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Z początkiem marca ruszyła oficjalnie 
nowa witryna internetowa powiatu ko-
nińskiego. Nowoczesna graficznie multi-
medialna strona zapisana pod adresem: 
www.powiat.konin.pl, jest największym 
kompendium wiedzy o powiecie koniń-
skim w Internecie. 

Szkielet nowej strony tylko nieznacz-
nie różni się od jego poprzedniej wersji. 
Zdecydowaliśmy, że strona główna poza 
pokazaniem konkretnych działów, w któ-
rych szukać można informacji, ma przede 
wszystkim przyciągać uwagę internau-
tów. Zdjęcia rotujące u góry witryny, mają 
zachęcać jednocześnie do odwiedzania 
naszego powiatu i samej strony. Dopiero 
dalsze zagłębianie się w poszczególne 
działy dostarczyć powinno czytelnikom 
dokładnych informacji o interesujących 
ich tematach.

Nowym działem, dotychczas nieobec-
nym na powiatowej stronie www, jest 
dział multimediów. Znaleźć tam można 
filmy o powiecie konińskim zrealizowa-
ne w ostatnich latach. Zresztą dostęp 
do nich poprzez serwis Youtube mają in-
ternauci licznie odwiedzający tę ogólno-
światową multimedialną platformę.

Wyjątkowo po zmianie wygląda też 
Baza Firm powiatu konińskiego umiesz-
czona w dziale Gospodarka. W tej 
ogromnej bazie – wykorzystując dane 
z Urzędu Statystycznego – umieściliśmy 
spis przedsiębiorców i firm naszego po-
wiatu dzieląc ten zbiór na poszczególne 
gminy. Dodatkowo, dzięki umieszczonej 
obok mapie, można odnaleźć lokalizację 
firmy. 

Tradycyjnie mocno rozbudowanym 
działem jest Turystyka. Podzielona na 
kilkanaście działów zgodnych z zaintere-
sowaniami turystów pozwala znajdować 
te informacje, które są niezbędne przy 
planowaniu wypoczynku w naszym po-
wiecie. Każdy szlak jest opisany szcze-
gółowo, a rowerzyści mogą też pobrać 
ślady GPS i wprowadzić je do swoich 
nawigacji, by bez przeszkód poruszać się 
po trasach rowerowych.

Ponieważ strona to także źródło infor-
macji dla klientów Starostwa Powiato-
wego w Koninie, klikając na odpowiednią 
zakładkę w lewostronnym menu, inter-
nauci znajdą najważniejsze informacje 
dotyczące urzędu i spraw załatwianych 
codziennie przez urzędników Staro-
stwa.

Narzędziem dodatkowym, które po-
zwala planować i oceniać działania pro-
mocyjne związane z Internetem jest też 
statystyka. Dzięki niej urzędnicy Wydzia-
łu Promocji i Rozwoju wiedzą na przykład 
skąd klikają odwiedzający powiatową 
stronę internauci (znają miejscowość, 
województwa, kraj i kontynent), jak czę-
sto to robią, jakie strony przenoszą ich na 
witrynę starostwa, czy też jak długi czas 
spędzają na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania naszej 
strony: www.powiat.konin.pl

Witold Nowak
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

W numerze:
 Najbardziej Innowacyjny Młody 

Rolnik Roku 2011,

 Starosta rozdał stypendia,

 Powiatowi laureaci Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej,

 Powiat Koniński najlepszy 
w Wielkopolsce.

Powiat w nowej odsłonie 
w Internecie
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Społeczność Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie 
1 marca po raz kolejny obchodziła 
Dzień Patrona. Dla szkoły było to rów-
nież oficjalne zakończenie i podsumo-
wanie Roku Chopinowskiego.

Dyrektor Szkoły Anna Matczak-Gaj 
z okazji tego święta złożyła podziękowa-
nia wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom za codzienną pracę z młodzieżą 
i konsekwentne działania w podnoszeniu 
jakości kształcenia. Do życzeń przyłą-
czyli się zaproszeni goście. Obchody Dnia 
Patrona były doskonałą okazją by uho-
norować wyróżniających się uczniów, 
którzy godnie reprezentowali placówkę 
w wielu dziedzinach naukowych i sporto-
wych. Bogatą oprawę artystyczną spo-

tkania stanowiła stylowa inscenizacja 
zatytułowana „Geniusz muzyki w Żychli-
nie. 1829”, nawiązująca do wizyty Cho-
pina na weselu Melanii Bronikowskiej 
z Adamem Kurnatowskim w wykonaniu 
szkolnych artystów.

Dyrektor Anna Matczak-Gaj podzię-

kowała również władzom powiatu oraz 
innym osobom, mającym zasługi w kul-
tywowaniu tradycji chopinowskiej w Ży-
chlinie. Medalami pamiątkowymi uho-
norowani zostali: Marcin Mielczarek – za 
wzniesienie niepowtarzalnego i pełnego 
wdzięku pomnika upamiętniającego Fry-
deryka Chopina, pastor Parafii Ewange-
licko-Reformowanej Tadeusz Jelinek 
– za współpracę i życzliwość we wza-
jemnych kontaktach podczas realizacji 
edukacyjnych przedsięwzięć zmierza-
jących do popularyzowania dziedzictwa 
kulturowego Żychlina oraz wójt gminy 
Stare Miasto Ryszard Nawrocki – za 
owocną współpracę podczas realizacji 
inicjatyw społecznych działających na 
rzecz regionu. 

Uroczystość zakończył swoim wy-
stąpieniem absolwent ZSE-U, Grzegorz 
Staranz, który zaprosił wszystkich na 
Zjazd Absolwentów szkoły, zaplanowany 
na 24 września 2011 r. 

Żanetta Śledzińska
Nauczyciel ZSE-U w Żychlinie

Rolnik KonińskiEdukacja
Dzień Patrona w Żychlinie Promotor 

Ekologii

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych im. Fryderyka Chopina w Żychli-
nie po raz kolejny został wyróżniony 
w Narodowym Konkursie Ekologicz-
nym „Przyjaźni Środowisku”. Certy-
fikat laureata w kategorii „Promotor 
Ekologii” oraz czek w wysokości 10 
tys. zł 4 lutego w hotelu Sofitel Victoria 
w Warszawie odebrała dyrektor szko-
ły Anna Matczak-Gaj. 

W XII Edycji Konkursu tytuł Laureata 
szkoła otrzymała za projekt: „W zdro-
wym ciele – ekologiczny duch”. W edu-
kacji prozdrowotnej postawiliśmy sobie 
za cel m.in.: wyuczenie zdolności samo-
dzielnego dokonywania wyboru zacho-
wań właściwych dla zdrowia własnego 
i innych ludzi, ukazanie wartości zdrowia 
jako potencjału, którym dysponuje każ-
dy człowiek,  przekazanie i utrwalanie 
zasad zdrowego stylu życia, zapoznanie 
z różnymi rodzajami zagrożeń dla zdro-
wia ludzkiego, rozwijanie zdolności do 
samokontroli, samoobserwacji i samo-
pielęgnacji, pobudzanie do aktywnego 
wspierania ludzi chorych i niepełno-
sprawnych oraz przedstawienie możli-
wości zmian w środowisku tak, aby było 
ono otoczeniem zdrowym. 

Cele te realizowane były poprzez ta-
kie przedsięwzięcia, jak m.in. obchody 
Dnia Walki z Otyłością, Światowego Dnia 
Walki z HIV i AIDS, Europejskiego Dnia 
Mózgu, Światowego Dnia Zdrowia czy 
Światowego Dnia Bez Papierosa.

Od lat ZSE-U w realizowaniu treści 
przyrodniczych szczególną uwagę po-
święca edukacji ekologicznej. Poprzez 
podejmowane przedsięwzięcia posze-
rza wiedzę uczniów z zakresu ekologii 
i ochrony środowiska, rozwija postawy 
badawcze, wyrabia szacunek wobec 
przyrody oraz pobudza do aktywnego 
działania na rzecz środowiska. 

Żanetta Śledzińska
Joanna Wierzbowska

Nauczyciele ZSE-U 
w Żychlinie
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Podczas II Europejskiego Dnia Młode-
go Rolnika, 11 lutego na Międzynarodo-
wych Targach Hodowli Zwierząt FARMA 
podsumowany został konkurs „Najbar-
dziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011” 
organizowany przez Związek Młodzieży 
Wiejskiej „WICI” w Poznaniu. 

W wyniku konkursu wyłoniono trzech 
laureatów. Drugą nagrodę otrzymali 
rolnicy z powiatu konińskiego – państwo 
Elżbieta i Jacek Kąkolewscy z miejsco-
wości Borki w gminie Kramsk. 

Gospodarstwo Państwa Kąkolew-
skich prowadzone jest na 55 ha, gdzie 

głównym kierunkiem produkcji jest mle-
ko. Gospodarstwo posiada 40 sztuk krów 
mlecznych. Wydajność od 1 krowy wy-
nosi średnio 7000 litrów mleka rocznie. 
Równoległym kierunkiem jest produkcja 
bydła opasowego, w ciągu roku sprzeda-
wane jest 13,5 ton żywca wołowego.

Oprócz gospodarstwa rolnego, Pań-
stwo Kąkolewscy prowadzą także 
działalność pozarolniczą polegająca 
na wierceniu studni, na którą pozyskali 
środki w ramach programu „Różnico-
wanie w kierunku działalności nierol-
niczej”.

Pan Jacek Kąkolewski w ramach 
tej działalności świadczy usługi, które 
w ostatnim czasie cieszą się dużym za-
interesowaniem. Posiadanie studni dla 
rolników, sadowników, ogrodników jest 
niezbędne, aby nawodnić pola, a tym 
samym zwiększyć wydajność i jakość 
wszystkich upraw polowych. Aby profe-
sjonalnie prowadzić te usługi w ramach 
programu został zakupiony samochód 
ciężarowy IVECO z żurawiem oraz spe-
cjalistyczny sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia tej działalności.

Bożena Frankowska
Naczelnik Wydziału Ochrony 

Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Wybory 
do Izby 
Rolniczej

Od 1995 roku funkcjonują w Polsce 
izby, które są rolniczym samorządem 
zawodowym, działającym na rzecz roz-
wiązywania problemów rolnictwa i re-
prezentującym interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów. 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wy-
brani delegaci mają wpływ, m.in. na:
•	 rozwiązywanie zgłaszanych przez rol-

ników problemów,
•	 projekty aktów prawnych z zakresu 

produkcji rolniczej i rynku rolnego, po-
przez ich opiniowanie,

•	 poprawę sytuacji ekonomicznej w rol-
nictwie i warunków życia na wsi,

•	 kształt edukacji i doradztwa rolnicze-
go oraz podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących w rolnictwie,

•	współpracę z polskimi i zagranicznymi 
organizacjami producentów rolnych,

•	 poprawę stanu środowiska przyrodni-

czego i zdrowia mieszkańców wsi,
•	 ochronę dziedzictwa kulturowego 

w regionie.
3 kwietnia 2011 r. po raz czwarty wy-

bierzemy 29 delegatów do Rad Powiato-
wej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Przypominamy, iż prawo wyborcze 
w wyborach do organów samorządu rol-
niczego mają:
•	 podatnicy podatku rolnego, posiadają-

cy min. 1 ha fizyczny lub przeliczenio-
wy gruntów rolnych,

•	 podatnicy podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji rolnej,

•	 członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadających w nich 
wkłady gruntowe. 
Siedziby okręgowych komisji wybor-

czy mają swoje siedziby w urzędach 
miast i gmin powiatu konińskiego oraz 
w Urzędzie Miejskim w Koninie przy ul. 
Przemysłowej 2 (pok. 407).

Lokale wyborcze będą czynne 3 kwiet-
nia w godzinach 8.00 – 18.00 w następu-
jących miejscach:
OSP w Golinie, Plac Kazimierza Wielkie-
go 2, tel. 63 241 89 98,
Urząd Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 
tel. 63 248 55 00,
Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim, 

Plac Wolności 1, tel. 63 241 12 10,
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 
w Złotkowie, tel. 63 270 10 65,
Urząd Gminy w Kramsku (sala narad), 
ul. Chopina 12, tel. 63 247 00 04,
Szkoła Podstawowa w Krzymowie, 
ul. Główna 1, tel. 63 241 30 47,
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, 
Plac Wolności 21 (sala narad), 
tel. 63 248 10 01 lub 63 248 10 83,
Urząd Gminy w Rzgowie (sala narad), 
ul. Konińska 8, tel. 63 241 90 18,
Remiza OSP w Skulsku, 
ul. Włocławska 12, tel. 63 268 21 56,
Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listo-
pada 15, tel. 63 271 41 19 wew. 303,
Urząd Gminy Stare Miasto, 
ul. Główna 16B, tel. 63 241 62 16,
Urząd Miasta i Gminy Ślesin, 
ul. Kleczewska 15, tel. 63 270 40 11,
Urząd Gminy w Wierzbinku, 
tel. 63 261 13 80,
Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, 
ul. Rynek 14, tel. 63 268 31 68,
Urząd Miejski w Koninie, 
Plac Wolności 1, Sala Obsługi Interesan-
ta, tel. 63 240 11 11,

Źródło: Biuro Powiatowe Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Koninie

Rolnik KonińskiEdukacja
Najbardziej Innowacyjny 
Młody Rolnik Roku 2011
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Rolnik KonińskiRolnik Koniński

Trzech rolników z powiatu koniń-
skiego znalazło się wśród 17 nomino-
wanych w X konkursie Wielkopolski 
Rolnik Roku. Uroczystość podsumo-
wująca konkurs odbyła się 20 marca w 
Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Laureatem X konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku 2010 zostali państwo Maria 
i Karol Piątkowscy zamieszkali w Dąbro-
wej gmina Sompolno. 

Laureaci prowadzą nowoczesne, 
rodzinne gospodarstwo szkółkarskie 
z wieloletnią tradycją. Szkółka została 
założona w 1946 roku i od tego czasu 
nieustannie się rozwija i modernizu-
je. Obecnie w szkółce pracuje trzecie 
pokolenie, które dąży do specjalizacji 
produkcji w kierunku drzew alejowych 
oraz szczepionych roślin liściastych 
i iglastych. Uprawy prowadzone są na 
powierzchni 13 ha, z czego około 3,5 ha 
stanowią uprawy kontenerowe. Rocz-
na sprzedaż to około 230 tysięcy roślin. 
Rośliny państwa Piątkowskich trafiają 

nie tylko na rynek krajowy, gdzie zdobią 
wiele parków i ogrodów, ale również na 
rynki zagraniczne zarówno zachodnie, 
jak i wschodnie. Na miejscu znajdują się 
ogrody pokazowe, które są inspiracją dla 
klientów. Właściciele planują dalszy roz-
wój gospodarstwa: inwestycje w nowo-
czesny sprzęt, rozbudowę i moderniza-
cję powierzchni upraw kontenerowych. 
Ich profesja to nie tylko wyuczony zawód, 
ale także rodzinna tradycja, a przede 
wszystkim pasja.

W gronie nominowanymi do tytułu 
znaleźli się także Agnieszka i Piotr Mi-
chalscy z Tomisławic (gmina Wierzbi-
nek) prowadzący od 1988 roku gospo-
darstwo sadownicze. Na powierzchni 
34 ha znajduje się sad jabłoniowy (32 ha) 
oraz sady wiśniowy i gruszowy (po 1 ha).
Plony, które uzyskują są bardzo wysokie 
i znajdują się w klasie „ekstra”. Główny-

mi odbiorcami są giełdy owocowe, tylko 
niewielka część produkcji przeznaczona 
jest do sprzedaży indywidualnej. Gospo-
darstwo wyposażone jest w nowoczesną 
deszczownię kropelkową, którą nawad-
niane jest 24 ha sadów. Spełnia wszyst-
kie wymogi ochrony środowiska. Prowa-
dząc zintegrowaną produkcję, posiadają 
sprzęt niezbędny do prac w sadzie oraz 
chłodnie na 700 ton owoców. 

Nominację otrzymali również Jolan-
ta i Józef Nawroccy z Kuźnicy w gminie 
Kramsk. Głównym kierunkiem ich pro-
dukcji jest trzoda chlewna. Średni stan 
macior to 30 sztuk, a ilość odchowanych 
prosiąt to 22 sztuki rocznie od maciory. 
Chlewnia jest w pełni zmechanizowana. 
Państwo Nawroccy posiadają gospodar-
stwo rolne o powierzchni 81 ha. W struk-
turze zasiewów przeważają zboża: żyto 30 
ha, pszenica 16 ha, jęczmień 10 ha, łubin 16 
ha pozostałe to kukurydza i użytki zielone.

W gospodarstwie prowadzona jest rów-
nież działalność pozarolnicza – Zakład 
Obsługi Rolnictwa ZORKUZ w ramach 
programu „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. Państwo Na-

wroccy otrzymali również dofinansowa-
nie z Agencji Rynku Rolnego na produk-
cję biopelet ze słomy w ramach progra-
mu „Zwiększenie wartości dodanej” i są 
w trakcie realizacji tego przedsięzwięcia. 
Od 2004 roku państwo Nawroccy wyko-
rzystują środki unijne na modernizację 
gospodarstwa i infrastrukturę.

Wszystkim nominowanym serdecznie 
gratulujemy!

Bożena Frankowska
Naczelnik Wydziału Ochrony 

Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Finał konkursu 
Wielkopolski Rolnik 
Roku 2010

Koncert ku czci 
Jana Pawła II 

Starosta Koniński i Polski Impre-
sariat Artystyczny „Artos-Groupe” 
w Bydgoszczy zapraszają na koncert 
słowno–muzyczny ku czci Jana Pawła II, 
który odbędzie się 3 maja br. w koście-
le parafialnym p.w. św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika w Kramsku.

Aby godnie uczcić dzień beatyfikacji 
Jana Pawła II, samorząd powiatu włączył 
się w organizację realizowanego przez 
Polski Impresariat Artystyczny „Artos-
Groupe” w Bydgoszczy projektu muzycz-
nego dedykowanego Ojcu Świętemu.

Zaplanowany na 3 maja  w Kramsku 
koncert słowno–muzyczny z udziałem 
artystów Opery Nova w Bydgoszczy bę-
dzie wydarzeniem kulturalno–religijnym 
o szczególnym znaczeniu. Uroczystości 
uświetni występ Orkiestry Kameralnej 
„Moderato” pod dyrekcją Orlina Bebeno-
wa oraz solistów Opery Nova przeplata-
ny recytacją poezji oraz odczytem aneg-
dot z życia Jana Pawła II.

 Uroczystości rozpoczną się o godzinie 
17.00 w kościele parafialnym w Kramsku. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Rolnik KonińskiRolnik Koniński

W 2011 roku po raz pierwszy od chwili 
wstąpienia do Unii Europejskiej polscy 
rolnicy będą mogli składać wnioski o do-
płaty bezpośrednie zarówno na formula-
rzach papierowych, jak i przez Internet. 
Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać 
z elektronicznej drogi składania wnio-
sków, będą musieli mieć login i kod 
dostępu do systemu informatycznego 
ARiMR, o co będzie można wystąpić do 
kierownika Biura Powiatowego Agencji 
na formularzu, który będzie dostępny na 
stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 

O dopłaty bezpośrednie można się 
ubiegać od 15 marca do 16 maja br. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych dopusz-
czalne jest także złożenie wniosku w ter-
minie 25 dni kalendarzowych po tym 
terminie, czyli do 10 czerwca. W takim 
wypadku za każdy dzień roboczy opóź-
nienia należna rolnikowi dopłata będzie 
pomniejszana o 1 procent.

W tym roku rolnicy już po raz ósmy 
będą mogli składać wnioski o płatności 
bezpośrednie będące głównym instru-
mentem Wspólnej Polityki Rolnej re-
alizowanej przez Unię Europejską. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, na jednym 
formularzu wniosku, można ubiegać się 
o przyznanie płatności w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego, pomocy 
finansowej z tytułu wspierania gospo-
darowania na obszarach górskich oraz 
innych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (ONW), a tak-
że płatności rolnośrodowiskowych.

Większość rolników otrzymało już 
tzw. wnioski spersonalizowane, czyli 
wstępnie wypełnione, wraz z materia-
łami graficznymi. Natomiast ci rolnicy, 
którzy w 2010 r. nie składali wniosku 
o przyznanie płatności i takiego formu-
larza nie posiadają, powinni więc sko-
rzystać z czystego formularza, który 
dostępny jest na stronie internetowej 
lub w BP ARiMR. Wnioski o przyznanie 
płatności można złożyć w biurze powia-
towym ARiMR właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy, wysłać pocztą lub, co 
będzie możliwe po raz pierwszy, wysłać 
poprzez Internet.

Właściciele gospodarstw, w których 
wystąpią nadzwyczajne okoliczności lub 
przypadki działania siły wyższej, a któ-
rzy złożą wnioski o przyznanie płatności 
na rok 2011 w okresie od dnia 17 maja do 
dnia 10 czerwca 2011 r., nie będą mieli 
obniżanych kwot płatności (naliczanych 
sankcji) z tytułu złożenia wniosku po 
terminie. Jednak będzie tak tylko pod 
warunkiem, że na piśmie poinformują 
kierownika Biura Powiatowego ARiMR 
o wystąpieniu nadzwyczajnych oko-
liczności lub wystąpieniu siły wyższej 
i zrobią to w terminie 10 dni roboczych 
od daty ustania tych okoliczności oraz 
obowiązkowo dołączą dowody potwier-
dzające ich wystąpienie. Przypadki 
działania siły wyższej lub wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności określo-
ne w przepisach wspólnotowych obej-
mują: śmierć rolnika, długookresową 
niezdolność do pracy, poważną klęskę 
dotykającą grunty rolne gospodarstwa, 
wypadek powodujący zniszczenie w go-
spodarstwie budynków dla zwierząt go-
spodarskich oraz epidemię dotykającą 
części lub całego inwentarza rolnika. 

Od 2011 r., jako dowód potwierdzający 
wystąpienie siły wyższej lub nadzwy-
czajnych okoliczności będą mogły być 
dopuszczone wszystkie dowody, które 
przyczynią się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie są sprzeczne z prawem. Uznanie 
przypadku działania siły wyższej lub 
nadzwyczajnych okoliczności będzie na-
stępowało w drodze decyzji administra-
cyjnej kierownika Biura Powiatowego 
ARiMR w sprawie przyznania płatności.

ARiMR zwraca uwagę, że od 1 stycz-
nia 2011 r. obowiązują dodatkowe normy 
i wymogi wzajemnej zgodności (ang. 
cross compliance).Wszyscy rolnicy 
otrzymali wysłaną za pośrednictwem 
poczty broszurę informacyjną, ponadto 

wykaz norm i wymogów dostępny jest 
na stronie internetowej i w BP.

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyzna-
nie dopłat bezpośrednich, a także prowa-
dzą gospodarstwa, w których realizowa-
ne są działania PROW 2007 - 2013 takie 
jak np. „Program rolnośrodowiskowy”, 
„Zalesianie gruntów rolnych i gruntów 
innych niż rolne” oraz wsparcie z tytułu 
gospodarowania na obszarach i nieko-
rzystnych warunkach tzw. ONW, zobo-
wiązani są do przestrzegania tych zasad. 
Nakazują one prowadzenie działalności 
rolniczej w sposób nieszkodzący środo-
wisku naturalnemu, dbałość o „zdrowot-
ność roślin”, czyli m.in. przestrzeganie 
norm użycia nawozów i środków ochrony 
roślin i zachowywanie szczególnej troski 
o zwierzęta gospodarskie. 

Od 1 stycznia 2011 r. kontrole w gospo-
darstwach rolników w zakresie zdrowia 
publicznego ludzi, zdrowia zwierząt, 
zdrowotność roślin oraz identyfikacji 
i rejestracji zwierząt mają na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa zdrowot-
nego, które należy rozpatrywać w ra-
mach całego łańcucha żywnościowego, 
począwszy od produkcji podstawowej 
w gospodarstwie tak, aby wytwarzane 
pasze i żywność spełniały z jednej strony 
obowiązujące wymogi prawa, z drugiej 
zaś były dla konsumentów po prostu 
zdrowe i bezpieczne.

Kontrole w gospodarstwach rolników 
m.in. pod kątem przestrzegania zdro-
wotności roślin będą dotyczyły np. tego, 
czy rolnik używa odpowiednich środków 
ochrony roślin, czyli dopuszczonych do 
obrotu i czy są one stosowane w odpo-
wiednich dawkach, zgodnie z instrukcją 
producenta. Badane będzie również, czy 
stan techniczny opryskiwaczy stosowa-
nych do prowadzenia zabiegów ochrony 
roślin jest kontrolowany co trzy lata. Po-
twierdzeniem ich dopuszczenia do wy-
konywania takich prac, będzie specjalna 
naklejka umieszczana na opryskiwaczu. 
Sprawdzane będzie także, w jaki spo-
sób przechowywane są środki ochrony 
roślin (muszą się one znajdować z dala 
od żywności i pasz oraz nie mogą być 
dostępne dla osób nieupoważnionych). 
Kontrolowane będą również upraw-
nienia zajmujących się ochroną roślin: 
osoba, która prowadzi zabiegi ochron-
ne, musi posiadać odpowiednią wiedzę, 
potwierdzoną stosownym zaświadcze-
niem o ukończeniu szkolenie w takim 
zakresie. Termin ważności takiego do-
kumentu wynosi pięć lat.  

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Koninie 
informuje

str. 6  
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Z początkiem lutego ruszyła IX ogól-
nopolska edycja akcji ekologicznej 
„Drzewko za butelkę” prowadzona 
przez firmy chemiczne skupione w Pro-
gramie „Odpowiedzialność i Troska”. 

Akcja ma na celu aktywne dbanie 
o środowisko poprzez zbieranie niepo-
trzebnych i zaśmiecających otoczenie 
plastikowych butelek PET. Integruje 
firmy realizatorów Programu, placów-
ki oświatowe, władze samorządowe, 
media oraz dzieci i ich rodziny. Zebrane 
butelki trafiają do recyklingu, a w zamian 
sadzone są drzewka.

W ramach ośmiu dotychczasowych 
edycji, dzieci z całej Polski zebrały po-
nad 9,5 miliona butelek PET i posadziły 
15 tysięcy drzewek. O skali akcji świad-
czyć może fakt, że aby zbudować łań-
cuch z butelek PET dłuższy niż ten, któ-
ry zrobiłyby dzieci z butelek zebranych 
w ramach Akcji tylko w ubiegłym roku, 
trzeba by pokonać odległość z Konina do 
Gdańska i z powrotem. Ale w tym tema-
cie jest jeszcze ciągle sporo do zrobienia 
– roczny odzysk opakowań PET w Polsce 
to zaledwie 0,1%! 

W IX edycji Akcji „Drzewko za Butel-
kę”®, która potrwa od lutego do maja 

2011 r. uczestni-
czyć będzie ponad 
25 tysięcy mło-
dych ekologów ze 
szkół i przedszkoli 
dziewięciu miej-
scowości: Byd-
goszczy, Miszewa 
k.Gdańska, Wło-
cławka, Kędzie-

rzyna‐Koźla, Tarnowa, Nowej Sarzyny, 
Puław, Brzegu Dolnego oraz powiatu 
konińskiego i miasta Konina. Oprócz 
konkursu wiodącego będzie można 
zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie 
na wykonanie rzeźby użytkowej z bute-
lek PET.

W tym roku nad Akcją pieczę sprawu-
je 15 koordynatorów lokalnych – 14 firm 
chemicznych, skupionych wokół Pro-
gramu „Odpowiedzialność i Troska”® 
– pomysłodawcy przedsięwzięcia oraz 
Starostwo Powiatowe w Koninie.

Konińskie Starostwo już po raz piąty 
jest lokalnym koordynatorem akcji w po-
wiecie konińskim. W ramach czterech 
poprzednich edycji Konkursu, zaktywi-
zowaliśmy ponad 2600 osób, które ze-
brały ponad 750 tysięcy butelek i nakrę-
tek oraz posadziły 3600 drzewek.

Szczegółowych informacji o przebiegu 
Akcji w powiecie konińskim udziela Ma-
rek Niezabitowski – inspektor w Wydzia-
le Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa 
i Leśnictwa (tel. 63 243 02 42, lesnictwo@
powiat.konin.pl). 

Marek Niezabitowski
Inspektor w Wydziale Ochrony 

Gruntów Rolnych, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Kontrole
Organem odpowiedzialnym za kontro-

le wymogów wzajemnej zgodności w za-
kresie spełniania przez rolników norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska oraz wymogów z zakresu 
ochrony środowiska, będzie Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Organem odpowiedzialnym za kontrole 
wzajemnej zgodności w zakresie Iden-
tyfikacji i Rejestracji Zwierząt będzie In-
spekcja Weterynaryjna. 

Sankcje
Konsekwencją nieprzestrzegania za-

sady wzajemnej zgodności jest odpo-
wiednie zmniejszenie przyznawanych 
rolnikowi płatności bezpośrednich. Wy-
miar sankcji za uzależniony jest od wielu 
czynników.

Podstawowe rozróżnienie to niezgod-
ność z przepisami wynikająca z:
 – zaniedbania rolnika (nieumyślność),
 – winy rolnika (celowość).

Gdy stwierdzona niezgodność wy-
niknie z zaniedbania ze strony rolnika, 
obniżka ta będzie z zasady stanowić 3% 
całkowitej kwoty płatności bezpośred-
nich. Jednakże na podstawie raportu 

z kontroli może zostać wydana decyzja 
o obniżeniu wielkości potrącenia do 1% 
lub zwiększeniu go do 5% całkowitej 
kwoty lub, w określonych przypadkach, 
o odstąpieniu od nałożenia jakichkol-
wiek obniżek. Natomiast w sytuacji, gdy 
rolnik celowo dopuści się stwierdzonej 
niezgodności, obniżka będzie z zasa-
dy wynosić 20% całkowitej kwoty. Na 
podstawie oceny przedłożonej przez 
właściwy organ kontroli w protokole 
z czynności kontrolnych, ARiMR może 
wydać decyzję o obniżeniu procentu 
do wysokości nie mniejszej niż 15% 
lub, w określonych przypadkach, może 
zwiększyć ten procent nawet do 100% 
całkowitej kwoty. 

Istnieje także tzw. drobna niezgodność, 
– czyli naruszenie, które w zasadzie nie 
powoduje zagrożenia dla środowiska, 
zdrowia ludzi czy zwierząt i jest możliwe 
do szybkiego naprawienia np.: niedoko-
nanie wpisu w ciągu 7 dni w księdze re-
jestracji bydła, czy nieoznakowanie bydła 
w terminie 7 dni wyłącznie w zakresie 
naruszenia: brak jednego kolczyka, ale 
jest ślad po kolczyku.

W przypadku stwierdzenia drobnych 
niezgodności, rolnik powinien podjąć 

działania naprawcze w terminie określo-
nym w raporcie z czynności kontrolnych 
oraz złożyć do kierownika biura powia-
towego ARiMR, na formularzu opraco-
wanym i udostępnionym przez Agencję, 
oświadczenie o zrealizowaniu tych dzia-
łań. Gdy rolnik nie usunie stwierdzonych 
drobnych niezgodności w wyznaczonym 
terminie, wówczas zostaną zastosowane 
obniżki płatności bezpośrednich.

 
Biuro Powiatowe ARiMR informuje 

również, że w dniu 11 stycznia 2011 r. 
zostało opublikowane Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, 
owiec lub kóz (Dz. U. Nr 8, poz 37). Roz-
porządzenie weszło w życie z dniem 26 
stycznia 2011 r. Obowiązujące wszyst-
kich producentów utrzymujących zwie-
rzęta nowe wzory Ksiąg Rejestracji Stad 
wraz z Wykazem kodów ras do oznacza-
nia bydła, owiec i kóz, są ogólnodostępne 
na stronie internetowej ARiMR, a także 
w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie, 
ul. Hurtowa 1.

Halina Kaczmarek
 Kierownik BP ARiMR w Koninie

Rolnik Koniński/Ekologia Z Kroniki Powiatu
 str. 5

Ruszyła kolejna edycja akcji 
„Drzewko za butelkę”
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Rubinowy Hit z Gwiazdą i Hit Pro-
mocji Regionu powiększyły kolekcję 
nagród powiatu konińskiego. Samo-
rząd uhonorowany został za ubiegło-
roczną organizację Obchodów Roku 
Chopinowskiego oraz skuteczną 
promocję powiatu i efektywne zaan-
gażowanie w organizację konkursu.

Akty nominacji, nagrody i statuetki 
rozdane zostały 20 lutego w Poznaniu 
podczas uroczystej Gali „Gospodarczo-
Samorządowy HIT Regionów 2010”. 

Wśród laureatów konkursu znalazło 
się aż sześć podmiotów gospodarczych 
i trzy samorządy z powiatu konińskiego. 
Starostwo Powiatowe w Koninie nagro-
dzone zostało podwójnie.

Starosta Stanisław Bielik odebrał dla 
powiatu Rubinowego HIT-a z Gwiazdą 
– jedną z najbardziej prestiżowych na-
gród Konkursu. Samorząd otrzymał ją 
za organizację ubiegłorocznych obcho-
dów Roku Chopinowskiego w regionie 
konińskim. Kolejny laur – „HIT Promocji 

Regionu” przypadł konińskiemu Staro-
stwu za skuteczną promocję osiągnięć 
gospodarczych, ekologicznych i organi-
zacyjnych powiatu oraz efektywne zaan-
gażowanie w organizację konkursu.

Warto przypomnieć, że usługi świad-
czone przez urząd na rzecz społecz-
ności powiatu zostały już wcześniej 
dostrzeżone przez kapitułę konkursu. 
Starostwo jest laureatem Nagrody HIT 
za wdrożenie innowacyjnych metod za-
rządzania jakością ISO 9001-2000 oraz 
uzyskanie rekomendacji do utrzymania 
ważności certyfikatu na kolejne lata. 
Dwukrotnie docenione zostało także 
za inwestycje ekologiczne: program 
usuwania azbestu oraz termomoderni-
zacje budynków wchodzących w skład 
majątku powiatu. Z kolei, w roku 2010, 
z uznaniem kapituły spotkały się przed-
sięwzięcia inwestycyjne samorządu 
w zakresie rozbudowy infrastruktury 
sportowej w powiecie.

Finał Konkursu „Gospodarczo-Sa-
morządowy HIT Regionów” okazał się 
być szczęśliwy także dla pozostałych 
nominowanych z powiatu konińskiego. 
Statuetki HIT 2010 odebrali także sa-
morządowcy z gmin Rychwał i Kleczew, 
a także przedstawiciele firm: EUROPO-
LES, Fabet, MELBUD, KON-PLAST, Za-
kładu Mechanicznego Jerzy Robak oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 
Mieście. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Rolnik Koniński/Ekologia Z Kroniki Powiatu
Powiat Koniński laureatem 
dwóch HIT-ów

Kilkudziesięciu przedsiębiorców 
i osób planujących rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą wzięło udział 
w spotkaniu informacyjnym zorga-
nizowanym 24 lutego przez Punkt In-
formacyjny Funduszy Europejskich 
(PIFE) w Koninie. Podczas spotka-
nia można było poznać m.in. zasady 
działania PIFE czy założenia projektu 
„Moja firma – moja przyszłość”, któ-
ry będzie realizować Agencja Rozwo-
ju Regionalnego w Koninie. 

Głównym tematem spotkania były jed-
nak instrumenty pożyczkowe i poręcze-
niowe dla przedsiębiorców oferowane 
w ramach Inicjatywy JEREMIE w Wiel-
kopolsce. 

Województwo wielkopolskie jako 
pierwsze zdecydowało się na wsparcie 
mikro, małych i średnich firm w regionie 
w ramach europejskiej inicjatywy JERE-
MIE. Tym samym Wielkopolska stała się 

liderem dla pozostałych województw za-
chęcając do podobnego działania.

Specyfika JEREMIE polega na stwo-
rzeniu nowego, odnawialnego mecha-
nizmu pozadotacyjnego. Inicjatywa fi-
nansowana jest w ramach działania 1.3 
„Rozwój systemu finansowych instru-
mentów wsparcia przedsiębiorczości” 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na 
realizację tej inicjatywy w Wielkopolsce 
przeznaczono 501,3 mln zł (w tym 375,9 
mln zł z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego). 

Ta forma wspierania sektora MSP 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem ze względu na możliwość wie-
lokrotnego wykorzystania pieniędzy unij-
nych i jednocześnie możliwość pomocy 
dla wielu firm. Około 300 podmiotów 
z Wielkopolski otrzymało już wsparcie 
dzięki JEREMIE.

Inicjatywa ta zapewnia elastyczne wa-
runki finansowania dla przedsiębiorstw 
znajdujących się we wczesnej fazie rozwo-
ju; możliwość uzyskania zabezpieczenia 
spłaty pożyczki lub kredytu dla firm niepo-
siadających zabezpieczeń (np. ze względu 
na krótką historię kredytową, wstępne sta-
dium działalności, działalność usługową, 
brak wystarczających aktywów); możli-
wość uzyskania wsparcia na realizację ry-
zykownych przedsięwzięć innowacyjnych.

Po spotkaniu prelegenci udzielali indy-
widualnych konsultacji. Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich funkcjonu-
jący w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Koninie również udziela informacji na 
temat Inicjatywy JEREMIE oraz możli-
wości dofinansowania w ramach WRPO 
na lata 2007-2013 i innych Programów 
Operacyjnych funkcjonujących w ra-
mach Narodowej Strategii Spójności. 

Dorota Jaśniewicz
Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Koninie

Inicjatywa JEREMIE
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Mają doskonałe wyniki w nauce 
i szczególne osiągnięcia w ogólnopol-
skich olimpiadach przedmiotowych, 
turniejach wiedzy i konkursach. 
Mowa o najzdolniejszych uczniach 
i studentach z powiatu – laureatach 
tegorocznych Stypendiów Starosty 
Konińskiego.

Z okazji wręczenia nagród finanso-
wych za dobre wyniki w nauce, Starosta 
Stanisław Bielik spotkał się 15 lutego 
w urzędzie z uzdolnioną młodzieżą z po-
wiatu konińskiego, ich rodzicami i na-
uczycielami.

Stypendia Starosty przyznawane są 
przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 
2002 roku i służą wspieraniu rozwoju 

indywidualnych zdolności oraz zaintere-
sowań młodych ludzi. Są też formą na-
grody za trud i pracę włożone we własną 
edukację.

Uprawnionymi do otrzymania stypen-
dium są uczniowie, których średnia ocen 
w roku poprzedzającym złożenie wnio-
sku wyniosła 4,75, a także laureaci ogól-
nopolskich olimpiad przedmiotowych, 
turniejów i konkursów na prace nauko-
we. O pomoc stypendialną mogą również 
ubiegać się studenci uczący się w trybie 
dziennym, którzy pozostają w trudnej 
sytuacji materialnej, tj. dochód brutto na 
jednego członka rodziny nie przekracza 
30% najniższego wynagrodzenia.

Z roku na rok wzrasta ilość przyzna-
wanych stypendiów. Świadczy to zarów-

no o rosnącym poziomie kształcenia 
w naszych szkołach, jak i rosnącym po-
ziomie wiedzy uczniów.

W tegorocznym budżecie powiatu za-
bezpieczono na Stypendia Starosty kwo-
tę 59 700 zł. Pozwoliło to objąć pomocą 
finansową 36 uczniów szkół ponadgmi-
nazjalnych oraz 2 studentów.

Grono stypendystów powiększyli 
w tym roku: Kinga Karnafel, Alicja Wi-
śniewska, Martyna Moks, Danuta Li-
skowska, Agata Tupalska, Marta Krop-
ska, Weronika Jasiak, Joanna Michalak, 
Samanta Matuszewska, Aleksandra 
Berthold, Waldemar Szczepankiewicz, 
Marcin Pieszak i Michał Perliński z ZSP 
w Kleczewie oraz Agnieszka Walento-
wicz, Marta Przybysz, Magdalena So-
snowska, Oktawia Rusin i Krystian Malec 
z ZSP w Sompolnie, a także uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie: Magdalena Trębacka, 

Anna Skwarek, Elżbieta Piasecka, Kinga 
Mazurek, Paulina Roszak, Anna Trafna, 
Patrycja Wałęsa, Sylwia Burlaga, Pau-
lina Majewska, Gloria Krokos, Justyna 
Wielkopolan, Aleksandra Jasińska, Róża 
Maćkowska, Karol Kołodziejczyk, Da-
mian Stanisławski, Kamil Kowalewski, 
Michał Pyrzyński, Rafał Walicki.

Stypendia Starosty Konińskiego otrzy-
mało także dwóch absolwentów szkół 
powiatu, kontynuujących naukę na wyż-
szych uczelniach: Jarosław Bućkowski 
student Instytutu Ekonomicznego PWSZ 
w Koninie oraz Patryk Dybalski studiują-
cy na Wydziale Informatyki, Automatyki 
i Robotyki Politechniki Poznańskiej.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Starosta rozdał stypendia
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Kamil Kowalewski, Marta Kropska 
i Waldemar Szczepankiewicz repre-
zentować będą powiat koniński w Fi-
nale Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Konsumenckiej.

W Światowym Dniu Konsumenta, 
21 uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu konińskiego przystąpiło 
do egzaminu sprawdzającego wiedzę 
konsumencką. Pisemny test ze zna-
jomości podstawowych aktów prawa 
konsumenckiego był główną częścią 
powiatowych eliminacji konkursu, zor-
ganizowanego 15 marca przez konińskie 
Starostwo.

Honorowy patronat nad Olimpiadą 
objął Starosta Koniński, a nad jej prze-
biegiem czuwała komisja w składzie: 
Bernadeta Szmytka Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów w Koninie, Krzysz-
tof Musiał Sekretarz Powiatu, Marta 
Bagrowska Rzecznik Prasowy Staro-
stwa, Ewelina Rapeła z-ca naczelni-
ka Wydziału Promocji i Rozwoju oraz 
Karolina Przybylska pracownik Biura 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Koninie.

Uczestnicy tegorocznego konkursu 
zmierzyli się z pisemnym testem za-
wierającym 30 pytań. Udzielenie pra-

widłowych odpowiedzi gwarantowała 
dobra znajomość ustaw o: szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej, 
usługach turystycznych, przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
czy też kredycie konsumenckim. 

Bardzo dobrze przygotowana do kon-
kursu młodzież prezentowała wysoki 
i wyrównany poziom. Stąd wyłonienie 
laureatów poszczególnych miejsc wyma-
gało od Komisji przeprowadzenia wśród 
finalistów dodatkowego egzaminu.

Bezkonkurencyjny okazał się Kamil 
Kowalewski z ZSE-U w Żychlinie, który 
zapewnił sobie zwycięstwo pokonując 
ubiegłoroczną finalistkę Martę Kropską 
z ZSP w Kleczewie. Do grona laure-
atów dołączył także Waldemar Szcze-
pankiewicz z ZSP w Kleczewie. Kolejne 
punktowane miejsca wywalczyli: Kin-
ga Karnafel z ZSP w Kleczewie oraz 
Elżbieta Piasecka i Michał Pyrzyński 
z ZSE-U w Żychlinie. 

Najlepsza szóstka etapu powiatowe-
go Olimpiady otrzymała dyplomy oraz 
ufundowane przez Starostę Konińskiego 
cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami 
zakończyli swój udział w konkursie także 
pozostali jego uczestnicy.

Powiatowe Olimpiady Konsumenc-
kie stały się doskonałym narzędziem 

edukacyjnym propagującym wiedzę 
w zakresie praw konsumenckich oraz 
podnoszącym świadomość młodzieży 
o funkcjonujących mechanizmach ryn-
kowych. W dziesięciu edycjach Konkur-
su wzięło udział ponad 300 uczniów wy-
łonionych z tysięcy uczestników etapów 
szkolnych. 

Laureaci eliminacji powiatowych 
odnosili też sukcesy na szczeblu woje-
wódzkim Olimpiady. Zwycięstwo w fi-
nale wielkopolskim i główną nagrodę 
wywalczyła w 2005 roku – Urszula 
Strzelecka z Zespołu Szkół w Sompol-
nie. I choć wyniku tego nie powtórzył 
żaden inny reprezentant powiatu koniń-
skiego, to w roku ubiegłym II miejsce 
w finale zajął Kamil Kowalewski z Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. 

Jak poradzą sobie w Poznaniu nasi 
tegoroczni finaliści? Kolejny spraw-
dzian ze znajomości aktów prawa kon-
sumenckiego odbędzie się 11 kwietnia 
w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
W wielkopolskim finale Olimpiady, po-
wiat koniński reprezentować będą Kamil 
Kowalewski, Marta Kropska i Waldemar 
Szczepankiewicz. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Powiatowi laureaci Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej
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Rok 2010 był pomyślny dla naszych 
sportowców – tak podsumowała ubie-
głoroczne osiągnięcia sportowe po-
wiatu konińskiego – wicestarosta Mał-
gorzata Waszak. Ponad 130 finałów 
powiatowych w różnych dyscyplinach 
sportu zapewniło kibicom w ubiegłym 
roku wiele emocji. O tym, że powiat ko-
niński zalicza się ścisłej czołówki spor-
towej województwa wielkopolskiego 
świadczy też zajęcie 5 miejsca w zawo-
dach o Puchar Marszałka.

Powiatowa uroczystość z udziałem sa-
morządowców oraz najbardziej zasłużo-
nych dla sportu – zawodników, trenerów 
i działaczy odbyła się 16 lutego w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Ślesinie.

Starosta Stanisław Bielik złożył ser-
deczne gratulacje oraz podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
sportowych sukcesów powiatu. 

Za wybitne osiągnięcia sportowe 

w 2010 r., które przysłużyły się promocji 
powiatu konińskiego w kraju i na arenie 
międzynarodowej, nagrody Starosty 
Konińskiego otrzymało 17 zawodników: 
Łukasz i Michał Galowie, Adrian i Albert 
Stanisławscy (Koniński Klub Szermier-
czy) Rafał Klepacki, Adam Michalski, 
Jakub Subtelny (Konińskie Ludowe To-
warzystwo Cyklistów), Kamila Kubicka, 
Michał Bonczysty, Dawid Siwek (UKS 
„SMECZ” Konin), triathlonistka Agniesz-
ka Cieślak oraz zawodnicy sekcji olim-
piad specjalnych: Monika Król, Michał 
Wojciechowski, Andrzej Kowalczyk, 
Kamil Modrzejewski i Sylwia Karczew-
ska. Sukcesy zawodników są najlep-
szym świadectwem pracy ich trenerów. 
W uznaniu dla zasług na rzecz rozwoju 
sportu w powiecie konińskim, nagrody 
starosty otrzymali także trenerzy: Ma-
rian Kulesa z UKS „SMECZ” Konin i To-
masz Piguła z Konińskiego Klubu Szer-
mierczego.

Poza osiągnięciami indywidualnymi, 
na uwagę zasługuje także dobry wynik 
powiatu konińskiego we współzawod-
nictwie zespołowym. Zdobycie 5 miejsca 
w zawodach o Puchar Marszałka zalicza 
powiat do czołówki sportowej wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Warto też przypomnieć, że w 2010 r. 
powiat wzbogacił się o kolejny profe-
sjonalny obiekt sportowy. Przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Rychwale powstało wielofunkcyjne 
boisko z elementami ścieżki zdrowia 
i placem zabaw. Inwestycja ta zakończy-
ła plan rozbudowy infrastruktury spor-
towej przy szkołach powiatu. Obecnie, 
wszystkie nasze placówki oświatowe 
posiadają sprzyjające warunki do reali-
zowania ambicji sportowych uczącej się 
w nich młodzieży.

Jaki będzie dla powiatowego sportu 
rok 2011? Opracowany przez konińskie 
Starostwo „Kalendarz imprez” jest za-
powiedzią bogatej i zróżnicowanej oferty 
sportowej adresowanej do wszystkich 
mieszkańców. 

Marta J. Bagrowska 
Rzecznik Prasowy Starostwa

Podsumowanie roku 
sportowego w powiecie

Ankiety 
pomagają 
urzędnikom

Ponad 98% klientów docenia obsłu-
gę Starostwa Powiatowego w Koninie. 
Tak wynika z badań poziomu zadowo-
lenia klientów, które są prowadzone 
w Punkcie Informacyjnym Starostwa. 
Wszystko po to, aby poznać opinię od-
wiedzających nasz urząd i wyelimi-
nować ewentualne słabe strony jego 
działania. 

Oprócz zaproszenia do wypełniania 
ankiety przez pracownika Punktu Infor-
macyjnego istnieje możliwość przesłania 
jej drogą elektroniczną na stronie www.
powiat.konin.pl.

 Dwa razy w roku Wydział Promocji 
i Rozwoju robi zestawienie z ilości prze-
prowadzanych ankiet oraz ocenę świad-
czonych usług. W roku 2009 wpłynęło 
do Starostwa 500 ankiet. Rok później 
ich liczba wyniosła łącznie 1265, z czego 
1248 pozytywnych, a 17 negatywnych. 

Obecnie na koniec kwartału 2011 r. ta-
kich opinii jest już 670.

Okazuje się, że liczba przeprowa-
dzonych ankiet zdecydowanie wzrasta. 
Klienci chętnie wyrażają swoją opinię, 
zaznaczając przy tym swoje uwagi i spo-
strzeżenia. Pozwala to ocenić urząd 
oczami klienta, pokazać jego mocne 
i słabe strony. Państwa opinie są dla nas 
bardzo cenne, a informacje uzyskane za 
pośrednictwem ankiety będą podstawą 
do polepszenia procesu świadczonych 
usług.

Punkt Informacyjny Starostwa Po-
wiatowego w Koninie istnieje od 2001 r.  
i jest czynny w godzinach pracy urzędu. 
Oprócz informacji telefonicznej pra-
cownik Punktu udziela kompetentnych 

informacji, kieruje klienta 
do odpowiedniego wydzia-
łu lub jednostki organiza-
cyjnej urzędu. Tutaj można 
otrzymać ulotki i informacje 
związane z pracą poszcze-
gólnych wydziałów oraz 
instytucji. Ponadto każdy 
klient za pośrednictwem 
strony internetowej ma do-
stęp do Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz Internetowy 
System Aktów Prawnych. 
W roku 2010 zmieniono 

też wygląd zewnętrzny punktu. Drobne 
przeróbki meblarskie, wymiana tablicy 
informacyjnej, czy nawet zmiana miej-
sca, w którym siedzi pracownik ma na 
celu jeszcze lepszą obsługę klientów 
Starostwa.

 Liczba załatwianych spraw w urzę-
dzie z roku na rok wzrasta. Starostwo 
Powiatowe w Koninie odwiedzają często 
mieszkańcy spoza powiatu konińskiego. 
Zdarzają się tez osoby omyłkowo trafia-
jący do Starostwa. Oni również zostają 
pokierowani do odpowiednich punktów 
informacyjnych czy instytucji, w których 
powinni załatwić określona sprawę.

Żaneta Staszak
Wydział Promocji i Rozwoju 
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Finał XIII Zimowej Wielkopolskiej 
Spartakiady Mieszkańców Wsi, który 
odbył się 27 lutego w Przeźmierowie 
okazał się szczęśliwy dla reprezenta-
cji powiatu konińskiego. Triumfatorem 
Zimowej Spartakiady został Powiat 
Koniński, który wyprzedził w klasyfi-
kacji końcowej Powiat Pilski i Powiat 
Ostrowski.

Klasyfikacja końcowa:
I – Powiat Koniński  198 pkt
II – Powiat Pilski   189 pkt
III – Powiat Ostrowski 183 pkt
IV – Powiat Średzki 180 pkt
V – Powiat Szamotulski 163 pkt
VI – Powiat Krotoszyński 160 pkt

Na sukces powiatu złożył się start 
wszystkich zawodników. W poszczegól-
nych konkurencjach zajęliśmy następu-
jące miejsca:
Tenis stołowy
Kamila Kubicka gm. Stare Miasto 
8-19 miejsce
Marek Milwicz gm. Ślesin 
8-19 miejsce
Szachy
Mirosława Licheniak gm. Kleczew 
8-16 miejsce
Grabiasz Franciszek gm. Kleczew 
8-17 miejsce
Warcaby
Dżesika Nejman gm. Ślesin 
8-17 miejsce
Zbigniew Jabłoński gm. Ślesin 

8-17 miejsce
Wielobój rekreacyjny    
Anna Fopp i Aleksander Harwodziński 
gm. Kleczew 8-18 miejsce
Wielobój rodzinny
Waldemar, Grażyna i Michał Urbaniak 
gm. Rychwał 1 miejsce
Rzuty karne
Wojciech Miętkiewicz gm. Golina 
8-16 miejsce
Piotr Kusiołek gm. Golina 1 miejsce
Rzut Lotką
Marietta Kaczmarek gm. Wilczyn 
4 miejsce
Marcin Kaczmarek gm. Wilczyn 
8-18 miejsce
Podnoszenie ciężarka
Tomasz Ćwikliński gm. Wilczyn 
1 miejsce
Marcin Działak gm. Wilczyn 
8-16 miejsce
Konkurs wiedzy LZS   
Małgorzata Chmurska i Marek Fijałkow-
ski gm. Ślesin 7 miejsce
Przeciąganie liny 6 miejsce
Maciej Kozłowski 

Andrzej Kaźmierczak 
Paweł Lenartowicz 
Krzysztof Ciechanowski 
Arkadiusz Horbiński 
Halowa piłka nożna
Drużyna gminy Golina 2 miejsce
Siatkówka mężczyzn
Drużyna gminy Wilczyn 2 miejsce

Jerzy Drygiel
Naczelnik Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu

Sebastian Tołoczko
Podinspektor w Wydziale Oświaty, 

Kultury i Sportu

Fot. Kamil Strajch

Powiat Koniński najlepszy 
w Wielkopolsce
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Turystyka

XVII Międzynarodowe Targi – Re-
giony Turystyczne NA STYKU KUL-
TUR w Łodzi odbywające się w dniach 
25-27 lutego to pierwsza w tym roku 
impreza wystawiennicza, podczas któ-
rej powiat koniński promował swoje 
walory turystyczne. Turystów, po raz 
pierwszy w historii, zachęcaliśmy do 
odwiedzenia powiatu smakiem potraw 
regionalnych.

Ponad 7,5 tysiąca zwiedzających miało 
okazję zapoznać się z ofertą przygoto-
waną przez 173 przedstawicieli branży 
turystycznej. Wśród nich byli wystawcy 
zagraniczni m.in. z Czech, Rosji, Nie-
miec, Ukrainy, Węgier. Ich prezentację 
uzupełniła oferta turystki wyjazdowej do 
innych zakątków świata prezentowana 
przez biura podróży. 

Regionem partnerskim tegorocznej 
edycji targów była Wielkopolska promu-
jąca się hasłem „Wielka historia. Wielka 

przygoda”. Dlatego też obok kompletnych 
informacji na temat: bazy noclegowej, 
aktywnego wypoczynku oraz dziedzic-
twa kulturowego, zwiedzający stoisko 
naszego województwa mogli skorzystać 
z wielu dodatkowych atrakcji, także kuli-
narnych.

Również Powiat Koniński i Miasto Ko-
nin, będące partnerami Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej, przygotowały 
niespodzianki. Turystów z województwa 
łódzkiego pracownicy Starostwa Powia-
towego w Koninie zachęcali do wypo-
czynku na Ziemi Konińskiej prezentując 
walory kuchni regionalnej. Można było 
posmakować takich potraw jak obsypun-
ka, pyrczok i pasztet z gęsi przygotowa-
ne przez Oberżę „Pod Kulawą Gęsią” ze 
Ślesina oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie. Dorośli mogli 
również spróbować wina z czarnej po-
rzeczki konińskiej firmy Vin-Kon wpisa-

nego na listę „Produktów Regionalnych 
i Tradycyjnych z Wielkopolski”.

Na wielkopolskim stoisku przepro-
wadzono też konkursy wiedzy o regionie 
konińskim z atrakcyjnymi nagrodami. 
Wśród nich są między innymi zaprosze-
nie na letni spływ kajakowy fragmentem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski czy lot balo-
nem nad powiatem konińskim.

Oprócz tych wyjątkowych atrakcji 
prezentowano wydawnictwa ukazujące 
atrakcje turystyczne powiatu konińskie-
go.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
partnerów stoisko Wielkopolski zdobyło 
w tym roku nagrodę główną w konkursie 
„Najlepszy Wystawca Targów Na Styku 
Kultur w Łodzi”. Jury doceniło wartość 
promowanych produktów turystycz-
nych, oryginalność i różnorodność form 
promocji oraz aranżację stoiska.

Ewelina Rapeła
Z-ca Naczelnika 

Wydziału Promocji i Rozwoju

Powiat na Targach 
Turystycznych w Łodzi
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