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  DANE O GMINIE  

Wójt Gminy Koneck – od 1998 r. do dnia dzisiejszego  

Pan Ryszard Władysław Borowski  

 

 

 

 Liczba mieszkańców gminy– 3233, 

Wskaźnik podatkowy dochodów gminy na jednego mieszkańca 
wynosi 894,89 zł, 

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na jednego mieszkańca 
wynosi 1 596,67 zł. 

 



POŁOŻENIE  
 

 Gmina Koneck znajduje się na terenie powiatu aleksandrowskiego należącego 
do województwa kujawsko – pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 67,84 km2. Na terenie 
gminy znajdują się 22 miejscowości, z czego 19 to wsie sołeckie. Gmina Koneck położona 
jest blisko drogi krajowej nr 91 łączącej północ Polski z południem oraz biegnącej do niej 
równolegle autostrady A1 z węzłem w Ciechocinku. Przez naszą Gminę przebiega również 
droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek - Konin a w oddalonym o 15 km od Gminy Koneck 
Aleksandrowie Kujawskim znajduje się ważna stacja kolejowa, na której zatrzymuje się 
większość składów pociągów. 



 
WALORY PRZYRODNICZO  

- KRAJOBRAZOWE 
 

    Walory przyrodniczo  
– krajobrazowe sprawiają, że 

gmina Koneck stanowi atrakcję 
turystyczną.  

Jedną z najciekawszych atrakcji 
gminy jest rezerwat przyrody 

„Uroczysko Koneck”.  

Utworzono go w celu 
zabezpieczenia i zachowania 
rzadkich zbiorowisk leśnych. 

Rezerwat zajmuje powierzchnie 
84,64 ha i znajduje się między 

czterema miejscowościami 
Młynkiem, Romanowem, 

Spoczynkiem a Jeziornem.  



 REZERWAT PRZYRODY 
 „UROCZYSKO KONECK”  



 ZABYTKI 

 Podróżując szlakiem architektonicznych zabytków warto 
odwiedzić kościół parafialny w Konecku, który powstał  
w latach 1862 – 1909. wybudowany w stylu neogotyckim.  
W skład wchodzi kościół, figurka Matki Boskiej, ogrodzenie  
i starodrzew wokół kościoła pochodzący z ok. XIX w. 

 Drewniany kościół pw. Św. Marcina w Straszewie 
zbudowany został w 1780 r. W skład wchodzi kościół, 
ogrodzenie i zieleń wokół kościoła pochodzące z ok. XIX w. 

 Wiatrak paltrak wybudowany w 1925 r. z jego pierwotnej 
formy zachował się odeskowany, główny trzon budowli oraz 
pozostałość jednego skrzydła. Całość budynku ma konstrukcję 
słupowo – ryglową. Trzypiętrowy wiatrak posadowiony jest 
ruchomo na betonowej podstawie, po której toczyły się rolki, 
na których obracano całą konstrukcją.  



 ZABYTKI 

Kościół pw. Św. Prokopa  
w Konecku   Wiatrak paltrak w Pomianach  

Kościół pw. Św. Marcina  
w Straszewie  



        NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE 

 

 

Gmina Koneck 

 Urząd Gminy,  

 Ośrodek Zdrowia,  

 Gminny Ośrodek Kultury,  

 Gminna Biblioteka Publiczna,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,  

 Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne,  

 Urząd Pocztowy,  

 Bank Spółdzielczy. 



         NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE 

Urząd gminy  

 

 

Gminny Ośrodek Kultury  



         NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE 

Ośrodek zdrowia  

 

 

Ośrodek zdrowia  
Bank spółdzielczy  

Urząd pocztowy 



ZNANE FIRMY  

 
 

Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego ROLFROZ Sp. z o.o.  
w Chromowoli 

Głównym kierunkiem działalności ZPOW ROLFROZ Sp. z o. o. jest przetwórstwo 
owocowo-warzywne. Firma produkuje głównie koncentraty pomidorowe, przeciery 
marchwiowe, z owoców miękkich, jabłkowe i warzywne oraz owoce miękkie 
sterylizowane pakowane aseptycznie, ketchupy, dżemy owocowe, powidła śliwkowe, 
marmolady, nektary i soki owocowo - warzywne.  

 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Tentor" s.j.  
zs. w Spoczynku  

 Przedmiotem działalności PH-U „Tentor” s.j. jest przede wszystkim 
konfekcjonowanie bogatego zestawu orzechów arachidowych, laskowych, nerkowca, 
migdałów, słoneczników i dyni. 



ZNANE FIRMY  

Klub VENUS PLANET w Konecku  

3 nowoczesne  sale taneczne, 4 doskonale zaopatrzone bary, restauracja, 
oświetlenie oraz sprzęt sprawiają, że Klub w Konecku jest jednym  
z najsłynniejszych i najnowocześniejszych lokalów rozrywkowych w Polsce.  

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Konecku  

GS „SCH” działa w zakresie handlu detalicznego poprzez sieć sklepów branży 
przemysłowej i spożywczej, w których kupić można zdrowe pieczywo bez dodatków 
chemicznych produkowane przez firmową piekarnię. Posiada Restaurację "U Prezesa" 
w Konecku oraz Zajazd "EDEN" w Zakrzewie, w których organizowane są imprezy 
okolicznościowe. GS jest sprzedawcą węgla i nawozów. Placówka posiada zespół 
magazynów zbożowych, punkt skupu nasion i rzepaku. 

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne 



KULTURA  

 Działalność kulturalna gminy Koneck skupia się głównie wokół 
Gminnego Ośrodka Kultury, przy którym działa zespół folklorystyczny 
„Echo Konecka” oraz kółka taneczne i plastyczne przeznaczone dla dzieci  
i młodzieży z różnych grup wiekowych. Osoby dorosłe korzystają z zajęć 
fitness oraz zajęć nauki języków obcych. 

 W kalendarzu na stale wpisały się takie imprezy jak: Przegląd 
Młodych Talentów Wokalnych, Przegląd Zespołów Ludowych Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, Artystyczne Prezentacje Instrumentalne czy 
Regionalny Turniej Sołectw.  

 GOK jest organizatorem licznych festynów i zabaw, obchodów 
świąt państwowych i uroczystości okolicznościowych. 

 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, szerokopasmowego dostępu do Internetu 
oraz bogatego księgozbioru literatury polskiej i światowej.  



KULTURA  

 Artystyczne prezentacje 
instrumentalne 

Przegląd Zespołów Ludowych  
województwa kujawsko – pomorskiego  

Regionalny Turniej Sołectw  



OŚWIATA  

Na terenie Gminy Koneck znajdują się 3 
szkoły: w Konecku, Straszewie i 
Świętem.  
 
W skład Zespołu Szkół im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Konecku, dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina 
Koneck wchodzi Przedszkole, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum.  

Pozostałe dwie szkoły to placówki 
niepubliczne, prowadzone są przez 
miejscowe Stowarzyszenia.  

 
Zespół szkół w Konecku  



SPORT I REKREACJA  
 

 

 

Gmina Koneck dysponuje obiektami sportowo – rekreacyjnymi, które 

pozwalają na uprawianie dyscyplin sportowych tj. piłki nożnej, piłki 

siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego.  

 Mieszkańcy Gminy biorą czynny udział w wydarzeniach sportowych 

odbywających się cyklicznie, do których należy m.in. lipcowy turniej piłki 

nożnej o Puchar Wójta Gminy Koneck. 

 W propagowaniu aktywności fizycznej ważną rolę odgrywają kluby 

sportowe działające przy kompleksie boisk sportowych „Orlik”  

w Konecku.  



BOISKO ORLIK  
  

 

 

Turniej o Puchar Wójta Gminy Koneck  
w piłce nożnej 2016 



PLACE REKREACYJNE  

Plac zabaw  
w Konecku  



PRZYWIĄZANIE DO TRADYCJI…  

 Na terenie naszej gminy działają 4 jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych: Brzeźno, Kamieniec, Koneck i Straszewo. Dwie ostatnie należą  
do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

 Druhowie z Konecka wykazują się dużą sprawnością bojową  
i mobilnością. W sposób czynny i zorganizowany ratują życie, zdrowie  
i mienie ludzkie przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Biorą aktywny 
udział w szkoleniach i zawodach sportowo - pożarniczych.  

 Jednostka OSP ze Straszewa wykazuje się dużą sprawnością bojową 
podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Ich jednostka jako jedna  
z nielicznych w naszym województwie może poszczycić się izbą pamięci 
bogatą w eksponaty związane z tradycją. W 2008 roku z inicjatywy Zarządu 
OSP w Straszewie do kalendarza imprez wprowadzono Zawody Sikawek 
Konnych i Przenośnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
których celem jest popularyzacja historii pożarnictwa na ziemiach polskich 
oraz prezentacja historycznego sprzętu pożarniczego.  



OSP KONECK  



OSP STRASZEWO  

Zawody Sikawek 
Konnych i Przenośnych  
w Straszewie  



   NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  

Budowa ronda wraz  
z przebudową dróg: 

Przybranowo – Koneck, 
Konradowo – Siniarzewo  
i Koneck – Jaranowo oraz 
przebudowa oświetlenia 

ulicznego związanego  
z przebudową tych dróg  
w miejscowości Koneck  

– koszt inwestycji  
2 657 708, 09 zł 

  



   NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  

 Budowa Bazy Sportowej  
w miejscowości Koneck   

– Moje Boisko ORLIK 2012,  
koszt inwestycji 1 119 384,06 zł 



   NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  
w miejscowości  Koneck wraz z budową przepompowni 

ścieków sanitarnych i rurociągu tłocznego, koszt 
inwestycji 2 537 308,74 zł 



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 

Pan Andrzej Duda  
14 maja 2015 r. w Konecku, mieszkańcy oraz władze 
samorządowe Gminy Koneck miały zaszczyt gościć Pana 
Andrzeja Dudę kandydata na Prezydenta RP, wybranego  
w dniu 24 maja 2015 r. na PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  

Dudobus zatrzymał się przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
gdzie na spotkanie z kandydatem na prezydenta RP 
czekało ponad 300 osób. 

Pan Ryszard Borowski Wójt serdecznie powitał Gościa 
słowami „Witamy Pana, Panie Prezydencie…” 



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 

Premier Pani Beata Szydło  
1 kwietnia 2017 r. szefowa rządu Pani Beata Szydło wraz z Panią 
Elżbietą Rafalską Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Panem Mikołajem Bogdanowiczem Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 
podsumowała rok funkcjonowania programu 500 plus w Konecku.  

Pani Premier została powitana przez dzieci w kujawskich strojach  
i wójta Ryszarda Borowskiego.  

Wizyta rozpoczęła się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w 
Konecku gromkimi brawami dzieci i rodziców świętujących „roczek” 
Programu. W dalszej części wizyty goście przeszli pod Gminny 
Ośrodek Kultury, gdzie obywał się piknik rodzinny dla mieszkańców.  

Były przemówienia, torty, słodycze, gry i wiele atrakcji skierowanych 
dla polskich rodzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 

Pani Elżbieta Rafalska  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

01 kwietnia 2017r.  



 
 

GMINĘ ODWIEDZILI M. IN. … 

Pan Mikołaj Bogdanowicz  

Wojewoda Kujawsko – Pomorski  

01 kwietnia 2017r.  



GMINĘ ODWIEDZILI M.IN. … 

Pan Jarosław Kaczyński  
- były Premier RP  
 
(19.05.2009 r.) 

 

Pan Józef Rogacki  
– były Wojewoda Kujawsko- Pomorski 

(28.04.1999 r. oraz 11.08.2000 r.) 

 
  

 



GMINĘ ODWIEDZILI M.IN. … 

Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
(05.08.2008 r.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. bp Wiesław Mering ordynariusz diecezji 
włocławskiej, podczas Dożynek Diecezjalno  
– Gminnych, które odbyły się 10.09.2006 r.  
w Konecku. 
  

 

  

 



   DANE KONTAKTOWE 

Urząd Gminy w Konecku 

 

Koneck 30, 87-702 Koneck 

telefon/fax: (54) 272-23-02 

e-mail: ugkoneck@koneck.eu 

 

www.koneck.eu 

www.bip.koneck.eu 

 

mailto:ugkoneck@koneck.eu
http://www.koneck.eu/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

 

Ryszard Borowski  

Wójt Gminy Koneck  

 


