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P.W. CHROM-CORN
Wiesław Kurtys

SKUP
ZBÓŻ I KUKURYDZY





sprzedaż maszyn rolniczych
sprzedaż nasion kukurydzy
usługowe suszenie kukurydzy

MAGAZYNY ZBOŻOWE
CHROMOWOLA 51, 87-702 KONECK  728 181 486

Szanowni Państwo!
Na Państwa ręce przekazuję folder o kujawskiej gminie Koneck. Nasza gmina ma typowo rolniczy charakter, w ciągu ostatnich dwudziestu
lat dokonaliśmy dużego przeobrażenia w sferze infrastrukturalnej i społecznej. Gmina Koneck szybko się rozwija przy dużym zaangażowaniu
mieszkańców. Do jej rozwoju wykorzystujemy takie atuty, jak potencjał
ludzki, położenie w centrum kraju i powiatu oraz zasoby środowiskowe.
Serdecznie zapraszamy do naszej gminy.
Ryszard Borowski

Wójt Gminy Koneck

GMINA KONECK

Gmina Koneck administracyjnie przynależy do województwa kujawsko-pomorskiego i wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego. W granicach gminy położone są 22 miejscowości w ramach 19 sołectw. Jej
powierzchnia całkowita wynosi 67,84 km2. Wiodącą dziedziną działalności na terenie gminy Koneck jest rolnictwo. Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawa zbóż i warzyw oraz wysoko wyspecjalizowane
sadownictwo. Gospodarstwa hodowlane ukierunkowane są na hodowlę
trzody chlewnej i bydła mlecznego.
Władze samorządowe Gminy Koneck od wielu lat z powodzeniem
pozyskują środki pozabudżetowe na działalność inwestycyjną. Najważniejsze przedsięwzięcia to m.in. liczne działania proekologiczne podejmowane w celu podwyższenia standardów życia mieszkańców, w tym
budowa kanalizacji sanitarnej, budowa dróg lokalnych i nowoczesnych
parkingów. Dużym sukcesem samorządu Gminy Koneck jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnego, szerokopasmowego Internetu. Ponadto gmina angażuje się w tworzenie, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz w rozwój działalności
kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjnej.
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OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Kościół pod wezwaniem
Świętego Prokopa w Konecku
Kościół parafialny w Konecku powstał w latach 1862-1909. Zbudowany w stylu neogotyckim z żółtej
i czerwonej cegły, o trzech nawach,
z wielobocznie zamkniętym prezbiterium oraz mocno zaznaczonym transeptem. Fasada zwieńczona strzelistą
wieżą, widoczną z dużej odległości.
W skład zespołu wchodzi kościół, figura Matki Boskiej, ogrodzenie i starodrzew wokół kościoła pochodzący
z około XIX wieku.
Kościół pod wezwaniem
Świętego Marcina w Straszewie
Kościół zbudowany w 1780 r.,
drewniany, z półkoliście zamkniętym prezbiterium, zwieńczony
dwuspadowym dachem oraz wieżyczką. W kościele znajduje się
wielka kruchta, a przy niej duża
kamienna kropielnica oraz trzy ołtarze. W skład zespołu wchodzi
kościół, ogrodzenie i zieleń wokół
kościoła pochodzące z około XIX
wieku.
Wiatrak PALTRAK w miejscowości Pomiany
Wiatrak zbudowano w 1925 roku. Z jego pierwotnej formy zachował się odeskowany, główny trzon budowli oraz pozostałość jednego
skrzydła. Całość budynku ma konstrukcję słupowo-ryglową. Wiatrak ma
trzy piętra, posadowiony jest ruchomo na betonowej podstawie, po niej
toczyły się rolki, na których obracano całą konstrukcję.

GMINA KONECK

REZERWAT PRZYRODY „UROCZYSKO KONECK”
Rezerwat przyrody „Uroczysko Koneck” powstał na podstawie Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uznania tego obiektu leśnego za rezerwat przyrody. Utworzono go w celu zabezpieczenia i zachowania rzadkich zbiorowisk leśnych.
Rezerwat zajmuje powierzchnię 84,64 ha.

GOSPODARKA LEŚNA
Obszary leśne – zwarte kompleksy leśne położone w północno-wschodniej i zachodniej części gminy – Las Konecki o powierzchni około 250 ha i zwarte kompleksy w rejonie Kolonii Straszewskiej. Kompleksy
leśne występujące na terenie gminy stanowią zwarte powierzchnie lasów mieszanych i monokultur sosnowych.
Lasy niepaństwowe na terenie gminy Koneck zajmują 150 ha i są to
lasy należące do osób fizycznych.
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KULTURA
Działalność kulturalna Gminy Koneck skupia się głównie wokół
Gminnego Ośrodka Kultury. Przy ośrodku działa zespół folklorystyczny
„Echo Konecka”. W kalendarz gminy na stałe wpisały się takie imprezy,
jak: Przegląd Młodych Talentów Wokalnych, Przegląd Zespołów Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Artystyczne Prezentacje Instrumentalne. Ponadto organizowane są liczne festyny i zabawy, święta
państwowe i uroczystości okolicznościowe.
Istotną rolę w życiu kulturalnym społeczności gminy pełni także
Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku, jest to gminne centrum informacji kulturalnej i edukacyjnej, w którym mieszkańcy mogą korzystać ze
stanowisk komputerowych oraz szerokopasmowego internetu.

GMINA KONECK

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W Gminie Koneck działają cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Koło
Gospodyń Wiejskich w Konecku, Koło Gospodyń Wiejskich w Ossówce,
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie i Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynku, ich członkowie (nie tylko kobiety) angażują się w rozwój gminy
i podtrzymują regionalne tradycje.

OŚWIATA
Na terenie Gminy Koneck znajdują się 4 szkoły. Publiczny Zespół
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck. Pozostałe dwie niepubliczne szkoły prowadzone są przez stowarzyszenia.
Szkołę Podstawową w Straszewie prowadzi stowarzyszenie pod nazwą
„Jesteśmy Razem”, natomiast Szkołę Podstawową w Świętem prowadzi Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz Rozwoju Wsi Święte
i Okolic. W 2020 roku po podpisaniu porozumienia z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego utworzona została w Konecku jedyna w powiecie aleksandrowskim Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Na terenie naszej gminy znajdują się cztery jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych: Koneck, Straszewo, Brzeźno i Kamieniec. Dwie z nich
OSP Koneck oraz OSP Straszewo należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Druhowie są bardzo dobrze wyposażeni i wyszkoleni. Ratują życie i zdrowie mieszkańców naszej gminy, ale również są
dysponowani do akcji poza nią – w regionie, a niekiedy w czasie klęsk na
terenie całego kraju.

POSTERUNEK POLICJI W KONECKU
W 2018 r. z inicjatywy Gminy Koneck utworzono w Konecku Posterunek Policji o zasięgu funkcjonowania obejmującym trzy gminy: Koneck,
Bądkowo i Zakrzewo. Dzięki temu poprawił się stan bezpieczeństwa na
tym terenie.

GMINA KONECK

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE
•

termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii,

•

rozbudowa i przebudowa polegająca na modernizacji i automatyzacji
stacji uzdatniania wody w miejscowości Koneck wraz z budową studni głębinowej,

•

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na takich obszarach
gminy Koneck, gdzie nieefektywna jest budowa kanalizacji,

•

przebudowa obiektów oświatowych,

•

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koneck,

•

przebudowa parkingów i zajazdów dla autobusów w miejscowości
Koneck,

•

budowa ronda bezkolizyjnego,

•

budowa dróg asfaltowych (ponad 10 km przez ostatnie 3 lata).

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
•

zacieśnianie więzi społecznych wśród wszystkich mieszkańców gminy Koneck,

•

rozbudowa i rozwój Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Konecku,

•

modernizacja Zespołu Szkół w Konecku,

•

dalsza budowa i remonty dróg gminnych,

•

wykorzystanie centralnego położenia gminy Koneck w powiecie aleksandrowskim dla jej dalszego rozwoju,

•

zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo-rowerowych łączących
wszystkie rejony gminy w korelacji z sąsiednimi gminami w ramach
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, którego Gmina Koneck jest członkiem,

•

zaprojektowanie i wykonanie obiektów małej retencji wód na terenie
gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (zadanie wspólne).
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www.radstal.pl
Produkujemy:
• silosy lejowe, silosy paszowe metalowe
• przenośniki kubełkowe, zgarniakowe, ślimakowe
• wialnie i czyszczalnie do ziarna
• kosze przyjęciowe
• rury spadowe, rozdzielacze, kolana, zasuwy
• konstrukcje wsporcze do urządzeń
• konstrukcje stalowe – wiaty, hale
Zajmujemy się projektowaniem, budową i modernizacją
magazynów zbożowych.
Dobieramy urządzenia według indywidualnych potrzeb klienta.
F.P.U. RADSTAL
Chromowola 50, 87-702 Koneck  662 613 943  biuro@radstal.pl

Wizyta Pani Premier Beaty Szydło w Konecku w dniu 01.04.2017 r.

Wizyta legendy polskiego piłkarstwa Włodzimierza Lubańskiego w Konecku,
nadanie ulicy jego imienia w dniu 21.09.2019 r.

ku,
9 r.
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KONECK 208

www.lawendowydworek.com.pl
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
I INWESTYCJI BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE:

• instalacji elektrycznych
• automatyki przemysłowej
• monitoringu
• alarmów
• klimatyzacji
• wiercenia w betonie techniką
diamentową do 450 mm

MONTAŻ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH

SPOCZYNEK 55, 87-702 KONECK, ŚW. PROKOPA 33

 795 395 702  instalacje-wesolowski@wp.pl
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Agnieszka Kamińska
✆ 500 400 934

Kolonia Straszewska 34
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UBEZPIECZENIA

• komunikacyjne
• majątkowe
• firmowe
• rolne + uprawy

• dobrowolne
• na życie
• grupowe
• szkolne

Stolarnia Kamieniec
Kamieniec 7, 87-702 Koneck

✆ 669 382 534

Beata Nowak

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • ZABUDOWY
• SCHODY
• OKNA • DRZWI
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 ciągniki i maszyny rolnicze
 części zamienne do ciągników i maszyn
 usługi transportowe
 zakuwanie i regeneracja przewodów hydraulicznych
 wyważanie i wymiana opon do 56 cali
FIRMA HANDLOWA AGROPOL
87-707 Zakrzewo
tel./fax 54 272 02 19, 54 272 05 23
e-mail: agropol.marcin@wp.pl

www.agro-pol.com.pl
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SKUP I SPRZEDAŻ ZBÓŻ
USŁUGI TRANSPORTOWE
SPRZEDAŻ HURTOWA

• pasze • śruty • nawozy • nasiona
• środki ochrony roślin

 ms.matusiak@interia.pl

PHU SŁAWOMIR MATUSIAK
SIEDZIBA:

SPOCZYNEK 7, 87-702 KONECK
PUNKT HANDLOWY:

KONECK 146, 87-702 KONECK

 660 941 104
TRANSPORT  608 029 280
HANDEL  696 675 757
ZBOŻA
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AGSTAL
WYROBY HUTNICZE
ART. METALOWE
PROFILE ZAMKNIĘTE, RURY,
PŁASKOWNIKI, BLACHY
USŁUGI ŚLUSARSKIE

• konstrukcje stalowe • piaskowanie
• montaż płyt warstwowych i trapezowych
Ostrowąs 32
87-700 Aleksandrów Kuj.
agstal-biuro@wp.pl

 698 310 882
USŁUGI  692 148 839

SPRZEDAŻ STALI
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INSTAL-DOM Robert Hejman






FOTOWOLTAIKA
TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
POMPY CIEPŁA
USŁUGI KOPARKOŁADOWARKĄ
OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

POMIANY 10
87-702 KONECK

 606 354 456
12
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO
ROLFROZ SP. Z O.O.
CHROMOWOLA, 87-702 KONECK  54 272 21 59  54 272 25 96
 biuro@rolfroz.pl  rolfroz@rolfroz.pl

P R O D U C E N T:
KONCENTRATÓW I PRZECIERÓW
OWOCOWYCH I WARZYWNYCH
WARZYW STERYLIZOWANYCH
I MARYNOWANYCH
KETCHUPÓW
NEKTARÓW

Firma
z tradycjami
www.rolfroz.pl

