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KURIER 2 
1. Wstęp 

- Pięć lat Powiatu; 
- idea Wielkiej Gali Powiatowej; 
 

2. Osobowości Powiatu  
( przedstawienie osób  wyróżnionych za działalność na rzecz powiatu ); 

3. Nagroda Gospodarcza Powiatu Konińskiego 
4. Spotkania otwarte 
5. ....z �Kroniki Powiatu�  5 lat  działalności 
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Szanowni Państwo 
Mamy przyjemność, wspólnie z Państwem przeżywać wyjątkowe chwile, związane z 

dzisiejszymi uroczystościami: wręczeniem odznak tytułu �Zasłużony dla Powiatu 
Konińskiego�, przyznaniem po raz pierwszy �Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego� 
oraz Jubileuszu  pięciolecia istnienia naszego powiatu.  
 Wkraczamy w nowe pięciolecie silniejsi bagażem doświadczeń oraz pełni optymizmu 
i wiary, że  zaznaczymy  swoją obecność w Zjednoczonej Europie.  

W ciągu zaledwie pięciu lat funkcjonowania samorządu powiatowego, mimo trudności 
związanych z finansowaniem zadań, udało się wykreować wizerunek dobrze zarządzanego 
powiatu, jednego z bardziej rozwiniętych i prężniej działających.  
Wizerunek naszego powiatu i jego bogaty dorobek są wynikiem wspólnych wysiłków władz 
samorządowych oraz Podmiotów i Osób, którzy służą jego rozwojowi swoją aktywnością  
i zaangażowaniem.  
 Aby - w imieniu władz samorządowych oraz lokalnej społeczności - podziękować 
Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym  Powiatu 
Konińskiego,  Starostwo Powiatowe w Koninie, od trzech lat, organizuje �Wielką Galę 
Powiatową�. Przy okazji obchodów Gali� 2003 , oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie 
�Kuriera Powiatowego�,  poświęcone i dedykowane bohaterom tegorocznych uroczystości. 
         Jak zawsze  

- miłej lektury -  
życzy Zespól Redakcyjny 
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OSOBOWOŚCI POWIATU  
 

Miło nam poinformować Państwa, że na wniosek Kapituły - za szczególne zasługi  
w dziedzinie: kultury, oświaty i sportu oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
i wspieranie inicjatyw gospodarczych -  Zarząd Powiatu Konińskiego nadał uchwałą tytuł 
�Zasłużony dla powiatu konińskiego�  następującym osobom i podmiotom:  

 
! Przemysławowi Błaszkowskiemu, pracownikowi PAK SERVIS, za wspieranie 

rozwoju budownictwa na terenie powiatu oraz aktywne zaangażowanie  
w powstawanie Wielkopolskiego Centrum Logistycznego w Starym Mieście. 

 
! Michałowi Chmielewskiemu, animatorowi i organizatorowi życia kulturalnego na 

terenie Miasta i Gminy Ślesin oraz Powiatu Konińskiego 
. 

! Józefowi Chojnackiemu, pedagogowi, nauczycielowi i pracownikowi naukowemu, 
znawcy języka polskiego. Społecznikowi związanemu z Ziemią Kleczewską  
i Konińską.  

 
! Jerzemu Gnatowskiemu, artyście malarzowi z Kazimierza Dolnego n / Wisłą, 

komisarzowi Plenerów Malarskich w Ślesinie, za promowanie Powiatu Konińskiego 
na terytorium całego kraju. 

 
! Lechowi Hejmanowi, Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie,  

za upowszechnianie wiedzy, oświaty i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej. 
Za organiczną pracę wykonaną na rzecz społeczności lokalnych Powiatu 
Konińskiego. 

 
! Andrzejowi Herudzińskiemu, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Koninie, za wzorową współpracę oraz wsparcie dla ruchu Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Powiecie Konińskim oraz za kreatywność, konsekwencję  
i zdolności organizatorskie wykazane w procesie uruchamiania Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w KM PSP w Koninie. 

 
! Zuzannie Janaszek � Maciaszek, za umiejętności organizatorskie, kreatywność  

i zaangażowanie w problemy ludzi niepełnosprawnych. Za promowanie aktywnego, 
pozytywnego stosunku do ludzi niepełnosprawnych i efektywne poszukiwanie 
wsparcia dla działalności Fundacji MIELNICA. 

 
! Oldze Janaszek � Serafin, za umiejętności organizatorskie, kreatywność  

i zaangażowanie w problemy ludzi niepełnosprawnych. Za promowanie aktywnego, 
pozytywnego stosunku do ludzi niepełnosprawnych i efektywne poszukiwanie 
wsparcia dla działalności Fundacji MIELNICA. 

 
! Ireneuszowi Kamińskiemu, przedsiębiorcy i społecznikowi zaangażowanemu  

w rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych Gminy Grodziec i 
Powiatu Konińskiego. 
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! Władysławowi Kolińskiemu, za pracę społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego, tak w rodzinnej Gminie Kleczew, jak i całym Powiecie Konińskim,  
w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Za wsparcie dla OSP w pozyskiwaniu 
nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia. 

 
! Mikołajowi Kołodziejczakowi, działaczowi i animatorowi ruchu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wielkopolsce i na Ziemi Konińskiej. Za efektywne wsparcie i pomoc  
dla drużyn OSP w Powiecie Konińskim. 

 
! Księdzu Eugeniuszowi Makulskiemu, inicjatorowi i budowniczemu bazyliki  

w Starym Licheniu, za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i na świecie. 
 
! Janowi Kucalowi, społecznikowi, wychowawcy i nauczycielowi dzieci i młodzieży. 

Animatorowi życia kulturalnego społeczności lokalnej Gminy Wierzbinek i Powiatu 
Konińskiego 

 
! Wolfgangowi Lehmann, Burmistrzowi Gminy Kirchheim w Powiecie Ilm,, 

Turyngia, Niemcy. Za aktywne wsparcie rozwoju partnerskich stosunków pomiędzy 
samorządami i społecznościami lokalnymi gmin Kramsk i Kirchheim oraz Powiatu 
Konińskiego i Powiatu Ilm. 

 
! Arkadiuszowi Michalskiemu, Głównemu Inżynierowi ds. Ochrony Środowiska 

KWB KONIN S.A. w Kleczewie, za inicjatywy i udział w tworzeniu strefy ochronnej 
rejonu przemysłowego miasta Konina, służb ochrony środowiska oraz oddziału 
rekultywacji terenów pogórniczych. Za aktywne wspieranie działań Powiatu 
Konińskiego w dziedzinie ochrony środowiska. 

 
! Józefowi Nowickiemu, Posłowi na Sejm RP, za zaangażowanie i determinację  

w działaniach na rzecz restrukturyzacji konińsko � turkowskiego kompleksu 
paliwowo � energetycznego. 

 
! Józefowi Pospieszyńskiemu, pracownikowi ZE PAK S.A., zaangażowanemu 

społecznikowi oraz działaczowi HDK-PCK ZE PAK. 
 

! Józefowi Powalskiemu, Prezesowi Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę, społecznikowi i działaczowi regionalnemu,  
za wkład w funkcjonowanie Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia. 

 
! Mariannie Pozorskiej, nauczycielowi, wychowawcy oraz animatorowi działalności 

społecznej i kulturalnej w gminie Wilczyn i Powiecie Konińskim. 
 

! Józefowi Słomczyńskiemu, członkowi Zarządu, Dyrektorowi Marketingu i 
Sprzedaży ZE PAK S.A.,  za zaangażowanie i efektywność działań w zakresie 
realizacji przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych. Za 
umiejętne wspieranie działań proefektywnościowych w konińsko � tureckim 
kompleksie paliwowo-energetycznym. 

 
! Janowi Wadelskiemu, animatorowi i organizatorowi życia i działalności kulturalnej 

na terenie Gminy Skulsk, za wsparcie działań Powiatu Konińskiego w zakresie 
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krzewienia kultury oraz za aktywną obecność wśród społeczności lokalnej Powiatu 
Konińskiego. 

 
! Stanisławowi Wagnerowi, pracownikowi AS PAK, za działalność społecznikowską  

w mieście Koninie i Powiecie Konińskim oraz zaangażowanie w Klubie HDK PAK. 
 

! Mirosławowi Zajączkowskiemu, członkowi Zarządu, Dyrektorowi  
ds. Pracowniczych KWB KONIN S.A. w Kleczewie, za wspieranie rozwoju kultury  
w gminach Powiatu Konińskiego oraz wkład w rozwiązywanie problemów 
społeczno-gospodarczych Powiatu Konińskiego. 

 
! Annie Ziemniczak, animatorowi, organizatorowi i promotorowi kultury ludowej  

w Gminie Kramsk i Powiecie Konińskim. 
 

! Gminnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kazimierzu 
Biskupim, organizatorowi edukacji rolnej i ochrony środowiska, promotorowi 
kultury w środowisku wiejskim. 

 
! Gospodarstwu Hodowlano � Produkcyjnemu �DUBLET� Ferma Drobiu Henryk 

Rychlik, z siedzibą w Białogrodzie, gm. Kleczew, inicjatorowi i uczestnikowi akcji 
pomocowych dla miejscowej społeczności, wspierającemu organizacje pozarządowe i 
instytucje Gminy Kleczew i Powiatu Konińskiego. 

 
! Orkiestrze Dętej Kopalni Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie, za 

kultywowanie tradycji, krzewienie kultury, działalność wychowawczą wśród 
młodzieży. Za promowanie Ziemi Konińskiej w kraju i poza jego granicami. 

 
! Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach, za wkład w funkcjonowanie 

społeczności lokalnej Kawnic oraz Miasta i Gminy Golina. 
 

! Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie, za wkład w funkcjonowanie 
społeczności lokalnej Miasta i Gminy Kleczew, działalność oświatową i wysoki, 
profesjonalny poziom wyszkolenia. 

 
! Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, za wkład w funkcjonowanie 

społeczności lokalnej Miasta i Gminy Rychwał, wysoki profesjonalny poziom 
wyszkolenia i działalność kulturalno � oświatową w środowisku lokalnym. 

 
! Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Okręg w Koninie - za kultywowanie kultury, 

tradycji i obyczajów łowieckich oraz krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród 
młodzieży szkolnej i społeczności lokalnych. 

 
! Zespołowi Ludowemu � WIELOPOLANKI� z Kramska, za kultywowanie 

 i propagowanie kultury regionalnej, oraz promowanie Ziemi Konińskiej na arenie 
ogólnopolskiej.  

 
Coraz liczniejsze grono �Zasłużonych dla powiatu konińskiego� pozwala optymistycznie 

patrzeć w przyszłość. Przyznanie ww. tytułu  jest wyrazem uznania dla roli, jaką pełnią  
w naszej małej społeczności osoby uhonorowane oraz potrzeby kontynuacji ich działalności.  
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Serdecznie gratulując Wszystkim Państwu, składamy  podziękowania za pełną oddania  
i zaangażowania pracę na rzecz powiatu oraz życzymy kolejnych przedsięwzięć , które 
przyczyniać się będą do rozwoju i rozsławienia  Ziemi Konińskiej.   

Oby zdrowie, zapał i wytrwałość pozwoliły Państwu jak najdłużej zachować pełną 
aktywność i pogodę ducha, a radość  i mądrość z jaką idziecie przez życie, stały się 
przykładem dla następnych pokoleń. 
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NAGRODA GOSPODARCZA POWIATU KONIŃSKIEGO 
 

O pomyślności naszego społeczeństwa, o pozycji Powiatu Konińskiego w Zjednoczonej 
Europie i na świecie zadecydują w dużej mierze możliwości sprostania przez naszą 
gospodarkę światowej konkurencji. 

Chcąc podziękować za ogromny wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki naszego 
powiatu, za budowanie jego pozytywnego wizerunku na rynku polskim i rynkach 
zagranicznych,  a także by szeroko promować małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego 
terenu, Zarząd Powiatu Konińskiego przyznawać będzie od 2003 roku, coroczną Nagrodę 
Gospodarczą. 

Nagroda Gospodarcza Powiatu Konińskiego ma charakter honorowy i przyznawana jest w 
dwóch kategoriach, tj. � rozwój przedsiębiorczości� oraz �działania na rzecz samorządu 
gminnego i powiatowego�. Ocenie poddane zostały ostatnie trzy lata działalności 
rekomendowanych przedsiębiorstw. 

 Na wniosek uprawnionych urzędów, instytucji i organizacji:  
wójtów i burmistrzów gmin i miast/gmin  powiatu konińskiego, Urzędu 
Skarbowego w Koninie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Koninie, Konińskiej Izby Gospodarczej oraz Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo � Technicznych NOT w Koninie  

Nominowani do Nagrody Gospodarczej  w 2003 roku zostali: 

! Firma KON-PLAST, Henryk Kamiński, Żychlin  
! Gminna Spó łdzielnia �Samopomoc Chłopska� w Wierzbinku; 
! Hurt�Detal Artykułów Spożywczo�Przemysłowych, Karol Białecki, 

Budzis ław Kościelny  
! Przedsiębiorstwo Produkcyjno � Handlowe Kupiec, Iwona Darul, 

Paprotnia; 
! Tartak Grodziec Sp. Z o.o.; 
! Przedsiębiorstwo Produkcyjno � Us ługowo � Handlowe �Derbut� 

Ryszard Derek, Golina  
! Przedsiębiorstwo REEDEX � Produkcja Wyrobów z Trzciny  

i  Wikliny, Jarosław Płachciński, Kleczew 
! Przedsiębiorstwo Usługowo � Produkcyjne �GALWA-MET�, 

Romuald Frankowski, Brzeźno; 
! Zak ład Us ług Techniczno � Mechanicznych ROLEX, Jerzy Robak , 

Karsy 
 
 

Zgodnie z Regulaminem Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego,  
z grona 9 nominowanych,  na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2003 roku,  
 

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał Nagrodę Gospodarczą: 
 

! Przedsiębiorstwu Us ługowo � Produkcyjnemu �GALWA-MET� 
Romuald Frankowski ,  Brzeźno, 
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! Przedsiębiorstwu Produkcyjno � Us ługowo � Handlowemu �Derbut� 
Ryszard Derek, Golina  

 
! Zak ładowi Usług Techniczno � Mechanicznych ROLEX, Jerzy 

Robak , Karsy 
 

Za dotychczasowe osiągnięcia w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, dbałości o 
ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie lokalnej społeczności, serdeczne gratulacje 
należą się Wszystkim Nominowanym do Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego . 
Szczególne wyrazy uznania kierujemy zaś do tegorocznych Laureatów. Przyznanie Nagrody 
Gospodarczej Powiatu Konińskiego stanowi  najlepsze świadectwo wysokiej renomy Państwa 
Firm . 

Do gratulacji dołączamy życzenia wytrwałości i efektywności w realizowaniu Państwa 
celów, aby Wasze Firmy mogły  aktywnie uczestniczyć w procesie integracji europejskiej. 
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SPOTKANIA OTWARTE  
 

 
Dokonania Wszystkich, którzy znaleźli się w gronie uhonorowanych tytułem 

�Zasłużony dla powiatu konińskiego�, w jednakowym stopniu, zasługują na nasze uznanie  
i podziękowania. Najpełniej wyrażą je słowa Janusza Korczaka: �Kto ma w dobroci silną 
wolę i silną chęć służby ludziom, temu życie pięknym snem będzie�. 

 
Jubileusz pięciolecia istnienia powiatu konińskiego i wręczenie odznaki tytułu 

honorowego, skłoniły nas do skierowania pytań o przyszłość naszej Małej Ojczyzny do tych, 
którzy aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu jej dorobku.  

 
Na pytania:  
 

1. Jak osoba,  uznana za zasłużoną dla powiatu konińskiego, postrzega ten powiat?  

2. Czy otrzymanie tytułu honorowego �Zasłużony dla powiatu konińskiego� wpłynie 

na Pani/ Pana dalszą działalność? 

3. W jakim kierunku powinna zmierzać promocja powiatu konińskiego w przyszłości i 

jaką rolę mogłaby Pani / Pan w niej pełnić? 

 

poprosiliśmy o udzielnie odpowiedzi:   
 

- JERZEGO  GNATOWSKIEGO, ARTYSTĘ MALARZA z Kazimierza 
Dolnego; 

 
- ZUZANNĘ JANASZEK � MACIASZEK; 

 
- OLGĘ JANASZEK � SERAFIN; 

 
- WOJCIECHA JANKOWSKIEGO , KAPELMISTRZA ORKIESTRY DĘTEJ 

KWB �KONIN�; 
 

- JÓZEFA NOWICKIEGO, POSŁA ZIEMI KONIŃSKIEJ NA SEJM RP 
 
 

! Jerzy Gnatowski  
 �Pytania, rzec można retoryczne, nie dotyczą mnie i mojej profesji.  
Powiem ogólnie, jestem zażenowany owym wyróżnieniem, nie wiem czy słusznie 
i czy ono właśnie mnie się należy? Ale dziękuję. 

 
Powiat koniński jest bardzo prężny, szczególnie sprzyja kulturze i sztuce. 

Zawdzięczać to trzeba jego gospodarzom�.  
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Jeśli ja miałbym jakąś dalszą rolę pełnić dla powiatu, to nadal jako jej 
admiratora ,a wyróżnienie jakie otrzymuje nie wpłynie na mnie, ponieważ nadal 
będę robił i myślał bardzo pozytywnie dla Konina i jego powiatu.  

 
Myślę,  że kierunek którym Powiat Koniński sobie wytyczył jest wspaniały, 

jeśli znajduje jeszcze miejsce dla kultury i sztuki, a w tym wypadku dla 
plenerów.� 
 
 
! Zuzanna Janaszek � Maciaszek  
�Nasz powiat to takie małe miejsce na ziemi, które tworzą wspaniali ludzie. 
Pamiętam, że jako uczennicy liceum marzyły mi się studia i przyszłość w dużym 
mieście. Natomiast z czasem zaczęłam doceniać walory naszego Powiatu i wcale 
już nie tęsknię za żadną metropolią. To przekonanie kształtowało wiele 
czynników, ale najważniejszym była chyba pomoc i współpraca, jaką mogłam 
uzyskać w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Pamiętam jak niewiele 
wysiłku kosztowało przekonanie Władz Powiatu do wszelkich działań, a potem 
pozyskanie dla nich sympatii Mieszkańców. Za to z całego serca dziękuję!  

 
To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, które utwierdziło mnie w 

przekonaniu, że nasza praca � Olgi i moja � została zauważona. To dodaje sił i 
ochoty do dalszych działań! Jednak zawsze najbardziej motywuje mnie do pracy 
myśl o Tacie � Doktorze Piotrze Janaszku, który pomimo wielu przeciwności 
losu brnął do przodu. Wierzył, że to co robił miało sens i małymi kroczkami 
ubarwiał szarą rzeczywistość. Wiele się od Niego nauczyłam. Chociaż teraz 
bardzo dużo miejsca w moim życiu zajmuje córeczka Gabrysia, to postaram się 
zrealizować w tym Powiecie jeszcze wiele pomysłów. Proszę zatem trzymać 
kciuki. 

 
Zawsze z ogromną przyjemnością przechwalam się, że mieszkam w 

Powiecie przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Wiele osób działających w 
organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą zazdrości nam tego 
przychylnego klimatu. Nie mieści im się to w głowie, że na przykład Starosta, 
Wójtowie i Burmistrzowie potrafią zaśpiewać na scenie na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. Jednak ten sprzyjający klimat, który świadczy o 
zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w Powiecie jak i mieście 
Koninie, to nie wszystko. Wciąż jeszcze potrzeba wielu zmian � już bardziej 
namacalnych (odpowiednie podjazdy na ulicach, dostosowana komunikacja, 
urzędy, sklepy, kawiarnie, toalety), które pozwolą osobom niepełnosprawnym 
czuć się tu dobrze i żyć normalnie. Myślę, że gdyby udało się zjednoczyć siły 
Władz i Mieszkańców Powiatu oraz Miasta, to jest to możliwe! A wtedy możemy 
ogłosić nasz region kolejnym miejscem w Polsce BEZ BARIER!  Czego Państwu 
i sobie życzę!!!� 
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! Olga Janaszek-Serafin 
 � Powiat Koniński postrzegam jako zagłębie ciekawych inicjatyw.  

 
W ostatnim czasie zaszło w moim życiu bardzo wiele zmian. Musiałam 

podjąć wiele decyzji, które na nowo wytyczają moją ścieżkę życiową. Przyznane 
odznaczenie jest ważne i na pewno zobowiązuje do pamiętania o naszym 
Powiecie, dalszego działania na jego rzecz oraz na rzecz społeczności lokalnej.  

 
W jakim kierunku powinna zmierzać promocja Powiatu Konińskiego  

w przyszłości i jaką rolę mogłabym w niej spełnić? 
Powiat Koniński jest atrakcyjny pod wieloma względami. Świetna lokalizacja w 
centrum Polski może przyciągać inwestorów, a piękna przyroda � turystów. 
Jako absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji widzę przyszłość naszego 
Powiatu właśnie w turystyce. Może warto postawić na agroturystykę pamiętając 
o ścieżkach rowerowych, przystaniach wodnych i ścieżkach edukacyjnych? Moją 
pomoc mogę oferować w kwestii przystosowania infrastruktury turystycznej dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w promowaniu naszego Powiatu na 
arenie międzynarodowej.� 
 
 

! Wojciech Jankowski  
� Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, należy cofnąć się myślą do roku 

1960 i przypomnieć co zastałem tutaj, kiedy rozpoczynałem pracę.  
Aby zrozumieć tempo przemian tego Regionu, wystarczy wymienić: KWB 
�Konin� w Koninie, GWN KWB �Konin�- obecnie FUGO, Elektrownię 
Gosławice oraz kilka drobnych przedsiębiorstw � stanowiących ówczesny 
przemysł. W dziedzinie kultury, natomiast, Kino �Energetyk� na ul. Dworcowej 
, Kino �Górnik� na ul. Zofii  Urbanowskiej, Klub NOT na Alejach 1 � go Maja, 
skromną bibliotekę oraz bar �Czarna Mańka�.  
Obecnie zaś, nie sposób wszystkiego wymienić, żeby porównać aktualny stan. 
Wymagałoby to bowiem obszerniejszego opracowania. 
  

A w jaki sposób nagroda ma wpłynąć? Czy znaczy to, że człowiek 
nagrodzony, wyróżniony, uhonorowany, po otrzymaniu tytułu zmienia się? To  
trudne, bo na pewno nagroda cieszy, upewnia, że to co robię, to co robimy 
z zespołem jest zauważone i doceniane. To miły element, który według mnie 
bardziej zobowiązuje i dyscyplinuje. Tytuł, który otrzymaliśmy jest tytułem 
honorowym i ufam, że otrzymują go ludzie honoru, konsekwentni w swoich 
poczynaniach, ludzie wierzący, że tylko ciężka praca, mozolna praca przynosi 
efekty. Jestem dumny z zaliczenia nas do takiej grupy ludzi. 
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Co do trzeciego pytania, to trudno w jednym zdaniu określić kierunek 
rozwoju. Myślę, że nie powinien być to jeden kierunek. Rozwój jest procesem 
ciągłym, tworzą go ludzie a ludzie, to przyszłość i potencjał. Tak więc przyszłość 
wiąże się z ludźmi otwartymi, kreatywnymi, twórczymi, pełnymi energii i zapału. 
Promujmy to, co mamy najlepsze � nasz potencjał gospodarczy. Rozwijamy 
kulturę, tę przez wielkie �K� i małe �k�, chodzi bowiem o dawanie ludziom - 
poprzez kulturę -  radości i możliwości uwrażliwienia. Chcę, aby nasze działania 
były wciąż żywe i inspirujące, pouczające � tylko wtedy kultura przetrwa  
i będzie się rozwijać. Tym samym, nasz Region będzie się rozwijał i promował  
w środowisku lokalnym i szerszym -  zewnętrznym. Orkiestra będzie brzmiała tak 
długo, jak długo Mieszkańcy Konina i Powiatu będą nas słuchać, a tego że będą 
� jestem pewien. Chcemy być ambasadorem naszego Regionu przez 
uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i spotkaniach. Kultura wyznacza 
poziom � dbajmy, więc o jak najwyższy jej poziom.� 

 
!  Poseł Józef Nowicki   

Powiat koniński jest jednym z największych w kraju. Rozdzielenie go na 
część miejską, która stanowi miasto na prawach powiatu i część ziemską jest 
rozwiązaniem pomyślnym dla jego rozwoju. Taka struktura       w obecnym 
systemie prawnym pozwala pozyskiwać więcej środków na cele społeczne i 
gospodarcze. Powiat ma dobre warunki dla rozwoju usług turystycznych i w 
najbliższej przyszłości w tym kierunku powinny być prowadzone działania władz 
powiatowych we współpracy z gminami. Trzeba więc dokładać więcej starań na 
rzecz promowania powiatu jako regionu mającemu wiele do zaoferowania 
mieszkańcom kraju i odwiedzającym  go gościom ze świata. 
 

Ten zaszczytny tytuł �Zasłużony dla powiatu konińskiego� ma dla mnie 
bardzo ważne znaczenie. Zawsze działałem na rzecz rozwoju miasta  w którym 
się urodziłem i regionu, który na moich oczach a także z moim udziałem rozwijał 
się i przechodził głębokie przemiany. Wyróżnienie odznaką jest inspiracją do 
dalszej aktywnej pracy na rzecz rozwoju powiatu. 
 

Oprócz starań o możliwe najdłuższą działalność sektora paliwowo � 
energetycznego władze powiatu powinny dokładać starań o rozwijanie małej i 
średniej przedsiębiorczości, co może przynieść nowe miejsca pracy. Należy 
starannie prowadzić działania na rzecz zagospodarowania nadwyżek siły 
roboczej na wsi. Jak stwierdziłem na wstępie istotnym kierunkiem rozwoju 
powiatu powinna być turystyka. Władze miasta i powiatu winny szeroko 
korzystać z dorobku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która jest bardzo 
ważną placówką edukacyjną i ośrodkiem kultury. 
 
 
Dziękując serdecznie za rozmowę, Wszystkim Państwu życzymy  wielu sił potrzebnych do 
dalszej pracy i satysfakcji z jej efektów. 



 13 

 
  



 14 

 
KRONIKA POWIATU 

 
W tym wydaniu �Kuriera Powiatowego� prezentujemy Państwu wydarzenia, które 

warto zapamiętać z 5-letniej historii funkcjonowania samorządu powiatowego.  
 
Rok 1998  
5 listopada � Rada Powiatu Konińskiego spotkała się na I sesji  
 
Rok 1999 
1 stycznia � Starosta Koniński dokonała symbolicznego otwarcie Starostwa Powiatowego  
8 czerwca � Papież Jan Paweł II, w trakcie swojej kolejnej pielgrzymki do Polski, odwiedził 

również Licheń  
23 października � w Kazimierzu Biskupim oddano do użytku nowoczesną halę sportową  
 
Rok 2000 
1 luty � w Kleczewie oddano do użytku jedno z najnowocześniejszych składowisk odpadów 

komunalnych w Wielkopolsce 
13 listopada � Starosta Koniński uczestniczyła w pierwszym w regionie konińskim spotkaniu 

internetowym 
 
Rok 2001 
12 marca � w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych rozpoczęło działalność Centrum 

Informacji Drogowej  
28 � 30 września � powiat koniński w ramach �Dni Europy w Wielkopolsce� gościł artystów 

i samorządowców z wielu krajów europejskich  
15 października � do użytku oddano nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy 
27 listopada � w siedzibie Starostwa podpisano porozumienie między włoską prowincją 

Ascoli Piceno a samorządami czterech powiatów: kolskim, konińskim, tureckim i 
słupeckim  

28 grudnia � podczas uroczystej sesji Rady Powiatu miał miejsce wręczenie certyfikatu ISO 
9001 � 2000 Starostwu Powiatowemu w Koninie 

 
Rok 2002 
30 września � Kapituła tytułu honorowego �Zasłużony dla powiatu konińskiego� po raz 

pierwszy przyznała tytuł �Zasłużony dla powiatu konińskiego� 
5 października � w Żychlinie przy Zespole Szkół Ekonomiczno � Usługowych oddano do 

użytku kompleks dydaktyczno � sportowy  
15 października � starostowie: Elżbieta Streker-Dembińska i dr Lutz � Rainer Senglaub 

podpisali umowę o współpracy partnerskiej między powiatem konińskim  
a niemieckim Ilm � Kreis  

 
Rok 2003 
14 � 15 stycznia � w Lesznie miało miejsce pierwsze posiedzenie Konwentu Starostów 

Województwa Wielkopolskiego II kadencji, w trakcie którego na Przewodniczącą 
Konwentu ponownie wybrano Starostę Konińskiego Elżbietę Streker � Dembińską,  

11 luty � w celu powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Starostwo Powiatowe 
zorganizowało spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli samorządów, branży 
turystycznej, większych zakładów pracy, PWSZ w Koninie i Sanktuarium 
Maryjnego w Licheniu 
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19 marca � odbył się audit kontrolny Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie 
Powiatowym, który przeprowadziła Jednostka Certyfikacyjna � Polski Rejestr 
Statków. Wnioski auditora wiodącego były wyjątkowo pomyślne dla naszej 
instytucji. 

25 � 27 kwietnia � w ramach cyklicznie odbywającej się imprezy, jedynej tego typu 
organizowanej w kraju, odbyła się VII Olimpiada Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka � Europejska Abilimpiada�2003 

25 kwietnia � Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie ze środków programu 
PHARE 2001 na realizację projektu polegającego na wydaniu czterech numerów 
publikacji �Rolnik Koniński � powiatowy informator unijny�. Merytoryczna część 
projektu zakończyła się 20 czerwca. 

28 kwietnia � w siedzibie Konińskiego Starostwa podpisano umowę na modernizację drogi 
powiatowej nr 16 206 Stare Miasto � Grodziec pomiędzy Starostwem a Holdingiem 
SKANSKA ze Szwecji. Inwestycja została zrealizowana z funduszu SAPARD.  

13 maja � na terenie mogilnika w miejscowości Hiszpania (gm. Krzymów) odbył się 
komisyjny odbiór I etapu robót polegających na wydobyciu przeterminowanych 
środków ochrony roślin i przekazaniu ich do utylizacji poza granice kraju 

16 maja � w Modle Królewskiej (gm. Stare Miasto) na placu budowy Wielkopolskiego 
Centrum Logistycznego rozpoczęto budowę Centralnego Terminala Celnego  

22 maja � w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie dotyczące podjęcia działań mających 
na celu utrzymanie właściwego poziomu wód w jeziorach konińskich 

23 maja � w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, w Ślesinie 
odbył się Powiatowy Festyn �Osoba Niepełnosprawna w Unii Europejskiej�  

24 maja � Starostwo Powiatowe zorganizowało dla rolników z terenu powiatu indywidualne 
konsultacje z SAPARD � u  

25 maja � w celu promocji Ziemi Konińskiej w przededniu wejścia do UE oraz zachęcenia 
społeczności lokalnej do udziału w referendum akcesyjnym zorganizowano rajd 
rowerowy �Konin � Bruksela�, w którym uczestniczyli m.in. konińscy 
parlamentarzyści i dziennikarze 

27 maja � w Brzeźniaku (gm. Golina) odbył się I Wielkopolski Zjazd Pogotowi Rodzinnych  
5 czerwca � w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja �Kobieta w Unii Europejskiej�, 

która zakończyła się powołaniem �Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kobiet�  
z siedzibą w Kleczewie 

18 czerwca � w Starostwie podpisane zostało Porozumienie na rzecz ochrony jezior 
3 � 4 lipca � na terenie powiatu konińskiego gościli w ramach �Study press� dziennikarze 

reprezentujący media z Polski i zagranicy 
24 sierpnia � po raz pierwszy rozstrzygnięto konkurs na Powiatowego Rolnika Roku  

 
1 września � sprzed siedziby Starostwa wystartował rajd rowerowy do włoskiej prowincji 

Ascoli Piceno 
6 � 7 września � w Kazimierzu Biskupim miały miejsce uroczystości upamiętniające 1000 

rocznicę śmierci Pięciu Braci Męczenników  
8 � 11 września � Starosta Koniński Elżbieta Streker � Dembińska przebywała z wizytą w 

Ascoli Piceno w celu podpisania protokołu w sprawie realizacji zadań w zakresie 
współpracy między Powiatem Konińskim a prowincją Ascoli Piceno na 2004 roku  

19 września � w siedzibie Starostwa miało miejsce pierwsze posiedzenie Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

22 września � spotkanie sygnatariuszy �Porozumienia w sprawie ochrony konińskich jezior�  
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30 września � oddano odcinek zmodernizowanej, przy udziale środków SAPARD, drogi 
powiatowej nr 16 206 Stare Miasto � Grodziec oraz 1,2 km drogi powiatowej nr 16 
252 w miejscowości Święcia  

20 listopada � w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów nominacji  
V Edycji Konkursu Ekologicznego �Przyjaźni Środowisku�. W kategorii �Promotor 
Ekologii�, wśród nominowanych podmiotów znalazły się Starostwo Powiatowe  
w Koninie, Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim oraz Związek Międzygminny 
�Koniński Region Komunalny�.  

 
 

Do ważnych wydarzeń, które już na stałe wpisały się do historii Powiatu należy także 
zaliczyć imprezy cykliczne: 

- Dożynki Powiatowe, które miały miejsce dotychczas w Skulsku, Kleczewie, 
Rychwale, Ślesinie i Żychlinie (gm. Stare Miasto),  

- Wielkie Ruszenie Powiatu, impreza odbyła się czterokrotnie i miała miejsce w 
Ślesinie, Golinie, Kleczewie i Kramsku,  

- Targi Wierzby i Wikliny SALIX w Wierzbinku,  
- Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne Osób Niepełnosprawnych, organizowane 

przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie,  
- Plenery Malarskie w Ślesinie, na które przybywają artyści malarze z całego kraju 

oraz Poplenerowe Wernisaże, na których prezentowane są powstałe obrazy. 
- Wielka Gala Powiatowa, uroczystość organizowana od trzech lat, ideą której jest 

podziękowanie Wszystkim, wyróżniającym się swoją aktywnością w zakresie działań 
podejmowanych  na rzecz rozwoju powiatu.  

 
Warto podkreślić, że od początku istnienia samorządu powiatowego, czyli od 1999 

roku � w trakcie I i II kadencji � Rada Powiatu Konińskiego spotkała się na 53 sesjach,  
a Zarząd Powiatu Konińskiego na 129 posiedzeniach. 
 
 


