:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego,
sporz¹dzonego przez osobê posiadaj¹c¹ od-
powiednie uprawnienia budowlane,

- o�wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele bu-
dowlane,

- decyzjê wójta lub burmistrza o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, je�li
jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu przestrzennym,

- decyzjê starostwa powiatowego rozstrzyga-
j¹c¹, ¿e grunty przewidziane pod inwesty-
cjê stanowi¹ grunty rolne.

M.J.B. Co trzeba uwzglêdniæ podczas pro-
jektowania i budowy urz¹dzeñ do sk³ado-
wania nawozów naturalnych?
A.P. Podczas projektowania i budowy urz¹dzeñ
do sk³adowania nawozów naturalnych nale¿y
uwzglêdniæ warunki techniczne, jakim powin-
ny odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytu-
owanie oraz uwzglêdniæ wymogi ochrony �ro-
dowiska.

W szczególno�ci p³yty do sk³adowania obor-
nika powinny mieæ dno i �ciany nieprzepusz-
czalne, zbiorniki na p³ynne odchody zwierzê-
ce powinny mieæ dno i �ciany nieprzepuszczal-
ne, zbiorniki zamkniête powinny byæ szczelnie
przykryte p³yt¹ zaopatrzon¹ w otwór wej�cio-
wy i wentylacyjny. Zamkniête i otwarte zbior-
niki na p³ynne odchody zwierzêce oraz p³yty
gnojowe powinny byæ projektowane i wykony-
wane w odpowiednich odleg³o�ciach od po-

mieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi na
dzia³kach s¹siednich, od magazynów �rodków
spo¿ywczych i obiektów przetwórstwa rolno-spo-
¿ywczego, od granicy dzia³ki s¹siedniej, od
budynków magazynowych, od silosów na zbo-
¿e i pasze oraz na kiszonki. Konstrukcja otwar-
tych zbiorników na p³ynne odchody zwierzêce
powinna zapewniaæ warunki ich u¿ytkowania
poprzez umo¿liwienie dojazdu oraz opró¿nie-
nia gromadz¹cych siê osadów,wykonanie spad-
ków w dnie w kierunku komory czerpalnej gno-
jowicy, wykonanie spadków na zewn¹trz dla
odp³ywu wód opadowych.

M.J.B. Jakajestwymaganapowierzchniap³yt
obornikowych i pojemno�æ zbiorników na
odchody p³ynne oraz jakie parametry nale-
¿y wzi¹æ pod uwagê przy ich obliczaniu?
A.P. Przepisy warunków technicznych do usta-
wy Prawo budowlane nie ustalaj¹ zasad okre-
�lania wymaganej wielko�ci powierzchni p³yty
obornikowej i pojemno�ci zbiornika na odcho-
dy p³ynne. Natomiast, wielko�ci te mog¹ byæ
ustalane na podstawie do�wiadczeñ praktyki
rolniczej. I tak przyjmuje siê wymagan¹ pojem-
no�æ zbiornika w zale¿no�ci od wielko�ci obsa-
dy zwierz¹t przy �ció³kowym systemie utrzyma-
nia zwierz¹t 2-2,5m3/1DJP dla gnojówki i gno-
jowicy oraz powierzchniê p³yty 2,5-3,5m2/1DJP
dla obornika. Przy systemie bez�ció³kowym
przyjmuje siê pojemno�æ zbiornika dla gnojo-
wicy 7-10 m3/1 DJP.

M.J.B. Jakiej wielko�ci nak³adów w³asnych
bêdzie wymagaæ od rolnika wyposa¿enie
gospodarstwa w p³yty i zbiorniki wraz z
infrastruktur¹?
A.P. Inwestor ponosi koszty projektów budow-
lanych, awsparcie finansowe obejmuj¹ce koszty
inwestycyjne nie mo¿e przekroczyæ 25.000
EURO rocznie na gospodarstwo. Szczegó³owe
informacje w tym zakresie mo¿na uzyskaæ w
Starostwie Powiatowym w Koninie, Biurze Rol-
nictwa i Le�nictwa, tel. 243 02 40.

Serdecznie dziêkuje za rozmowê

Z � Go�ciem Kuriera�,
Andrzejem Pieklikiem

rozmawia³a Marta J. Bagrowska
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Cele programu
G³ównym celem programu jest u³atwienie do-
stosowania gospodarstw rolnych do standar-
dów UE w dziedzinie ochrony �rodowiska,
zdrowia publicznego, zdrowia zwierz¹t i do-
brostanu zwierz¹t.

Opis dzia³ania
Standardy okre�laj¹ce warunki produkcji

rolnej, wprowadzone w ramach dostosowañ
prawa polskiego do wymogów Unii Europej-
skiej wymagaj¹ od polskich gospodarstw do-
datkowych przedsiêwziêæ. W zwi¹zku z bra-
kiem w³asnego kapita³u inwestycyjnego rolni-
ków, konieczne jest udostêpnienie gospodar-
stwom �rodków publicznych w celu u³atwie-
nia im przeprowadzenia dostosowañ niezbêd-
nych z punktu widzenia prawa i interesu pu-
blicznego.

Pomoc finansowa (roczna p³atno�æ) powin-
na byæ wyp³acona w okresie nie przekraczaj¹-
cym dwa lata, aczkolwiek okres dostosowania
gospodarstwa rolnego bêdzie okre�lony dla po-
szczególnego standardu. Zakres planowanych
dostosowañ do standardów UE musi zostaæ opi-
sany przez wnioskodawcê wraz ze specyfikacj¹
techniczn¹ potwierdzon¹, odpowiednio do ro-
dzaju standardu, przez s³u¿by nadzoru wetery-
naryjnego lub s³u¿by doradztwa rolnego, któ-
re to stanowi¹ potwierdzenie, ¿e dana inwe-
stycja jest niezbêdna do osi¹gniêcia standardu.

Formy i wysoko�æ wsparcia
Wsparcie to ma postaæ rocznej p³atno�ci

obejmuj¹cej równie¿ koszty inwestycyjne, je-
¿eli inwestycja taka jest niezbêdna do osi¹gniê-
cia standardu. Wsparcie finansowe w ramach
tego dzia³ania nie mo¿e przekroczyæ równo-
warto�ci 25 000 EURO rocznie na gospodar-
stwo. Wsparcie bêdzie wyp³acane w postaci
zrycza³towanej p³atno�ci opartej na kosztach
standardowych, okre�laj¹cych dla ka¿dego
przedsiêwziêcia. W przypadku inwestycji re-
alizowanych przez okres 2 lat � wsparcie bê-
dzie wyp³acane w wysoko�ci 50% p³atno�ci
rocznie. P³atno�æ nie uwzglêdnia kosztów ope-
racyjnych dostosowania do standardów (np.
kosztów projektów budowlanych).

Beneficjenci
Producent rolny.

Kryteria dostêpu
Warunkiem przyznania prawa do pomocy

w ramach dostosowania do standardów jest

przed³o¿enie przez beneficjenta wniosku
o udzielenie pomocy finansowej wraz z wy-
maganymi dokumentami, w szczególno�ci
z projektem planowanego przedsiêwziêcia.
Wniosek ten powinien zawieraæ opis stanu wyj-
�ciowego w gospodarstwie. Projekt przedsiê-
wziêcia powinien zostaæ opracowany w opar-
ciu o wytyczne dotycz¹ce zasad wykonania pla-
nowanego przedsiêwziêcia oraz potwierdzony
odpowiednio do rodzaju standardu, przez s³u¿-
by nadzoru weterynaryjnego lub s³u¿by doradz-
twa. Je�li wymagaj¹ tego przepisy prawne,
wnioskodawca powinien za³¹czyæ do wniosku
pozwolenie na budowê lub zg³oszenie.

Beneficjent, który uzyska³ decyzjê o udzie-
leniu wsparcia na Dostosowanie do standar-
dów Unii Europejskiej w ramach Dzia³ania 6
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie mo¿e
skorzystaæ ze wsparcia finansowego przewi-
dzianego w Dzia³aniu 1 Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora ¿ywno�ciowego i rozwoju obsza-
rów wiejskich pt. �Inwestycje w gospodar-
stwach� ani z innego wsparcia ze �rodków
publicznych na tê sam¹ inwestycjê.

Pomoc w ramach niniejszego dzia³ania
mo¿e byæ przyznana, je¿eli spe³nione zostan¹
wszystkie okre�lone poni¿ej warunki:
1. Wnioskodawca realizuje przedsiêwziêcie
zwi¹zane z dostosowaniem warunków pro-
dukcji rolniczej do standardów UE w ramach
jednego lub kilku rodzajów pomocy opisa-
nymi w Dzia³aniu 6.

2. Gospodarstwo, którego dotyczy okre�lony stan-
dard jest ¿ywotne pod wzglêdem ekonomicz-
nym lub osi¹gnie ¿ywotno�æ ekonomiczn¹
z koñcem okresu otrzymania wsparcia.

3. Pomoc mo¿e byæ przyznana gospodarstwom,
które utrzymuj¹ co najmniej 5 du¿ych jed-
nostek przeliczeniowych (DJP) zwierz¹t.

4. Pomoc mo¿e byæ przyznana, je�li w go-
spodarstwie utrzymywana jest taka obsa-
da zwierz¹t, przy której produkcja azotu
w nawozach naturalnych wynosi mniej ni¿
170 kg/ha.

Wdro¿enie
Wniosek wype³niony przez rolnika, powi-

nien zostaæ potwierdzony przez wykwalifiko-
wanego doradcê rolnego lub Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Wniosek wraz z za³¹czni-
kami bêdzie sk³adany w biurze powiatowym
agencji p³atniczej przez ca³y rok. Wniosek za-
wiera miêdzy innymi g³ówne za³o¿enia przed-
siêwziêcia dostosowuj¹cego gospodarstwo rol-

ne o standardów wspólnotowych oraz projekt
architektoniczny (je¿eli dotyczy). Wniosek po-
winien zawieraæ opis stanu wyj�ciowego go-
spodarstwa, zakresu zamierzonych przedsiê-
wziêæ i stanu docelowego wraz z planem fi-
nansowym.
Wymaganymi za³¹cznikami do wniosku s¹:
� za�wiadczenie od wójta/burmistrza o nie
zaleganiu z podatkiem rolnym;

� projekt przedsiêwziêcia;
� pozwolenie na budowê/zg³oszenie budow-
lane (je�li dotyczy);

� pozwolenie zintegrowane (je�li dotyczy).

Rodzaje standardów:
a) Wyposa¿enie gospodarstw rolnych w

urz¹dzenia do przechowywania nawo-
zów naturalnych
Naturalne nawozy zwierzêce takie jak:

gnojówka, gnojowica czy obornik s¹ du¿ym
�ród³em zanieczyszczenia �rodowiska natural-
nego. Zagro¿enie dla �rodowiska zwi¹zane ze
sk³adowaniem odchodów zwierzêcych po-
wstaje g³ównie z powodu strat azotu z powo-
du nieszczelnych zbiorników do przechowy-
wania nawozów (przemieszczanie siê zwi¹z-
ków azotu do �rodowiska glebowego, a na-
stêpnie do wód gruntowych i cieków wod-
nych pogarsza jako�æ wody). Zjawisko to nie
zostanie zahamowane bez podjêcia odpowied-
nich inwestycji w gospodarstwach rolnych
oraz przestrzegania przez rolników tzw. �ko-
deksu dobrej praktyki rolniczej� (który nak³a-
da m.in. obowi¹zek przechowywania nawo-
zów naturalnych w pomieszczeniach inwen-
tarskich lub na nieprzepuszczalnych p³ytach).
Ka¿da budowa zwi¹zana z gospodark¹ odpa-
dami z produkcji zwierzêcej musi spe³niæ pod-
stawowe wymogi �rodowiskowe.

Dofinansowaniu bêd¹ podlegaæ koszty wy-
posa¿enia gospodarstwa w p³yty gnojowe i
zbiorniki na gnojówki i gnojowicê wraz z in-
frastruktur¹ (budowa, przebudowa lub moder-
nizacja urz¹dzeñ do przechowywania nawo-
zów naturalnych w postaci sta³ej � p³yty obor-
nikowe; budowa, przebudowa lub moderni-
zacja urz¹dzeñ do przechowywania nawozów
naturalnych w postaci p³ynnej przez okres co
najmniej 4 miesiêcy.

Dostosowanie do standardu powinno zo-
staæ wykonane w ci¹gu 12 lub 24 miesiêcy
(okres bêdzie ustanowiony dla poszczególnych
wniosków na podstawie zakresu projektu
i kosztów jego realizacji) od dnia wydania de-
cyzji przyznanej pomocy.

Inne inwestycje ni¿ wymienione powy¿ej,
jak równie¿ kompleksowe inwestycje zawiera-
j¹ce urz¹dzenia do przechowywania nawozów
naturalnych (jako jeden z kilku elementów)
kwalifikowane s¹ do wsparcia w ramach Dzia-
³ania Sektorowego Programu Operacyjnego Re-
strukturyzacja i Modernizacja sektora ¿ywno-
�ciowego i rozwój obszarów wiejskich pt. �In-
westycje w gospodarstwach�.

� Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
Unii Europejskiej - Dzia³anie 6 PROW
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Zgodnie z ustaw¹ o nawozach
i nawo¿eniach, pojemno�æ wymagana
dla urz¹dzeñ do przechowywania na-
wozów naturalnych, powinna umo¿li-
wiaæ ich przechowywanie przez okres
4 miesiêcy, a zgodnie z programami
dzia³añ na Obszarach szczególnie Na-
ra¿onych � pojemno�æ ta powinna wy-
starczaæ na okres 6 miesiêcy.
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b) Dostosowanie gospodarstwproduku-
j¹cych mleko do standardu UE pod
wzglêdem zdrowia publicznego
Modernizacja gospodarstw mleczarskich

do wymogów weterynaryjnych wynika
z braku odpowiednio dostosowanych po-
mieszczeñ do udoju mleka oraz infrastruk-
tury do dojenia. Konieczne jest wyposa¿e-
nie gospodarstw w ³atwo zmywalne �ciany
i pod³ogi, dojarki przewodowe, hale udojo-
we, sch³adzalniki do mleka, umywalkê z pod-
grzewaczem do wody, ujêcie wody w go-
spodarstwie.

Dostosowanie do standardów powinno
zostaæ wykonane w ci¹gu 12 lub 24 miesiê-
cy od daty wydania decyzji administracyjnej
przyznaj¹cej pomoc (okres bêdzie ustano-
wiony dla poszczególnych wniosków na
podstawie zakresu projektu i kosztów jego
realizacji).

Wsparcie dla dostosowania do tego stan-
dardu mog¹ otrzymaæ gospodarstwa rolne
utrzymuj¹c do 30 krów, które otrzyma³y zle-
cenie dostosowania od s³u¿b nadzoru wete-
rynaryjnego, a dostosowanie dotyczy wy³¹-
czenie istniej¹cych ju¿ budynków.

Dotowaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce wydat-
ki, w celu poprawy warunków higieny pro-
dukcji mleka, pod k¹tem zdrowia publicz-
nego:
� Pod³ogi i �ciany w pomieszczeniach,

w których prowadzony jest udój lub na
stanowiskach udojowych (powierzchnie
nieprzepuszczalne i ³atwo zmywalne);

� �ciany i pod³ogi w pomieszczeniach,
w których przechowywane jest mleko su-
rowe (powierzchnie g³adkie i ³atwo zmy-
walne);

� Nowoczesne systemy udojowe (dojarki);
� Sch³adzarki do mleka: otwarte i zamkniête;
� Umywalka z podgrzewaczem wody;
� Ujêcie wody.

Inne inwestycje, dostosowuj¹ce gospo-
darstwo do standardów UE ni¿ opisane po-
wy¿ej: inwestycje w gospodarstwie utrzymu-
j¹cym wiêcej ni¿ 30 krów lub inwestycje
zwi¹zane s¹ z rozpoczêciem lub zwiêksze-
niem produkcji, kwalifikowane s¹ do wspar-
cia w ramach Dzia³ania Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora ¿ywno�ciowego i rozwój
obszarów wiejskich Pt. �Inwestycje w gospo-
darstwach rolnych�.

c) Dostosowanie ferm kur niosek do
standardu UE pod wzglêdem dobro-
stanu zwierz¹t.
Modernizacja ferm kurzych jest wynikiem

problemów dotycz¹cych utrzymania zwierz¹t
w zbyt ma³ych klatkach i konieczno�ci za-
pewnienia odpowiednich parametrów tych
klatek.

Dostosowanie do standardu powinno zo-
staæ wykonane w ci¹gu 8 miesiêcy od daty

wydania decyzji administracyjnej przyznaj¹-
cej pomoc.

W odniesieniu do dostosowania ferm kur
niosek o pomoc mog¹ ubiegaæ siê producen-
ci rolni, którzy znale�li siê w wykazie ferm
(44 fermy), których Komisja Europejska przy-
zna³a okres przej�ciowy na u¿ytkowanie po-
siadanych klatek bateryjnych do 31 grudnia
2009r. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
(fermach kurzych), które nie znajduj¹ siê na
tej li�cie kwalifikowane s¹ do wsparcia w ra-

mach Dzia³ania Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywno�ciowego i rozwój obszarów
wiejskich pt. �Inwestycje w gospodarstwach
rolnych�.

Beneficjentom jest udzielana pomoc fi-
nansowa polegaj¹ca na dofinansowaniu
kosztów modernizacji gospodarstw rolnych
specjalizuj¹cych siê w produkcji jaj konsump-
cyjnych (fermy kurze).

Bo¿ena Frankowska

Komunikaty/ Og³oszenia

Rusza policealna szko³a dla doros³ych
w zawodzie technik - rolnik.

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno - Us³ugowych w ¯ychlinie prowadzi
nabór do 2-letniej policealnej szko³y dla doros³ych w zawodzie tech-
nik-rolnik.
Szko³a jest bezp³atna, a uprawnienia honorowane s¹ w dotacjach
programów strukturalnych Unii Europejskiej.
Nauka rozpoczyna siê od lutego 2005 roku. Wymagane dokumen-
ty: podanie, �wiadectwo ukoñczenia szko³y �redniej, orzeczenie le-
karskie, 4 zdjêcia.
Ww. dokumenty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Eko-
nomicznych w ¯ychlinie. Szczegó³owe informacje w tej sprawie uzy-
skaj¹ Pañstwo równie¿ pod numerem telefonu (063) 244-25-53 lub
244-26-63.

Henryk Janasek
Dyrektor ZSEU w ¯ychlinie
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� � ...o d¹¿eniach
do sprawiedliwe
globalizacji�

19 pa�dziernika, na zaproszenie Ministra
Polityki Spo³ecznej Krzysztofa Patera, Starosta
El¿bieta Streker � Dembiñska, jako jedyny repre-
zentant samorz¹dów powiatowych, wziê³a udzia³
w konferencji �Reforma pañstwa opiekuñczego:
Wizja dla Polski, d¹¿enie Miêdzynarodowej Or-
ganizacji Pracy do sprawiedliwej globalizacji�.
Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ Pre-
zydent RP Aleksander Kwa�niewski.

Nastêpnie zabra³ g³os go�æ specjalny - Dy-
rektor Generalny Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy Juan Somavía, W swoim wyst¹pieniu nt �
Dobra praca i szeroki dostêp do zatrudnienia w
gospodarce globalnej�, Dyrektor Somawia zwróci³
uwagê na wyzwania i szanse, jakie niesie ze sob¹
nieuchronny proces globalizacji, oraz ¿e podstaw¹
do rozwi¹zania, rodz¹cych siê na tym tle proble-
mów winny byæ polityki lokalne, sprawiedliwo�æ
i uczciwo�æ a tak¿e dobra, przynosz¹ca zyski pra-
cownikom i pracodawcom, praca.

Organizator spotkania, Minister Krzysztof
Pater podkre�li³, ¿e ka¿de pañstwo powinnomieæ
wyra�ne priorytety spo³eczne, i ¿e zadaniem elit
politycznych jest te priorytety wyznaczyæ i prze-
konaæ do nich spo³eczeñstwo. Za niezbêdny ele-
ment budowania ³adu spo³ecznego, uzna³ nato-
miast m¹dre ukierunkowanie wydatków publicz-
nych na szeroko rozumian¹ sferê socjaln¹.

Na pytania: jakie powinno byæ wspó³cze-
sne �pañstwo opiekuñcze� i jak do jego reali-
zacji w Polsce doprowadziæ?, usi³owali tak¿e
znale�æ odpowied�: Micha³ Boni, wspó³pra-
cownik Centrum Analiz Spo³eczno � Ekono-
micznych w Warszawie, Anna Bañkowska,
Przewodnicz¹ca Komisji Polityki Spo³ecznej
i Rodziny, Witold Or³owski, doradca Prezy-
denta RP, Ryszard Petru, g³ówny ekonomista
BPH, Tadeusz Cymañski, cz³onek Komisji
Polityki Spo³ecznej i Rodziny, Jacek Zakow-
ski, dziennikarz, kierownik katedry Dzienni-
karstwa Collegium Civitas, Barbara Labuda Se-
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ja-
nusz Czapinski, profesor Wydzia³u Psycholo-
gii UW, Józef Niemiec, Sekretarz Europejskiej
Konfederacji Zwi¹zków zawodowych, Henry-
ka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfedera-
cji Pracodawców Prywatnych, Janina Paradow-
ska, publicystka �Polityki�.

Dziêki wyj¹tkowej aktywno�ci uczestni-
ków konferencji, sta³a siê ona efektywn¹ de-
bat¹ nad rol¹ pañstwa opiekuñczego w wa-
runkach polskich.

Podczas spotkania zrodzi³a siê tak¿e idea
ustanowienia miêdzynarodowej nagrody im.
Jacka Kuronia, przyznawanej za osi¹gniêcia
w dziedzinie spo³ecznej pod patronatem Miê-
dzynarodowej Organizacji Pracy, za zgod¹
obecnej na imprezie Pani Danuty Kuroñ.

Marta J. Bagrowska

� .....rejestracja pojazdów
w Starostwie zdaje egzamin

W zwi¹zku z uwagami i w¹tpliwo�ciami co
do zasadno�ci organizacji i rejestracji pojaz-
dówwsiedzibie Starostwawmiejscedotych-
czasowych 14 punktów gminnych przedsta-

wiamy informacjê po miesi¹cu tej dzia³al-
no�ci w nowej formie organizacyjnej.

Zmiana w obs³udze kierowców w zakre-
sie rejestracji pojazdów w naszym powiecie
nast¹pi³a w dniu 14 wrze�nia br. Zamiast czter-
nastu punktów rejestracji pojazdów w gminach
zosta³ zorganizowany jeden punkt w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Koninie.

Ta zasadnicza zmiana organizacyjna zosta-
³a podyktowana przede wszystkim wprowa-
dzon¹ w ca³ym kraju Centraln¹ Ewidencj¹ Po-
jazdów i Kierowców (CEPiK), która ma na celu
w znacz¹cym stopniu przyczyniæ siê do upo-
rz¹dkowania informacji o kierowcach i pojaz-
dach, poprawiæ bezpieczeñstwo transakcji kup-
na i sprzeda¿y pojazdów oraz lepiej kontrolo-
waæ ubezpieczenia komunikacyjne.

To przedsiêwziêcie wymaga³o od Powiatu
bardzo du¿ego wysi³ku finansowego i organi-

zacyjnego. Z czysto technicznych wzglêdów nie
by³o mo¿liwe utrzymanie punktów rejestra-
cyjnych we wszystkich 14 gminach. Utrzyma-
nie kilku zbiorczych punktów (2-3) poci¹gnê-
³oby znaczny koszt przystosowania ich do wy-
mogów stawianych przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji i pó�niejsze wy-
sokie koszty ich u¿ytkowania.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji planuj¹c CEPiK przyjê³o, ¿e takie
punkty bêd¹ organizowane po jednym w ka¿-
dym powiecie i tak skalkulowa³o koszty ich
wyposa¿enia w specjalistyczny sprzêt, finan-
sowany przez resort.

Do obs³ugi interesantów w zakresie reje-
stracji pojazdów zorganizowano w naszym Sta-
rostwie 12 stanowisk pracy, w tym: 2 stanowi-
ska zajmuj¹ siê informacj¹ klientów i weryfi-
kacj¹ dokumentów, 8 stanowisk prowadzi
wy³¹cznie rejestracjê pojazdów, 1 stanowisko
wydaje nowe i zatrzymane dowody rejestra-
cyjne i 1 stanowisko potwierdza dane pojaz-
dów dla innych organów.

Mo¿na te¿ zg³aszaæ rejestracje pojazdów te-
lefonicznie (telefon Nr 243 03 31) umawiaj¹c
siê na konkretny dzieñ.

W ci¹gu miesi¹ca pracy w nowym systemie:
- wys³ano do Polskiej Wytwórni Papierów

Warto�ciowych w Warszawie zamówienia
na personalizacjê 2619 dowodów rejestra-
cyjnych oraz wydrukowanie 1334 kart po-
jazdu,

- wydano 1226 pozwoleñ czasowych poprze-
dzonych przyjêciem wniosku, sprawdze-

niem i kserowaniem dokumentów, wyda-
niem decyzji o czasowej rejestracji, karty
informacyjnej pojazdu i tablic rejestracyj-
nych oraz za³o¿eniem teczki akt pojazdu,

- wydano 2059 decyzji o sta³ej rejestracji
pojazdu,

- wydano 17 decyzji o nadaniu cech identy-
fikacyjnych pojazdu,

- wydano 125 zatrzymanych dowodów reje-
stracyjnych po ustaniu przyczyny ich za-
trzymania,

- wydano 35 decyzji o wyrejestrowaniu po-
jazdu na sta³e (z³omowanie, kradzie¿),

- potwierdzono 230 danych pojazdu sprze-
danego do innego organu,

- wys³ano 158 zawiadomieñ do innego or-
ganu o zarejestrowaniu pojazdu w naszym
powiecie,

- przyjêto 245 wniosków o wydanie nowych
dowodów rejestracyj-
nych z tytu³u wymiany,
zmiany danych, utraty,
zniszczenia,

- przyjêto 373 zawiado-
mieñ o sprzeda¿y,

- przyjêto 174 zatrzyma-
nych dowodów reje-
stracyjnych przez poli-
cjê i inspekcjê transpor-
tu drogowego.
Wszystkie te i inne

czynno�ci wykonano przy
jednoczesnym porz¹dko-
waniu i archiwizowaniu
dokumentów przyjêtych
z gmin oraz przeniesienia
archiwum akt kierowców.
Przyjêty system organi-

zacyjny pozwala unikaæ
wyczekiwania klientów w

wielogodzinnych kolejkach. Odpowiednio
przygotowane stanowiska obs³ugi interesantów
oraz do�wiadczona i zdyscyplinowana kadra
ca³ego Wydzia³u Komunikacji pozwalaj¹ ob-
s³ugiwaæ klientów w sposób bardzo sprawny i
fachowy, bez stresu i zdenerwowania.

Z danych uzyskanych w Ministerstwie Infra-
struktury wynika, i¿ jedno stanowisko kompute-
rowe winno rejestrowaæ dziennie 6,9 pojazdów.
W naszym Starostwie wska�nik ten wynosi 7,5.

W ci¹gu tego miesi¹ca nie zanotowali-
�my ani jednej skargi na dzia³alno�æ Wydzia-
³u Komunikacji a czêsto s³yszymy wiele po-
chlebnych uwag.

W ramach prac organizacyjnych zmienio-
no te¿ w Starostwie miejsce obs³ugi interesan-
tów w zakresie praw jazdy przenosz¹c je z 3
piêtra na parter do znacznie wiêkszego po-
mieszczenia, co usprawni³o i zwiêkszy³o kom-
fort obs³ugi.

Ca³a operacja tych wszystkich zmian orga-
nizacyjnych wymaga³a wspó³dzia³ania i wspó³-
pracy wielu s³u¿b i osób.

Chcemy t¹ drog¹, jeszcze raz podziêkowaæ
Burmistrzom i Wójtom miast i gmin powiatu
koniñskiego, za w³a�ciwe zrozumienie naszych
dzia³añ, za sze�cioletni¹ wspó³pracê oraz za
pomoc przy przenoszeniu punktów rejestracji
pojazdów do Starostwa.

Stanis³aw Bielik
wicestarosta koniñski

�Na sali obs³ugi panuje ³ad i porz¹dek�



Biuletyn Powiatu Koniñskiego

7
Z Kroniki KurieraZ Kroniki KurieraZ Kroniki KurieraZ Kroniki KurieraZ Kroniki Kuriera

� w ramach wspó³pracy
zagranicznej

W dniach 9 � 13 wrze�nia br., w ramach
realizacji projektu Town Twinning, we w³oskiej
miejscowo�ci Cigole, odby³a siê miêdzynaro-
dowa konferencja nt: �Wp³yw turystyki wiej-
skiej na zatrudnienie i gospodarkê miejsk¹:
porównanie do�wiadczeñ w Nowej Europie�.

Organizatorzy � Gmina Cigole i Fundacja
Pianura Bresciana � zaprosili do udzia³u w pro-
jekcie przedstawicieli z 9 krajów Unii Europej-
skiej (Czech, Estonii, Szwecji, Francji, Portuga-
lii, Hiszpanii, Szkocji, Wêgier i Polski) oraz
gminy Manerbio i Orzinouvi (Prowincja Bre-
scia we W³oszech). W konferencji uczestniczy-
li tak¿e reprezentanci w³adz regionu Lombar-
dii, prowincji Brescia, gminy Leno oraz przed-
stawiciele organizacji zajmuj¹cych siê wspiera-
niem rozwoju lokalnego w regionie. Powiat ko-
niñski w Cigole reprezentowali Wicestarosta
Koniñski Stanis³aw Bielik oraz pracownik Wy-
dzia³u Promocji i Informacji Ewelina Rape³a.

W czasie trwania konferencji partnerzy pro-
jektu zaprezentowali swoje do�wiadczenia
zwi¹zane z wp³ywem turystyki na lokaln¹ go-
spodarkê, podzielili siê wiedz¹ o tym, jak od-
nawiaæ i promowaæ swoje najbli¿sze otocze-
nie oraz jak wykorzystywaæ do tego celu pro-
gramy i fundusze Unii Europejskiej.

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom
bardzo ciekawy program. Ka¿dego dnia, po za-
koñczeniu czê�ci seminaryjnej, zagraniczni go-
�cie zwiedzali miejsca bêd¹ce �wiadectwem nie-
zwyk³ej historii Pianura Bresciana, m.in. Muzeum
Archeologiczne i Ratusz w Manerbio, Zamek
w Orzinuovi, Pa³ac w Cigole (siedzibê Funda-
cji), M³yn z XV wieku czy twierdzê w Soncino.
Uczestnicy konferencji spotkali siê tak¿e z przed-
stawicielami w³adz gmin Manerbio i Orzinuovi
oraz regionu Lombardia. Mieli równie¿ okazjê
skosztowaæ specja³ów lokalnej kuchni.

Na zakoñczenie spotkania wszyscy uczestni-
cy projektu podpisali porozumienie, maj¹ce stwo-
rzyæ podstawy do dalszej wspó³pracy w zakresie
turystyki wiejskiej i rozwoju spo³eczno�ci lokal-
nych. Pierwszym dzia³aniem zmierzaj¹cym do re-
alizacji postanowieñ porozumienia jest stworze-
nie strony internetowej www.ruraltwinning.org,
która ma staæ siê narzêdziem koordynacji przy-
sz³ych wspólnych inicjatyw partnerów uczestni-
cz¹cych w projekcie Town Twinning.

Kontynuuj¹c nawi¹zan¹ wspó³pracê, powiat
koniñski zg³osi³ swój akces do programu Cultu-
re 2000 jako uczestnik � obserwator realizacji
wspólnego projektu �Playing with History�.

Ewelina Rape³a

Na zaproszenie Starosty dr Lutza-Reinera
Senglauba, w dniach 13 � 15 pa�dziernika, z
wizyt¹ studyjn¹ przebywa³a w powiecie Ilm de-

legacja pracowników Sta-
rostwa i powiatowych jed-
nostek organizacyjnych, w
sk³adzie: Radzis³aw Ko-
z³owski � Skarbnik Powia-
tu, Stanis³awa Smor¹g �
Naczelnik Wydzia³u Za-
rz¹dzania, El¿bieta Sro-
czyñska � Dyrektor PCPR,
Wies³awa Matusiak � Dy-
rektor PUP i Janusz Sta-
cherski � Dyrektor ZDP.
Celem wizyty by³o zapo-
znanie siê z niemieckimi
do�wiadczeniami w za-
kresie przygotowania apli-
kacji o przyznanie �rod-
ków pomocowych z fun-
duszy unijnych, monitoro-
wania realizacji projektów
oraz ich rozliczanie.
Delegacja powiatu ko-

niñskiego uczestniczy³a w wyk³adach po�wiê-
conych ogólnym za³o¿eniom i celom funduszy
strukturalnych oraz zarz¹dzaniu funduszami na
poziomie regionu.

Niemiecka praktyka w zakresie
zorganizowania procesu pozyskania
funduszy na realizacjê projektów wy-
gl¹da zupe³nie inaczej ni¿ w Polsce.

W Turyngii funkcjonuj¹ specjal-
ne instytucje powo³ane do realizacji
okre�lonych zadañ zwi¹zanych z fun-
duszami strukturalnymi. Podstawowa
sieæ instytucjonalna obejmuje:
� Bank, który zapewnia komplek-

sow¹ obs³ugê dla inwestorów pu-
blicznych, oferuj¹c szerokie do-
radztwo i pomoc w obs³udze fun-
duszy oraz ró¿norodne formy
kredytów i po¿yczek;

� Instytucjê o charakterze marke-
tingowym, zajmuj¹c¹ siê aktywi-
zacj¹ i rozwojem regionu poprzez
prowadzon¹ dzia³alno�æ promo-
cyjn¹ i szerok¹ wspó³pracê z cen-
trami biznesu.

� Instytucjê doradcz¹, �wiadcz¹c¹
us³ugi w zakresie mo¿liwych
form wsparcia. Osoby pracuj¹ce
w tej instytucji specjalizuj¹ siê w
okre�lonych funduszach i progra-
mach pomocowych.

� Instytucjê koncentruj¹c¹ siê na pla-
nowaniu i realizacji projektuod stro-
ny pomocy technologicznej i za-
pewnienia w³a�ciwej infrastruktury.
Natomiast realizacj¹ projektów na pozio-

mie podstawowych jednostek samorz¹du te-
rytorialnego zajmuj¹ siê Biura ds. UE, zorga-
nizowane poza strukturami samorz¹dów, które
zarz¹dzaj¹ projektem, zabiegaj¹ o �rodki z UE
na sfinansowanie inwestycji w gminie/ powie-
cie, utrzymuj¹ kontakty i wspó³pracê z insty-
tucjami UE oraz wykorzystuj¹ do�wiadczenie

i wiedzê praktyczn¹ w pisaniu projektów.
Uczestnicy delegacji zwiedzili Arnstadt oraz

jedn¹ z inwestycji zrealizowanych przy udzia-
le �rodków z funduszy strukturalnych. By³ to
projekt dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - system
grzewczy wykorzystuj¹cy wióry drzewne
w szkolnym kompleksie w Doernfeld.

Stanis³awa Smor¹g

����� �Szko³a z klas¹�
w powiecie koniñskim

�Szko³a z klas¹� jest akcj¹ spo³eczn¹ dla
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ �red-
nich. Promuje ona zasady wspieraj¹ce nowo-
czesn¹, efektywn¹ edukacjê, podnosz¹ce jej po-
ziom. Program przygotowa³a �Gazeta Wybor-
cza�, fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat obj¹³
prezydent RP Aleksander Kwa�niewski.

Program, to sze�æ g³ównych zasad dobrej,
m¹drej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i ro-
dzicom szko³y: 1. Szko³a dobrze uczy ka¿de-
go, 2. Szko³a ocenia sprawiedliwie, 3. Szko³a
uczy my�leæ i rozumieæ �wiat, 4. Szko³a rozwi-
ja spo³ecznie, uczy wra¿liwo�ci, 5. Szko³a po-
maga uwierzyæ w siebie, tworzy dobry klimat,
6. Szko³a przygotowuje do przysz³o�ci.

W ramach tego programu ZSE-U realizo-
wa³a nastêpuj¹ce zadania: jak wychowywaæ lu-
dzi z pasj¹, jak lepiej informowaæ o ocenianiu,
festiwal nauki, praca dla innych, szko³a bez
na³ogów, wiêcej kultury.

12 pa�dziernika 2004 roku w Sali Ko-
lumnowej Pa³acu Prezydenckiego odby³o siê
uroczyste podsumowanie II edycji akcji �Szko-
³a z klas¹� z udzia³em Prezydenta RP, na któ-
rym ZSE-U reprezentowali: dyrektor Henryk
Janasek i przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniow-
skiego, Karolina Ostrowska.

¯aneta �ledziñska

Wicestarosta Stanis³aw Bielik podczas podpisywania porozumienia

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych w ¯ychlinie otrzyma³
tytu³ �Szko³y z klas¹�.
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Po wizycie w Wierzbinku, kolejnym przy-
stankiem naszej wêdrówki szlakiem zabytków,
legend i przypowie�ci po powiecie koniñskim
jest gmina Skulsk. Ka¿dy mi³o�nik kulturoznaw-
stwa znajdzie tu co� interesuj¹cego dla siebie.

Niebywale ciekawa, a zatem i warta g³êb-
szego poznania jest historia gminy, w szcze-
gólno�ci legenda zwi¹zana z etymologi¹ na-
zwy Skulsk. Liczne �ród³a podaj¹, ¿e nazwa
Skulsk prawdopodobnie nawi¹zuje do charak-
teru zabudowy osady, która ze wzglêdu na
ograniczon¹ powierzchniê pó³wyspu (wyspy)
by³a bardzo zwarta (skulona).

Wed³ug legendy, natomiast, nazwa osady
pochodzi z czasów Boles³awa Chrobrego, któ-
ry razu pewnego, w drodze powrotnej z Krusz-
wicy, zatrzyma³ siê w tutejszych lasach na po-
lowanie. Wtedy te¿, towarzysz¹cy królowi
my�liwi stali siê �wiadkami cudu � ujrzeli Mat-
kê Bosk¹. Niezwyk³e by³o tez zachowanie
psów, które na czas trwania cudownego obja-
wienia, zbieg³y siê i zaczê³y skomleæ. Na pa-
mi¹tkê tego wydarzenia, król rozkaza³ wybu-
dowaæ w tym miejscu kaplicê, wokó³ której
pó�niej powsta³a osada. Pierwotna nazwa
Skomsk wziê³a wiêc pocz¹tek od skoml¹cych
psów, z czasem jednak zosta³a zmieniona na
obecn¹. W dawnych dokumentach mo¿emy siê
spotkaæ tak¿e z nazw¹ Skulsko.

Nie sposób, nie wspomnieæ o pocz¹tkach,
wywodz¹cej siê z tego regionu, kultury ochwe-
�nickiej. Siêgaj¹c do wieku XIX � tego, odnaj-
dziemy �ród³a potwierdzaj¹ce, ¿e Skulsk by³
znanym o�rodkiem produkcji popularnych
obrazów religijnych. Malowid³a te rozprowa-
dzane by³y g³ównie na terenie Wschodniej czê-
�ci Królestwa Polskiego i na Bia³orusi. W dru-
giej po³owie XIX � tego wieku sprzeda¿ obra-
zów zmala³a, co zmusi³o skulskich �ochwe�ni-
ków� (tak nazywano handlarzy tych obrazów)
do sprzeda¿y fabrycznie powielanych wizerun-
ków �wiêtych i ró¿nego rodzaju dewocjona-
liów. Handlarze ci, pos³ugiwali siê w³asnym
specyficznym ¿argonem, który powszechnie na-
zywany by³ �kmin¹ ochwe�nick¹�. Liczy³ on po-
nad 700 s³ów, zapo¿yczonych z polskich ¿ar-
gonów dziadowskich oraz jêzyków obcych: nie-
mieckiego, ruskiego, greckiego i ³aciñskiego.
Oto kilka jego przyk³adów: ojciec � jarus, mat-
ka � jaruska, dziewczyna � karyga, ch³opiec �
skiciu, w³osy � kundlasy, nos � klukaszczyk,
usta � truja, krowa � wielbrzycha, koñ � cho-
³ot, kura � drapicha, gê� � jagata, je�æ � troiæ,
spaæ � kimaæ, mówiæ � kminiæ, jêzyk � kmina,
obraz � ochwes, dzieci � swendry, czytaæ �
szlirowaæ, pisaæ � grypsowaæ, pieni¹dze � sza-
firki. Gwar¹ ochwe�nick¹ zaczêli siê pó�niej
pos³ugiwaæ tak¿e handlarze ze �lesina.

Szlakiem zabytków, legend i przypowie�ci � gmina Skulsk

Najcenniejszym zabytkiem Skulska jest
murowanyKo�ció³ NarodzeniaNaj-
�wiêtszej Marii Panny i �w. Józefa
� Sanktuarium Matki Boskiej Bole-
snej, którego budowê rozpocz¹³
w 1804 roku ks. Sebastian Kaszyñski.
Konsekracja ko�cio³a odby³a siê
7.09.1810 r. W latach 1881 � 1893 ko-
�ció³ zosta³ przebudowany.

W pó�nobarokowym o³tarzu g³ów-
nym znajduje siê gotycka rze�ba Pieta
Matki Boskiej Bolesnej z ok. 1420 roku
reprezentuj¹ca szko³ê dolno�l¹sk¹.

O historii gminy Skulsk, najlepiej �wiadcz¹ ciesz¹ce oczy wspó³czesnych zabytki.

W XVI w. w Skulsku rozwin¹³ siê
kult Maryi Dziewicy, dziêki czemu,
miejscowo�æ ta sta³a siê miejscem licz-
nych pielgrzymek, w którym do dzi�
odwiedzaj¹cy sk³adaj¹ ofiary przed fi-
gur¹ Matki Bo¿ej.

Cenn¹ pami¹tk¹ historyczn¹ o znacze-
niu sakralnym jest tak¿e gotyckiko�ció³
parafialny p.w. �w. Stanis³awa BM
w Warzymowie � po³o¿ony na wyso-
kiej skarpie, wzniesiony w XV wieku. W
wiekuXIX, przej�ciowou¿ytkowany jako
spichlerz. W trzech ostro³ukowych blen-
dach szczytu wschodniego znajduj¹ siê
drewniane rze�by Matki Boskiej i �w.
Jana Ewangelisty z XVII � XVIII w. oraz
ludowy krucyfiks. Wewn¹trz rokokowa
ambona z 1767 roku.

Materia³y �ród³owe: Piotr Malu�kiewicz
�Ziemia Koniñska� � przewodnik turystyczny,
Konin 2002; �Województwo Koniñskie�
� szkic monograficzny, Poznañ 1983.
KatarzynaWypychowska,Marta J. Bagrowska
Zdjêcia: Lidia Cichocka, Ryszard, Fórmanek

Kieruj¹c siê w stronê jezior skul-
skich, warto odwiedziæ Zespó³ Pa³a-
cowy w Lisewie. W jego sk³ad wcho-
dzi: pa³ac z drugiej po³owy XIX wie-
ku, kostnica murowana z prze³omu
XIX i XX wieku, park krajobrazowy
z drugiej po³owy XIX wieku i spichlerz
postawiony w latach 1832 � 1860.

Na tym nie koñczy siê dorobek kulturowy gminy Skulsk, wskazane przez nas zabytki stano-
wi¹ jedynie zachêtê do bli¿szego poznania �wietno�ci historycznej tego regionu. Ale o tym najle-
piej przekonaj¹ siê Pañstwo odwiedzaj¹c te strony.


