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WYDANIE SPECJALNE



Od lewej: Krzysztof Musiał – sekretarz powiatu, Zenon Paszek – członek zarządu, Małgorzata Waszak – 
wicestarosta koniński, Stanisław Bielik – starosta koniński, Halina Lenartowicz – członek zarządu, Waldemar 
Tubacki – członek zarządu, Radzisław Kozłowski – skarbnik powiatu

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Powiatu 
Konińskiego.

Kadencja samorządu 2007-2010 dobiega koń-
ca. Z obowiązku, ale i z szacunku do Wyborców 
zakończenie kadencji wymaga jej podsumowania 
i przedstawienia dokonań samorządu w okre-
sie mijających 4 lat oraz wystawienia oceny, na 
ile sprostał społecznym oczekiwaniom swoich 
mieszkańców.

Oddając dziś do rąk Państwa specjalny numer 
Kuriera chcemy przede wszystkim rzetelnie po-
informować o naszych osiągnięciach w mijającej 
kadencji.

Z pełnym przekonaniem mogę zapewnić, że 
zarówno ja, jako Starosta Koniński, jak i Zarząd Po-
wiatu, Rada Powiatu oraz pracownicy Starostwa 
i jednostek organizacyjnych powiatu staraliśmy się 
wspólnie i każdy w swoim zakresie, reagować na 
potrzeby społeczne naszych mieszkańców. Dążąc 
do sprostania najpilniejszym oczekiwaniom spo-
łeczności powiatu oraz wychodząc naprzeciw po-
trzebom gospodarczym, podejmowaliśmy działa-
nia służące dynamicznemu rozwojowi powiatu, 
by stawał się miejscem atrakcyjnym gospodarczo 
i turystycznie, by lepiej żyło się jego wszystkim 
mieszkańcom. Czy i w jakim stopniu udało nam 
się wypełnić nasze zobowiązania, ocenicie najle-
piej Państwo Wy, mieszkańcy powiatu. 

Dlatego proszę, abyście Państwo poświęcili 
swój cenny czas na zapoznanie się z przedsta-

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010

Dochody ogółem 48 123 147,08 60 503 701,39 67 475 234,42 79 048 752,12

Wydatki ogółem 51 436 362,68 54 593 373,53 63 914 186,45 95 825 047,77

Stan mienia
Powiatu

54 767 442,00 67 825 571,00 80 173 080,00 89 041 625,46

wionym w tym Kurierze raportem i odpowiedzieli 
sobie na pytanie, na ile samorząd powiatu w tej 
kadencji spełnił Wasze oczekiwania.

Szanowni Państwo. Priorytetem dla nas był 
wszechstronny rozwój powiatu konińskiego. Dla-
tego też całą swoją uwagę i wysiłek skupiliśmy na 
wszystkich zadaniach, jakie przypisane są do re-
alizacji samorządowi szczebla powiatowego: po-
mocy społecznej, oświacie, propagowaniu kultury 
i sportu, walce z bezrobociem, wspieraniu małych 
i średnich przedsiębiorstw, a także rolnictwu, pro-
mocji powiatu oraz rozwojowi infrastruktury tech-
nicznej i drogowej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
największe emocje i oczekiwania społeczne wy-
wołuje stan dróg powiatowych. Dzięki prawidło-
wej gospodarce finansowej oraz bardzo dobrym 
projektom inwestycyjnym na budowę i moderni-
zację dróg pozyskaliśmy środki z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
w ramach szkód górniczych oraz dzięki współpra-
cy z gminami. W sumie na zadania drogowe pozy-
skaliśmy 33 106 516 zł. Łącznie z udziałem środków 
własnych powiatu, nakłady na drogi powiatowe 
w latach 2007 – 2010 wyniosły 61 240 070 zł.

Kolejnym dużym wyzwaniem finansowym dla 
samorządu tej kadencji były inwestycje oświatowe. 
Tu w pełni zrealizowaliśmy program budowy ze-
społu boisk sportowych, oddając je do użytku przy 
wszystkich naszych szkołach i przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale. 
Zakończyliśmy też program budowy sal gimna-

stycznych oraz znaczne nakłady zostały poniesio-
ne na remonty i modernizację budynków szkol-
nych. Łącznie wydatki te wyniosły 7 650 267 zł.

Ważnym obszarem naszej działalności była też 
pomoc społeczna. Jednym z najbardziej oczeki-
wanych w tej kadencji wydarzeń było zakończenie 
budowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie. Dzięki tej inwestycji, Dom osiągnął naj-
wyższe standardy dla tego typu placówek. Zarów-
no nowoczesny DPS w Ślesinie, jak i inne działające 
w powiece placówki: Środowiskowe Domy Samo-
pomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także po-
gotowia rodzinne i zawodowe rodziny zastępcze, 
zapewniają wszystkim najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszego powiatu należytą pomoc 
i opiekę. Za ogromny sukces możemy uznać fakt, 
że żadne dziecko z powiatu nie trafiło w tym 
czteroletnim okresie do domu dziecka. Realizację 
zadań w opiece społecznej, zwłaszcza w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej dopełnia od-
dany w listopadzie do użytku Zakład Aktywności 
Zawodowej w Posadzie.

Szanowni Państwo.
Nasz Powiat Koniński, to piękna ziemia obfitują-

ca w atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe. Posia-
danie wielu miejsc kultu religijnego, czy cały ciąg 
jezior, to tylko niektóre jego walory. Czyniliśmy 
więc starania, aby z tej wyjątkowej ziemi stworzyć 
miejsce atrakcyjne do uprawiania turystyki i re-
kreacji. W tej kadencji wzbogaciliśmy nasz powiat 
o oznakowania samochodowego Szlaku Bursz-
tynowego wzdłuż dróg krajowych 25 i 92 oraz 
Bursztynowego Szlaku Rowerowego wraz z tabli-
cami informacyjnymi i miejscami postojowymi dla 
rowerzystów. Powstała też Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna „Marina”, która zapewni jeszcze bardziej 
efektywną promocję subregionu konińskiego.

Chcąc rozwijać turystycznie powiat, przykła-
daliśmy dużo starań do ochrony środowiska na-
turalnego. Przede wszystkim, jako drugi powiat 
w województwie wielkopolskim opracowaliśmy 
i z sukcesem przez 4 lata realizowaliśmy Program 
likwidacji azbestu. Dzięki temu z naszego powia-
tu zostało unieszkodliwione 2 209 ton tego nie-
bezpiecznego dla środowiska i ludzi materiału. 
Systematycznie też włączaliśmy się w regulacje 
poziomu wód w jeziorach Kanału Ślesińskiego 
i jeziorach na północy powiatu.

Powiat koniński jest powiatem o charakterze 
rolniczym. Podejmując więc wiele działań w tej 
dziedzinie, nie zapominaliśmy też o promocji naj-
lepszych gospodarstw rolnych., zwłaszcza poprzez 
ich udział w konkursach Powiatowego i Wielkopol-
skiego Rolnika Roku. Wiele z nich zostało zwycięz-
cami Powiatowego Konkursu, a najlepsi z najlep-
szych uzyskali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku. 

Wielkim wyzwaniem dla nas było wspieranie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocja 
ich osiągnięć. 

Całą kadencję duży niepokój budziła w nas sa-
morządowcach sytuacja na lokalnym rynku pra-
cy i ilość pozostających bez pracy mieszkańców. 

Stan finansów Powiatu w latach 2007-2010
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Mimo wielu działań na rzecz ożywienia gospodar-
czego powiatu oraz zaangażowania na aktywne 
formy zwalczania bezrobocia pozyskanych w róż-
nych projektach 76,2 mln zł, poziom bezrobocia 
w powiecie konińskim jest nadal bardzo wysoki 
i wynosi 15%. Niekorzystna sytuacja gospodarcza 
i dalsza restrukturyzacja dużych zakładów prze-
mysłowych stawia przed samorządem olbrzymie 
wyzwanie, którym jest wzmożone dążenie do ła-
godzenia skutków bezrobocia.

Szanowni Państwo.
Nasze osiągnięcia są wspólnym sukcesem i wy-

nikają z bardzo dobrej współpracy z samorządami 
oraz wieloma instytucjami i organizacjami, zwłasz-
cza pozarządowymi. Wzajemne wspieranie się po-
wiatu i gmin w realizacji wielu zadań przyczyniło 
się do tego, że środki publiczne będące w naszej 
dyspozycji mogły być efektywniej wydatkowane 
zgodnie z najpilniejszymi potrzebami mieszkań-
ców powiatu. 

Niezwykle cenna była też współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi. To dzięki nim, przy 
wsparciu finansowym i organizacyjnym powiatu, 
udało się przeprowadzić kilkadziesiąt ważnych 
społecznie przedsięwzięć, w tym projektów inwe-
stycyjnych.

Osobiście, szczególną wdzięczność i podzięko-
wania chciałbym przekazać każdemu mieszkańco-
wi powiatu, który w bezpośredniej rozmowie lub 
za pośrednictwem innych osób, zechciał podzielić 
się ze mną swoimi problemami osobistymi czy też 
przekazać uwagi dotyczące spraw ogólnospo-
łecznych. Nigdy nie stroniłem od spotkań z ludź-
mi, starałem się być dostępny dla mieszkańców 
w każdym miejscu i o każdej porze. Głos człowieka 
był dla mnie najcenniejszy, bo najtrafniej przeka-
zywał odczucia społeczne i dręczące społeczeń-
stwo problemy. Nigdy też funkcji Starosty Koniń-
skiego nie traktowałem jako sprawowanie władzy 
publicznej, ale jako pełnienie służby publicznej. 
Wierzę też głęboko, że powierzonego mi zaufania 
nie zawiodłem. 

Oceny pracy samorządu mogą być oczywiście 
różne, ale fakty nie kłamią i mówią same za siebie. 
Patrząc z perspektywy minionych 4 lat uważam, 
że mamy wiele powodów do satysfakcji. Podsu-
mowując ten czas, można mówić o prawdziwym 
inwestycyjnym rozmachu. Wszystkie z tych zreali-
zowanych projektów mają swoją wagę, bo są od-
zwierciedleniem potrzeb naszych mieszkańców. 
Uważam więc, że to co udało nam się zrobić pozo-
stanie jako trwałe dobro naszego powiatu. 

Z pełną odpowiedzialnością zapewniam Pań-
stwa, że udało nam się rozwiązać wiele ważnych 
problemów społecznych oraz że pozostawiamy po 
sobie powiat w dobrej kondycji finansowej, z moż-
liwością dalszego inwestowania. Pozostawiamy po-
wiat, którego stan mienia w ciągu czterech lat po-
większył się o 42 806 350 zł i wynosi 89 041 625 zł.

Dziękuję serdecznie wszystkim za współpracę.
Stanisław Bielik

Starosta Koniński

Turystyka 
szansą
dla rozwoju 
powiatu

Powiat koniński od lat kojarzony jest przede 
wszystkim z górnictwem i przemysłem ciężkim. 
To naturalne, gdyż właśnie złoża węgla brunatne-
go i duże zakłady przemysłowe są do dziś trzonem 
gospodarki regionu konińskiego. Niestety bogac-
two, jakie czerpaliśmy i nadal czerpiemy z ziemi 
naszego regionu powoli się kończy, a nadcho-
dzące lata zapowiadają konieczność poszukiwań 
nowych kierunków gospodarczego i inwesty-
cyjnego rozwoju powiatu konińskiego. Przyjdzie 
nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie 
przyniosą najbliższe lata, zwłaszcza mieszkańcom 
aktywnym zawodowo, młodym ludziom zakła-
dającym rodziny w powiecie konińskim, ale także 
wszystkim którzy swoją przyszłość widzą właśnie 
tutaj, na ziemi konińskiej. Musimy podjąć próbę 
dostosowania się do nowej sytuacji gospodarczej 
i zająć się kwestią zmiany. 

Jako wicestarosta koniński, w kończącej się ka-
dencji, miałam okazję poznać wielu mieszkańców 
naszego powiatu. Brałam udział w przeróżnych 
inicjatywach podejmowanych przez gminy, jak 
i przez samych mieszkańców, nierzadko pasjona-
tów chcących podzielić się swoimi zainteresowa-
niami wiedzą i doświadczeniem z innymi. Widzia-
łam możliwości – potencjał i przedsiębiorczość, 
które krzywdząco przecież, tak rzadko przypisy-
wane są mieszkańcom naszego regionu. Umiejęt-
ność wykorzystania atutów leży po stronie wła-
dzy, czyli tam gdzie skoncentrowane winno być 
zaufanie społeczne, wiedza i środki finansowe na 
realizację najtrafniejszych przedsięwzięć. 

Jako samorządowcy podjęliśmy to wyzwanie 
i rozpoczęliśmy zakrojoną na szeroką skalę inwe-
stycję w nową gałąź gospodarki, w turystykę. To 
rozwój turystyki, a także promocja regionu są przy-
szłością powiatu konińskiego. Widać to już dzisiaj, 
kiedy zakończyliśmy pierwsze projekty. Ważnym 
wydarzeniem mijającej kadencji było powołanie 
stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 
,,Marina”, która za główny cel stawia sobie kreowa-
nie i promowanie regionu konińskiego, integrację 
środowisk samorządu terytorialnego, gospodar-
czego oraz osób i instytucji zainteresowanych 
turystycznym rozwojem regionu. Istotnym celem 
organizacji jest wspieranie rozwoju turystyki oraz 
przedsiębiorczości. To w niej koncentruje się obec-
nie większość działań mających za zadanie wypro-
mowanie regionu, wspieranie rozwoju i promocji 
markowych produktów turystycznych, szczegól-
nie Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz zwiększenie roli 
turystyki w gospodarce powiatu. 

 W celu zapewnienie funkcjonowania i rozwo-
ju systemu informacji turystycznej miasta Konina 
oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckie-
go i słupeckiego, utworzone zostało pierwsze 
w Wielkopolsce Wschodniej Centrum Informacji 
Turystycznej.  

 Turystyka to nie tylko nowe inicjatywy krajo-
znawcze, uatrakcyjnianie miejsca w którym miesz-
kamy dla odwiedzających, ale to potencjalnie silna 
gałąź gospodarki, umożliwiająca zajęcie właściwe-
go miejsca na ekonomicznej mapie Polski. Warto 
wspomnieć choćby o powstaniu nowych miejsc 
pracy, o napływie mieszkańców i pracowników, 
którzy wspomogą rozwój gospodarczy i zasilą 
szeregi konińskich podatników. 

Należy mieć świadomość, że wkrótce będziemy 
żyć w społeczeństwie reprezentującym zupełnie 
inne wartości niż było to jeszcze dwadzieścia czy 
trzydzieści lat temu. Społeczeństwo nastawione 
na konsumpcję, rozumiejące świat inaczej niż jego 
rodzice czy dziadkowie, ludzie chcący korzystać 
z możliwości jakie daje im współczesna Europa         
i rozwój technologiczny. W tym właśnie kierun-
ku powinny iść zmiany jakie należy wprowadzić. 
Przyszłość to przede wszystkim rozwój, to pójście 
z duchem czasu i odwaga wkroczenia w nowo-
czesność. Turystyka nam w tym pomoże.  

Małgorzata Waszak
Wicestarosta Koniński
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inwestycje

DROGI
Nie było jeszcze tak udanej w inwestycje dro-

gowe kadencji samorządu powiatowego. Dzięki 
środkom własnym i pieniądzom pozyskanym 
z funduszy zewnętrznych w latach 2007 – 2010 na 
inwestycje i remonty dróg (bez bieżącego utrzy-
mania) przeznaczono łącznie kwotę ponad 61,2 
milionów zł.  To pozwoliło na znaczący postęp 
w przebudowie i remontach dróg powiatowych. 

W 2007 r. na inwestycje i remonty drogowe 
wydano  9 070 293 zł. Do najważniejszych inwe-
stycji tego roku należały przebudowa drogi Stare 
Miasto – Barczygłów na odcinku 2,7 km, na któ-
rą pozyskano także środku ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR). Oprócz tej inwestycji przy wykorzystaniu 
pieniędzy środki pozyskanych z rezerwy celowej 
Ministra Transportu odnowiono nawierzchnię na 
drodze Sadlno – Morzyczyn – Stara Ruda. Oprócz 
tego za 30 000 zł  pozyskane z Urzędu Marszał-
kowskiego wyremontowano drogę przy Szkole 
Podstawowej we wsi Lubstów.

W roku 2008 nakłady na inwestycje dro-
gowe wyniosły 8 159 624 zł . Ważniejsze inwe-
stycje tego roku to: przebudowa ulicy Kolejowej 
w Golinie, remont drogi powiatowej Biała – Króli-
ków, przebudowa kanalizacji deszczowej i ułoże-
nie nawierzchni na ul. Konińskiej w Rychwale czy 
budowa chodników w Licheniu, Wąsoszach, czy 
Morzyczynie.

Przyspieszenie inwestycyjne w budowie 
i remontach dróg nastąpiło w 2009 r., kiedy 
na ten cel wydano łącznie 12 344 086,52 zł. 
Korzystając między innymi z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się prze-
budować dwa odcinki dróg powiatowych. Były 
to drogi: nr 3215P na odcinku o długości 5,7 km 
(Kramsk – Barce) oraz  3096P na odcinku z Konin – 
Posoka – Rzgów – Podbiel – etap I Konin (Posoka) 
– Sławsk (długość 2,4 km). W tym roku – dzięki pie-
niądzom przekazanym przez KWB Konin na usu-
wanie szkód górniczych – wyremontowano także 
drogę nr 3193P Morzyczyn – Sadlno – Wierzbinek 
na dł. 2,1 km. 

Prawdziwy boom inwestycyjny to rok 
2010, kiedy to na inwestycje drogowe po-
wiat przeznaczył więcej pieniędzy niż łącz-
nie w poprzednich trzech latach funkcjono-
wania samorządu. Dzięki pozyskaniu funduszy 

INWESTOWALIŚMY
Dzieląc inwestycje samorządu powiatowego na pierwszy plan zawsze stawiane są drogi. Ale oprócz 

ogromnych nakładów na ten cel, powiat inwestuje też w oświatę, w bazę sportową, czy własny majątek 
np. ocieplając budynki użyteczności publicznej. Władze samorządu nie zapominały także o dobrach kul-
tury, które stanowią ważną część powiatowego majątku.

2007 2008 2009 2010

Środki zewnętrzne 5 565 050,00 3 363 532,00 6 603 010,80 17 574 923,33

Budżet powiatu 3 505 243,00 4 832 092,00 5 741 075,72 14 055 144,00

Ogółem 9 070 293,00 8 195 624,00 12 344 086,52 31 630 067,00

Drogowe nakłady inwestycyjne w latach 2007 -2010 
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BAZA SPORTOWA
Dbając o placówki oświatowe władze po-

wiatu konińskiego decydowały też o finanso-
waniu inwestycji sportowych. Dzięki tym de-
cyzjom, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Rychwale mają nowe boiska z nowocze-
sną i coraz powszechniej stosowaną sztuczną 
nawierzchnią. W ciągu 4 lat wydano na ten 
cel 2 938 474,38 zł. Za te pieniądze udało się 
wybudować:
•	 zespół	boisk	sportowych	w	ramach	progra-

mu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychli-
nie za kwotę 1 294 634,47 zł,

•	 zespół	 boisk	 sportowych	 ze	 sztuczną	 na-
wierzchnią przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie na kwotę 567 370,31 zł,

•	 wielofunkcyjne	 boiska	 sportowe	 przy	 Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie na kwotę 593 470,19 zł,

•	 boiska	 wielofunkcyjne	 i	 plac	 zabaw	 przy	
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Rychwale za 483 000 zł.

inwestycje

OŚWIATA
Powiat koniński jest organem prowadzą-

cym dla trzech szkół ponadgimnazjalnych 
(Kleczew, Żychlin i Sompolno), a także Powia-
towej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Ślesinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale. Taka baza dydak-
tyczna wymaga dużej dbałości i często – ze 
względu na jej stan – bieżącej modernizacji. 
Łącznie nakłady na inwestycje, moderniza-
cje i remonty w ośwacie w latach 2007-2010 
wyniosły ponad 7,5 mln zł. Najważniejsze in-
westycje zrealizowane w tym czasie to:
•	 budowa	 sali	 gimnastycznej	 z	 łącznikiem	

komunikacyjnym przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie na kwotę 
1 462 043,35 zł (2007 r.)

•	 odwodnienie	 budynków	 Zespołu	 Szkół	
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Filii  
w Wilczynie na kwotę 126 933,82 zł (2008 r.)

•	 budowa	 wentylacji	 mechanicznej	 w	 bu-
dynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Kleczewie na kwotę 63 440 zł (2009 r.)

•	 przebudowa	instalacji	wentylacyjnej	w	po-
mieszczeniu kuchni budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ry-
chwale na kwotę 59 516,85 zł (2009 r.) 

•	 rozbudowa	 budynku	 Zespołu	 Szkół	 Po-
nadgimnazjalnych w Sompolnie w za-
kresie obejmującym klatkę schodową 
z szybem windowym i windą dla osób 
niepełnosprawnych oraz budowę pochyl-
ni dla osób niepełnosprawnych na kwotę  
543 625,39 zł (2010 r.)

•	 termomodernizacja	budynku	ZSP	w	Klecze-
wie – 509 837,19 zł.

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, czy środków od KWB Konin 
powiat zrealizuje inwestycje i remonty drogowe 
na łączną kwotę 31 630 067 zł. Główne zadania 
tego roku to: 

•	 przebudowa	 drogi	 powiatowej	 Wilczogóra	 –	
Skulska Wieś na długości 10,2 km,

•	 przebudowa	drogi	Sporne	–	Rzgów	o	długości	
12,5 km,

•	 przebudowa	drogi	Nowa	Wieś	–	Mostki	o	dłu-
gości 8,0 km, 

•	 przełożenie	 drogi	 Morzyczyn	 –	 Koszewo	 na	
długości 2,4 km ze środków na usuwanie szkód 
górniczych. 

W 2010 roku, uwzględniając w tym zadania 
realizowane w ramach WRPO, NPPDL zostanie 
wybudowanych lub przebudowanych 16,4 km 
chodników. 

Zakres rzeczowy zadań w poszczególnych 
gminach w latach 2007 -2010

Gmina

Zakres rzeczowy
w latach 2007 -2010

nawierzchnia km chodniki 
km

Golina 8,9 1,8

Grodziec 2,3 0,2

Kazimierz  Biskupi 5,8 0,8

Kleczew 6,1 1,5

Kramsk 7,9 2,3

Krzymów 4,8 -

Rychwał 9,4 5,7

Rzgów 9,2 0,9

Skulsk 7,4 1,8

Sompolno 14,5 3,8

Stare Miasto 6,6 2,3

Ślesin 3,4 3,4

Wierzbinek 15,6 3,8

Wilczyn 6,9 5,4

Razem 108,8 33,7

KULTURA 

Rok 2010 był dla powiatu konińskiego ro-
kiem Fryderyka Chopina. Aby godnie uczcić 
200 rocznicę śmierci wielkiego kompozytora, 
władze powiatu inwestowały też w Żychlinie – 
miejscu, gdzie w 1829 r. Fryderyk Chopin przez 
trzy dni gościł wraz z przyjaciółmi na weselu 
Melanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskie-
go. W roku poprzedzającym obchody za kwotę 
218 278 zł wyremontowano salę balową w pa-
łacu, a w tym roku za kwotę 271 905 zł dokona-
no I etapu rewitalizacji zespołu pałacowo-par-
kowego. Przed pałacem za pieniądze z budże-
tu powiatu oraz od sponsorów, stanął pomnik 
Fryderyka Chopina wieńcząc tym samym Re-
gionalne Obchody Roku Chopinowskiego.
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bezrobocie

WALCZYLIŚMY 
Z BEZROBOCIEM

Bezrobocie to problem, na który każdy samorząd zwraca szczególną uwagę, choć często czynniki de-
cydujące o wzroście lub spadku poziomu bezrobocia mają charakter znacznie szerszy niż obszar powiatu, 
województwa, a nawet kraju, co pokazał dobitnie ostatni światowy kryzys ekonomiczny. W powiecie 
konińskim najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w 2007 r., kiedy liczba bezrobotnych wynosiła 12 552 
osoby, a najniższy .w 2008 r., gdy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 8 660 osób. Obecnie 
liczba bezrobotnych wynosi 11 285 osób tj. o 10,1% mniej niż na koniec 2007 r. Stopa bezrobocia w ana-
logicznym okresie zmalała o 1,7 pkt procentowego.

Wykres – Stopa bezrobocia1na obszarze administrowanym przez PUP w Koninie
oraz zarejestrowani bezrobotni
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Organizacja i kadry 
Starostwa

Od 2001 roku realizacja zadań publicznych w Sta-
rostwie Powiatowym w Koninie,  odbywa się w spo-
sób planowy, przy zaangażowaniu odpowiednich 
zasobów ludzkich, rzeczowych, informacyjnych 
i finansowych, w ramach funkcjonującego Systemu 
Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000. 

Dziewięć lat pracy nad wysoką jakością usług, 
ukształtowało przyjazny wizerunek urzędu, otwar-
tego na potrzeby społeczności lokalnej.

Systemowe podejście do realizacji zadań pu-
blicznych zbudowało odpowiedzialność i zaan-
gażowanie pracowników oraz dbałość o systema-
tyczne i kompleksowe działania, zmierzające do 
poprawy i doskonalenia metod pracy. 

W celu zapewnienia przejrzystości świadczo-
nych usług wdrożono system elektronicznego 
obiegu dokumentów, znacznie poprawiono wa-
runki obsługi klienta poprzez modernizację po-
mieszczeń biurowych urzędu.

W obszarze prowadzenia polityki kadrowej 
realizowano spójne działania, zmierzające do za-
pewnienia w urzędzie niezbędnej kadry pracow-
niczej w wymiarze ilościowym i jakościowym oraz 
racjonalnego wykorzystania potencjału intelektu-
alnego pracowników.

Dynamika zjawisk związanych z zarządzaniem 
zasobami ludzkimi przedstawia się następująco:

       

Pracownicy

Lata

2006 2007 2008 2009 2010

Ogółem 131 126 126 125 128

z wyższym 

wykształceniem 90 94 96 95 98

udział pracowników 

z wyższym 

wykształceniem

69% 75% 76% 76% 77%

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników
W pierwszym półroczu 2010 r. Starostwo 

uczestniczyło w projekcie samooceny wg me-
tody CAF, któremu patronowało Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt  był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Ideą przedsięwzięcia było dokonanie oceny funk-
cjonowania urzędu wg określonych kryteriów za-
wartych w modelu. Starostwo w ogólnej ocenie 
na 100 punktów uzyskało 64. 

Liczba pracowników podnoszące kwalifikacje

Rodzaj 

kształcenia

Lata

2006 2007 2008 2009 2010

studia wyższe

(w osobach)

15 13 10 7 7

studia 

podyplomowe

(w osobach)

1 12 16 7 3
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Tabela – Główne cechy konińskiego bezrobocia

Wyszczególnienie udział w ogóle bezrobotnych (%)

XII 2007 VIII 2010

O
so

by
 b

ez
ro

bo
tn

e

kobiety 01 62,0 53,7

bez prawa do zasiłku 02 89,1 90,0

z wykształceniem gimna-

zjalnym lub niższym
03 31,5 25,5

w wieku do 35 roku życia
04 56,3 58,9

osoby nie posiadające stażu 

pracy
05 24,6 18,8

długotrwale bezrobotne 06 67,3 47,2

To co samorząd i jego służby mogą robić to przede wszystkim aktywizować i wspomagać osoby bez-
robotne. I tych działań – także dzięki środkom pozyskiwanym na zewnątrz –  PUP w Koninie prowadził 
najwięcej. Zwróćmy uwagę, że limit środków na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, 
którymi PUP Konin dysponuje na 2010 r. jest o 2/3 większy niż w 2007 r.

Wykres – Środki przeznaczone na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i liczba osób 
zaktywizowanych w poszczególnych latach2(w tys. zł)

Oprócz środków z Funduszu Pracy otrzymywa-
nych tzw. algorytmem, PUP w Koninie wnioskuje 
o dodatkowe środki finansowe na realizację pro-
gramów. Pozostałe źródła finansowania działalno-
ści Urzędu to:
•	 rezerwa	Ministra,	z	której	w	ciągu	ostatnich	lat	

zrealizowaliśmy następujące programy: „Dołącz 
do aktywnych”; „Twoja nowa perspektywa”; 

wego”; „Program aktywizacji zawodowej osób 
do 30 roku życia”; „Rządowy program aktywiza-
cji zawodowej osób bezrobotnych na terenach, 
na których miały miejsce klęski żywiołowe”;

•	 rezerwa	 samorządu	 województwa	 wielkopol-
skiego: „Nie jesteś sam” (podprojekty: „Rowy”; 
„Lepsza Droga”; „Aktywna Kobieta”);

•	 Europejski	 Fundusz	 Społeczny,	 dzięki	 któremu	
aktywizowaliśmy osoby bezrobotne poprzez 
następujące projekty: „Klucz do kariery”, „Jak nie 
teraz, to kiedy?”, „Zostań Przedsiębiorcą”, „Goto-
wi na sukces” , „Do zobaczenia w pracy”, „Nie 
zmarnuj szansy”, „Doradztwo, szkolenia i staże 
drogą do zaistnienia na rynku pracy”;

Ponadto realizowane zostały projekty „Wykwalifi-
kowana kadra”, „Przyjazny urząd”.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy ma do zaofe-
rowania szereg usług i instrumentów wspomaga-
jących zarówno pracodawców jak i bezrobotnych 
na rynku pracy. Do najbardziej popularnych nale-
żą staże oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Inne to: szkolenia, przy-
gotowanie zawodowe dorosłych, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne i dotacje na utworzenie 
nowego stanowiska pracy. Poprzez te formy w cią-
gu 4 lat zaktywizowanych zostało 13 435 osób. Po-
nadto Powiatowy Urząd organizuje Targi i Giełdy 
Pracy. W ciągu ostatnich lat zorganizowano ponad 
180 giełd i targów pracy.

 
Bardzo intensywnie aktywizujemy osoby bezro-
botne poprzez uczestnictwo w zajęciach w Klubie 
Pracy (niemal 1200 osób w ciągu 4 lat), a także pro-
wadzimy zajęcia grupowe i indywidualne z zakre-
su doradztwa zawodowego. Z zajęć grupowych 
skorzystało 806 osób, a indywidualnych 3 165 bez-
robotnych.

PUP w Koninie aktywnie uczestniczy w przed-
sięwzięciach i inicjatywach mających wpływ na 
lokalny rynek pracy. Jesteśmy współpartnerami 
w wielu projektach realizowanych przez inne in-
stytucje np. ”Aktywizacja zawodowa kobiet na ko-
nińskim rynku pracy”, „Podnieś swoje kwalifikacje 
– bądź konkurencyjna na rynku pracy”, „Spojrzenie 
ku przyszłości”, „Poprawa elastyczności rynku pra-
cy i dostosowania pracowników do zachodzących 
zmian modernizacyjnych w regionie konińskim”, 
„Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Ponadto w 2009 r. podpisaliśmy Pakt na Rzecz 
Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie 
Konińskim. Stale monitorujemy sytuację przed-
siębiorców działających na lokalnym rynku pracy, 
pracowników zagrożonych zwolnieniem informu-
jemy m.in. o możliwościach korzystania ze szkoleń, 
możliwościach otrzymania jednorazowych środ-
ków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
i innych formach wsparcia W ostatnich latach takie 
spotkania odbyły się w PFEIFER & Langen Polska 
S.A. w Poznaniu – Cukrownia Gosławice; Roland 
International Polska Sp. z o.o. z Konina oraz Impe-
xmetal S.A. – Huta Aluminium Konin. 

1 Razem powiaty koniński grodzki i ziemski – wg wyliczeń WUP w Poznaniu; stan aktualny na lipiec br.
2 Dane na 2010 r. aktualne na czerwiec br.

„Wsparcie przedsiębiorczości”; „45/50 plus”; 
„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości”; 
„Czas na zmiany”; „Praca i rozwój w Twoim za-
sięgu”; „Program na rzecz osób bezrobotnych, 
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, związanych z trudnościa-
mi gospodarczymi lub niewypłacalnością 
pracodawcy w warunkach kryzysu finanso-

3 263 4 056 3 651
2 465

22 833,8

19 134,9
17 747,3

13 783,8
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Wysokość środków (tys. zł) Liczba osób zaktywizowanych

rynek pracy
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pomoc społeczna

DZIECKO I RODZINA
 Zadaniem, jakie w zakresie opieki i wychowa-

nia postawił sobie Powiat Koniński jest dążenie 
do stworzenia sprawnie działającego systemu 
wspierania rodzin i reagowania na nieprawidło-
wości, pomocy rodzinom z problemami opiekuń-
czo-wychowawczymi, umożliwienia w sytuacjach 
skrajnych czasowego pobytu dzieci w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu. Bazę wsparcia 
rodziny stanowią: 
•	 Interdyscyplinarny	 Zespół	 Wsparcia	 Rodziny	

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
•	 Ośrodek	Poradnictwa	Rodzinnego	i	Interwencji	

Kryzysowej
•	 5	pogotowi	rodzinnych
•	 15	kwalifikowanych	rodzin	niespokrewnionych
•	 5	rodzin	zawodowych	wielodzietnych
•	 12	 placówek	 wsparcia	 dziennego	 dla	 dzieci	

i młodzieży
•	 asysta	rodzinna	
•	 system	 współpracy	 i	 wspierania	 pogotowi	

i rodzin niespokrewnionych, częsta obecność 
w tych rodzinach pracowników PCPR oraz 
szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności 
i motywujące

•	 bieżąca	współpraca	z	Sądem	i	kuratorami
•	 praca	z	rodzinami	biologicznymi	m.in.	poprzez	

realizowanie programów szkoleniowych, np. 
„Mądry rodzic-szczęśliwe dziecko”

Koniński PCPR wprowadza też nowe formy pra-
cy z rodziną, pozyskując na nie pieniądze z poza 
budżetu powiatu. I tak w latach 2008-10 z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 
pozyskano blisko 300 000 zł na realizację pro-
gramów: „Bliżej dziecka i rodziny”, „Nie ma skrzy-
deł bez korzeni” oraz „Mądry rodzic – szczęśliwe 
dziecko”. W ramach tych programów od 2008 r. 
wprowadzono nową formę wpierania rodzin, któ-
ra jest asysta rodzinna. Do rodzin, którym zosta-

ła ograniczona władza rodzicielska, zagrożonych 
ograniczeniem lub odebraniem tej władzy, kiero-
wani są asystenci rodzinni, którzy pracują inten-
sywnie z rodzinami nad poprawą funkcjonowania 
i usunięciem najistotniejszych nieprawidłowości.  

W latach 2007-10 powstały dwa nowe pogoto-
wia rodzinne oraz 5 rodzin zawodowych wielo-
dzietnych. 

Samorząd wspiera również wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych finansując im częściowo konty-
nuowanie nauki po ukończeniu 18 roku życia, 
zagospodarowanie oraz wypłacając pomoc fi-
nansową na usamodzielnienie. W każdym roku 
opieką obejmujemy od 60 do 70 wychowanków. 
W latach 2007-2009 kwota tych wydatków wynio-
sła 1 208 815 zł.

Ponadto od 2008 r. wychowankowie objęci są 
dodatkowo wsparciem wynikającym z realizacji 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pro-
jektu systemowego pt. „Mogę pracować – wspar-
cie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświad-
czających szczególnych trudności na rynku pracy” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości do-
stępu do rynku pracy oraz integracja społeczna 
osób zagrożonych marginalizacją społeczną i za-
wodową, do których zaliczono wychowanków 
pieczy zastępczej. Dotychczas wsparciem objęli-
śmy 45 wychowanków , 

W realizacji zadań na rzecz dziecka i rodziny 
powiat współpracuje z organizacjami pozarzą-
dowymi zlecając im zadania w drodze otwartego 
konkursu ofert. Organizacje prowadzą na terenie 
powiatu 12 placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży (ogniska i świetlice), które 
otaczają opieką wychowawczą ok. 300 dzieci. 

W ciągu ostatnich 4 lat powiat na dofinansowa-
nie tych placówek przeznaczył 500 500 zł.

POWIATOWY ZESPÓŁ 
DO SPRAW ORZEKANIA 
O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI

Powiat Koniński prowadzi Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla 
powiatu konińskiego i na podstawie zawartego 
porozumienia – dla mieszkańców powiatu turec-
kiego. W latach 2007-2010 do Zespołu złożonych 
zostało 12 291 wniosków o ustalenie niepełno-
sprawności, w tym 3 022 dzieci oraz 9 269 doro-
słych. 

OŚRODEK 
PORADNICTWA 
RODZINNEGO 
I INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ W ŚLESINIE

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej prowadzony w ramach Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie powstał w lutym 2006 r. 

W latach 2007-2010 Ośrodek znacząco roz-
szerzył swoją ofertę pomocy dla mieszkańców 
gmin poprzez wprowadzenie i rozwijanie porad-
nictwa specjalistycznego „wyjazdowego”. Dyżury 
specjalistów (psychologów, prawników, terapeuty 
uzależnień) świadczone są nie tylko w siedzibie 
Ośrodka w Ślesinie, ale przede wszystkim w gmi-
nach powiatu oraz Niebieskim Pokoju Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie. W ten sposób chcemy 
znacznie ułatwić korzystanie z bezpłatnej pomo-
cy mieszkańcom powiatu, zwiększyć ich poczucie 
bezpieczeństwa, anonimowości i niezależności. 
W okresie 2007-2010 ok. 3 500 osób skorzy-
stało z bezpłatnej pomocy specjalistów.

Ważną i szybką pomoc dla osób korzystających 
z pomocy stanowi też telefon interwencyjny. 

W ramach działalności Ośrodka udzielane jest 
schronienie dla osób, które znalazły się w sytuacji kry-
zysowej i nie mogą przebywać dalej w swoim rodzin-
nym środowisku ze względu na zagrożenie ich życia 
i zdrowia. W Ośrodku dostępnych jest 12 miejsc 
hostelowych. Hotel dostępny jest dla wszystkich 
mieszkańców powiatu. W latach 2007-2010 z oferty 
hostelu skorzystały 43 osoby, w tym 25 dzieci.

Działalność Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w latach 2008-
2010 współfinansowały wszystkie gminy 
powiatu konińskiego przeznaczając na ten cel 
łącznie 138 313 zł.

POMAGALIŚMY POTRZEBUJĄCYM
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NOWE WYZWANIA 
Powiat Koniński pragnie rozwijać swoją ofertę 

dla osób niepełnosprawnych, czego dowodem 
jest przystąpienie do realizacji projektu partner-
skiego utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawo-
dowej w Posadzie gm. Kazimierz Biskupi. Jego 
otwarcie nastąpiło 5 listopada 2010 r. Przedsię-
wzięcie to finansowane jest głównie ze środków 
PFRON pochodzących z Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Powiat przeznaczył w latach 
2009-10 kwotę 427 794 zł na sfinansowanie części 
wkładu własnego Oddziału Terenowego Polskie-
go Towarzystwa Walki z Kalectwem, które jest 
organizatorem ZAZ-u. W Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Posadzie zatrudnienie i rehabilita-
cje otrzyma 60 osób niepełnosprawnych z miasta 
Konina i powiatu konińskiego. W ten sposób po-
zyska powiat wolne miejsca w WTZ dla nowych 
uczestników. 

Powiat Koniński prowadzi Dom Pomocy Spo-
łecznej w Ślesinie , który otacza opieką całodo-
bowa 100 mieszkańców. W roku 2008 zakończony 
został blisko 13 letni cykl budowy i modernizacji 
tej placówki. Powiat Koniński otrzymał decyzję 
Wojewody Wielkopolskiego mocującą działanie 
domu na czas nieokreślony z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie – dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W tym samym roku został 
przeprowadzony gruntowny remont starego bu-
dynku, przy pomocy środków funduszu ochrony 
środowiska (460 000 zł) oraz środków z budżetu 
wojewody (110 000 zł). Tym samym Dom Pomo-
cy Społeczne w Ślesinie jest wystandaryzowaną, 
nowoczesną placówką służącą osobom niepełno-
sprawnym.

REALIZACJA ZADAŃ 
Z ZAKRESU POMOCY 
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Koniński posiada na swoim terenie sze-
roką sieć placówek służących osobom niepełno-
sprawnym: 5 warsztatów terapii zajęciowej dla 155 
uczestników, 3 środowiskowe domy samopomo-
cy dla 100 osób (w tym całodobowy hotel na 5 
miejsc), dom pomocy społecznej dla 100 osób, 
prowadzi punkt konsultacyjno-doradczy dla nie-
pełnosprawnych mieszkańców i ich rodzin oraz 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności. Wszystkie wymienione placówki 
posiadają wysoki standard gwarantujący jak naj-
lepsze warunki nauki, rehabilitacji i życia ich użyt-
kownikom. 

W działaniach podejmowanych na rzecz nie-
pełnosprawnych nie do przecenienia jest rola or-
ganizacji pozarządowych działających w powiecie 
konińskim. 

WSPÓŁPRACOWALIŚMY 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

W powiecie konińskim działa ponad 300 or-
ganizacji pozarządowych o różnym statusie na 
różnym poziomie organizacyjnym. Jest także 40 
stowarzyszeń lokalnych i jedna fundacja – „Spem 
donare” (Pomagam) w Licheniu Starym zajmująca 
się prowadzeniem hospicjum.

Mimo zróżnicowanego zakresu działania po-
szczególnych organizacji i ich mnogości, na tere-
nie powiatu ciągle rodzą się inicjatywy oddolne 
i powstają nowe stowarzyszenia, których w okre-
sie minionej kadencji zarejestrowano 12, co świad-
czy niewątpliwie o coraz większej świadomości 
roli społeczeństwa obywatelskiego.

Powiat współpracuje z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami trzeciego sektora 

gało się rokrocznie pięciu oferentów. W roku 2010 
do konkursów i innych form zlecania zadań (tzw. 
„krótka ścieżka”) przystąpiło 35 uprawnionych 
podmiotów. Zadania dotyczyły kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnienia 
kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, 
ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony 
zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
oraz turystyki i krajoznawstwa.

W ramach bieżącej współpracy powiatu 
z organizacjami pozarządowymi rokrocznie 
odbywały się konsultacje projektu roczne-
go programu współpracy samorządu powia-
towego z tymi podmiotami. Oprócz konsulta-
cji odbywały się również spotkania tematyczne 

Rok Wysokość dotacji ogółem w zł Dotacja na zadania własne w zł Dotacja na zadania zlecone w zł

2007 1 023 600,00 115 059,00 908 541,00

2008 1 072 712,00 100 200,00 972 512,00

2009    907 985,00 151 200,00 756 785,00

2010 1 105 980,00 379 020,00 726 960,00

na wielu płaszczyznach współorganizując liczne 
przedsięwzięcia ze sfery ochrony i promocji zdro-
wia, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy, upowszechniania kultury fizycznej i spor-
tu, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i sztuki, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, upo-
wszechniania i ochrony praw konsumenta oraz 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Prze-
łomowym momentem w tym względzie był rok 
2010 kiedy to poszerzono zakres zadań zlecanych 
organizacjom pozarządowym w drodze otwar-
tego konkursu ofert wraz z udzielaniem dofinan-
sowania na ich realizację. Od początku kadencji 
uprawnionym podmiotom zlecano tylko zadania 
z zakresu pomocy społecznej, które dotyczyły 
prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci, prowadzenia środowiskowych domów 
samopomocy, organizowania Powiatowych Dni 
Rodziny oraz prowadzenia procedur adopcyjnych. 
O dofinansowanie na realizację tych zadań ubie-

poświęcone m.in. omówieniu znowelizowanej 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie oraz szkoleniowe, dotyczące właściwe-
go opracowania oferty na konkurs i poprawnego 
wypełniania całej dokumentacji związanej z wnio-
skowaniem jak i sprawozdawczością po zrealizo-
waniu zadania.

W roku 2009 powiat wspólnie z Fundacją „Podaj 
Dalej” zorganizował III Forum Inicjatyw Pozarządo-
wych, którego celem było zintegrowanie koniń-
skiego środowiska organizacji pozarządowych. 

W tym roku Powiat Koniński jako jeden z nie-
licznych samorządów powiatowych w Wielkopol-
sce w ramach programu „Przejrzysta Polska” został 
poddany monitorowaniu pod kątem realizacji za-
sady partycypacji społecznej w samorządzie lokal-
nym. Monitoring ten dotyczył przede wszystkim 
współpracy powiatu z organizacjami pozarządo-
wymi. Efektem przeprowadzonego monitoringu 
była wysoka ocena dotychczasowej współpracy 
powiatu z sektorem organizacji pozarządowych.
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promocja zdrowia

OCHRONA I PROMOCJA 
ZDROWIA W POWIECIE 
KONIŃSKIM  W LATACH 
2006-2010

polegającego na prowadzeniu działań z zakre-
su profilaktyki raka szyjki macicy i raka jądra, 

•	 przekazanie	środków	w	formie	dotacji	dla	Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Każdy Ma Szansę” na realizację zadania 
publicznego z zakresu promocji i ochrony zdro-
wia nt. „Ruch i zdrowe odżywianie to dobra 
kondycja i zdrowie”, 

Ponadto działalność prozdrowotna powiatu 
polegała na:
1. propagowaniu wśród mieszkańców progra-

mów profilaktycznych realizowanych przez 
zakłady opieki zdrowotnej, a finansowanych 
z NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia,

2. wspieraniu realizacji programu profilaktycz-
nego wczesnego wykrywania raka sutka „Im 
wcześniej wykryjesz, tym dłużej żyjesz”, które-
go wykonawcą był Koniński Klub Amazonek,

3. zorganizowaniu konkursu z nagrodami jako for-
my zachęcenia kobiet do udziału w badaniach 
profilaktycznych w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy i Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi ,

4. współorganizowaniu Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu, Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy o AIDS dla młodzieży z powiatu oraz 
Powiatowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej 
Pomocy,

5. współuczestniczeniu w organizacji obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia 
bez Papierosa oraz Światowego Dnia AIDS,

6. organizowaniu szkoleń i pokazów udzielania 
pierwszej pomocy dla uczestników imprez 
masowych organizowanych i współorganizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe,

7. propagowaniu i wspieraniu honorowego 
krwiodawstwa w powiecie poprzez pomoc 
w organizacji turniejów dla członków klubów 
HDK i organizowaniu uroczystości związanych 
z obchodami Dni HDK,

8. współdziałaniu w organizowaniu akcji otwar-
tych poboru krwi inicjowanych przez ZR PCK 
oraz „Motoserce”,

9. propagowaniu zdrowego stylu życia i zdro-
wego odżywiania się w ramach programu 
„Co jeść, by być zdrowym” poprzez organizo-
wanie degustacje zdrowej żywności w trakcie 
różnych imprez masowych odbywających się 
w powiecie

10.  współudziale w organizacji różnych konkur-
sów wśród dzieci i młodzieży propagujących 
zdrowy styl życia,

11.  organizacji i wspieraniu imprez zwiększają-
cych aktywność fizyczną wśród dzieci z placó-
wek opiekuńczo – wychowawczych powiatu 
konińskiego, 

12. wspieraniu szkoleń Młodzieżowych Liderów 
Zdrowia ze szkół ponadgimnazjalnych z Kle-
czewa, Sompolna, Kramska, Żychlina i Sławska, 
a także nauczycieli odpowiedzialnych za pro-
mocję zdrowia w swoim środowisku wycho-
wania  i nauczania,

13. pomocy dzieciom z placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego w okre-
sie przedświątecznym w formie paczek żyw-
nościowych, 

14.  organizowaniu i współorganizowaniu konfe-
rencji i sesji naukowych ochrony i promocji 
zdrowia tj:

•	 Konferencja	pt.	„Profilaktyka	–	szansą	na	zdro-
we życie kobiety” dotycząca Ogólnopolskiego 
Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy i Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi i innych programów 
profilaktycznych realizowanych w Polsce.  
(2007 r.),

•	 Sesji	naukowej	dla	uczniów	szkół	ponadgimna-
zjalnych pt. „Zagrożenia wynikające z niekon-
trolowanego zażywania substancji wspoma-
gających i niezbilansowanego białka” (2007 r.),

•	 V	 Ogólnopolska	 Konferencja	 Krwiodawstwa	
w Wąsoszach (2008 r.),

•	 III	 Ogólnopolską	 Konferencję	 Terapii	 Zajęcio-
wej w Koninie (ZSM),

•	 Konferencja	„Edukacja	i	prewencja	w	cukrzycy”.

Ponadto w związku z epidemią chorób górnych 
dróg oddechowych na Ukrainie w 2009 roku sa-
morząd powiatowy udzielił pomocy rzeczowej 
w formie zakupu sprzętu i środków dezynfekcyj-
nych dla partnerskiego rejonu kozjatyńskiego 
w Obwodzie Winnickim.

Wszystkie te działania, choć ciągle są nie-
współmierne do potrzeb, sukcesywnie zmieniają 
świadomość zdrowotną mieszkańców powiatu 
i powodują, że zdrowie zaczyna być traktowane 
nie tylko jako brak choroby ale coraz częściej jest 
postrzegano jako zachowanie swoistej równowa-
gi bio-psycho-społecznej.

Miniona kadencja w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia w Powiecie Konińskim przebiegła 
zgodnie z założeniami zawartymi w Programie 
Promocji Zdrowia powiatu konińskiego na lata 
2001-2011.

Mimo, że Powiat Koniński w dalszym ciągu nie 
jest organem założycielskim dla żadnego z zakła-
dów opieki zdrowotnej funkcjonujących na jego 
terenie, to jednak wspierał finansowo działalność 
placówek ochrony zdrowia, instytucji bądź or-
ganizacji prowadzących promocję i profilaktykę 
zdrowotną .
W czasie minionych czterech lat przekazano 
środki finansowe dla: 
1. samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej: 
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na:
•	 remont	oddziału	dziecięcego	i	dziecięcego	za-

kaźnego,
•	 zakup	 łóżka	 wielofunkcyjnego	 sterowanego	

elektrycznie wraz z oprzyrządowaniem do in-
tensywnej terapii dla Oddziału Położniczo – Gi-
nekologicznego,

•	 zakup	 wyposażenia	 pokoju	 do	 wypoczynku	
pacjentów oddziału onkologicznego,

•	 remont	i	wymianę	stolarki	okiennej	drewnianej	
na	PCV.

 - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Koninie na dofinansowanie zakupu  prepa-
ratu ,,Metalyse”, z przeznaczeniem na wypo-
sażenie karetek ,,R” w ramach programu „Złota 
godzina dla serca”.

2. innych podmiotów zajmujących się promocją 
zdrowia w powiecie:

•	 sfinansowanie	 zakupu	 zestawu	 ratunkowego	
dla Grupy Ratowniczej PCK celem zapewnienia 
profesjonalnej pomocy przedmedycznej w sy-
tuacjach zagrożenia życia mieszkańcom powia-
tu oraz zabezpieczenia medycznego w trakcie 
imprez masowych organizowanych w powie-
cie konińskim.

•	 zakup	niezbędnego	sprzętu	do	rehabilitacji	ko-
biet po operacji raka piersi,

•	 udzielenie	dotacji	Konińskiemu	Klubowi	„Ama-
zonki” na realizację zadań z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki onkologicznej dla miesz-
kańców powiatu konińskiego nt. „Promocja 
zdrowia i profilaktyka leży w Twoim interesie”,

•	 przekazanie	 dotacji	 dla	 Stowarzyszenia	 Kobiet	
z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi 
„Magnolia” na realizację zadania publicznego – 
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DOSTĘP
DO UNIJNYCH
FUNDUSZY

W dniu 1 kwietnia 2008 roku został w Starostwie 
otwarty Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich, w którym zatrudnieni konsultanci udzielają 
nie odpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące 
możliwości dofinansowania z Funduszy Europej-
skich.

Oferują między innymi informacje na temat 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 oraz krajowych Pro-
gramów Operacyjnych. W Punkcie można uzyskać 
informacje o  warunkach, kryteriach i procedurach 
dofinansowania projektu. Konsultanci diagnozują 
problem i potrzeby beneficjenta oraz przypo-
rządkowują pomysł na projekt do konkretnego 
priorytetu i działania w programie finansowa-
nym z Funduszy Europejskich. Od kwietnia 2008 
do sierpnia 2010 roku konsultanci udzielili łącznie 
1 304 porad.

 Z usług informacyjnych świadczonych przez 
pracowników Punktu  w największym stopniu 
w minionym okresie skorzystali przedstawiciele 
mikroprzedsiębiorstw – 54% ogółu instytucji ja-
kim udzielono konsultacji. Poza tym do Punktu 
trafiały także osoby fizyczne planujące rozpocząć 
własną działalność gospodarczą – ok. 22% oraz 
przedstawiciele jednostek samorządów teryto-
rialnych – 9%, organizacji pozarządowych – 6%, 
małych przedsiębiorstw – 5%. Zainteresowanie 
funduszami unijnymi i liczba udzielanych konsul-
tacji  z każdym rokiem jest coraz większa.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Koninie prowadzi również działalność o cha-
rakterze informacyjno-promocyjnym. Pracow-
nicy  biorą udział w konferencjach, spotkaniach 
informacyjnych; organizują szkolenia dla benefi-
cjentów WRPO oraz uczestniczą m. in. w  Forum 
organizacji pozarządowych. W okresie wiosen-
no- letnim konsultanci biorą udział w imprezach 
plenerowych tj. „Feta na zakończenie lata”, Wielkie 
Ruszenie Gmin Powiatu czy dożynki. Latem Punkt 
Informacyjny razem z Urzędem Marszałkowskim 
realizuje projekty plenerowe finansowane w ra-
mach „dobrych praktyk” tj. przyjazd „Euro auto-
busu” do Konina czy Miasteczko Pełne Gwizd. 
Podczas których promowane są projekty sfinan-
sowane z WRPO.

Punkt od początku ma utworzoną zakładkę na 
stronie internetowej Powiatu Konińskiego www.
powiat.konin.pl, w której znaleźć możne informa-
cje na temat aktualnych naborów wniosków ogła-
szanych w ramach WRPO.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Realizacja proekologicznej polityki powiatu 
odbywa się przede wszystkim poprzez edukację 
ekologiczną społeczeństw oraz dofinansowanie 
działań mających na celu ochronę środowiska.

Edukacja ekologiczna
Konkursy, konferencje, wycieczki edukacyjne 

czy zielone szkoły to przykłady form edukacji eko-
logicznej organizowane we współpracy z wieloma 
stowarzyszeniami i organizacjami, m.in. Fundacją 
Nasza Ziemia, Liga Ochrony Przyrody, Związkiem 
Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”, 
Klubem Gaja, Towarzystwem Opieki nad Zwie-
rzętami, Nadleśnictwami Konin i Grodziec, ZHP 
Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Konin czy  Sto-
warzyszeniem „EKO-LOGICZNI” w Koninie.

Najważniejsze z nich to: Powiatowy Konkur-
su Ochrony Środowiska dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych powiatu, akcje „Drzew-
ko za butelkę” i „Sprzątania świata”, międzygminny 
konkurs „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz 
najbardziej zadbaną zagrodę w gminie” czy „Se-
lektywna zbiórka odpadów w placówkach oświa-
towych miasta Konina i powiatu konińskiego”.

Gospodarka 
odpadami

Od 2007 roku powiat koniński wdraża „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012”. 
Przez 4 lata realizacji unieszkodliwiono ok. 2 209 
ton azbestu. Prace prowadzone były na 537 nieru-
chomościach, a wartość zadania wyniosła ponad 
1,8 mln zł. Środki na demontaż, transport i utyli-

zację azbestu pochodzą z budżetu powiatu oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

 Ochrona powietrza
Znaczącym dorobkiem powiatu w zakresie 

ochrony powietrza są przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjne, dzięki którym następuje zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń. W ciągu czterech lat 
dokonano termomodernizacji budynków nale-
żących do powiatu m.in. internatu przy Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 
Starostwa Powiatowego w Koninie, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie czy Zarządu Dróg Powiato-
wych w Koninie. Dofinansowano również przed-
sięwzięcia termomodernizacyjne przy Domu Rol-
nika – Schronisko dla Bezdomnych w m. Świętne 
(gmina Wilczyn) oraz strażnicach jednostek OSP 
w gminach powiatu.

Ochrona wód
W celu zapewnienia możliwości gospodarcze-

go wykorzystania jezior oraz stworzenia opty-
malnych warunków rozwoju turystyki i rekreacji 
w rejonie Kanału Ślesińskiego powiat koniński od 
siedmiu lat wspólnie z samorządami miasta Ko-
nina i gminy Ślesin oraz Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje Porozu-
mienie w sprawie gospodarki wodnej na jeziorach 
konińskich. 

W roku 2010, wspólnie z Miastem Konin oraz 
Gminą Ślesin, przystąpiono do współfinansowa-
nia waloryzacji i rewitalizacji jezior konińskich dla 
potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosław-
skie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsosko-Mikorzyń-
skie, Ślesińskie).

W ramach tego zadania dofinansowano także 
remont urządzeń melioracji szczegółowej w gmi-
nach Rychwał i Grodziec.

ekologia
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ROZWOJOWE 
ROLNICTWO

Rolnictwo powiatu konińskiego to 12.692 go-
spodarstw rolnych o średniej powierzchni 8,87 ha. 
Większość gospodarstw jest bardzo słabo wyposa-
żonych w sprzęt rolniczy, a duże maszyny zagrega-
towane są rzadkością w gospodarstwach. Dlatego 
też Wydział Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa 
i Leśnictwa szczególną wagę przywiązywał do do-
radztwa w zakresie form i pomocy finansowej ze 

środków unijnych wspólnej Polityki Rolnej. Dzięki 
Centrum Obsługi Rolnika, rolnicy mogą uzyskać 
kompleksową obsługę w zakresie doradztwa fa-
chowego najnowszych technik uprawy roślin 
i hodowli zwierząt jak o wszystkich aktualnie uru-
chomionych działaniach z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki tym działaniom 
systematycznie wzrasta zainteresowanie rolników 
szczególnie w zakresie ubiegania się o środki unijne 
i to w bardzo szerokim zakresie. W okresie 4 lat rolni-
cy naszego powiatu złożyli wnioski na:
•	 renty	strukturalne	–	223	wniosków
•	 program	rolno	–	środowiskowy	–	612	wniosków
•	 płatności	bezpośrednie	–	46	147	wnioski
•	 płatności	ONW	–	37	483	wnioski
•	 zalesienie	gruntów	–	73	wnioski

O tych wszystkich programach zamieszczamy 
systematycznie artykuły informacyjne w Kurierze 
Powiatowym. Istotną rolę w promowaniu osiągnięć 
najlepszych gospodarstw rolnych odgrywa konkurs 
,,Powiatowy Rolnik Roku”. Najlepsi rolnicy są prezen-
towani na Dożynkach Powiatowych otrzymują statu-
etkę ,,żniwiarza”, a dzięki hojnym sponsorom i powia-
towi są nagradzani cennymi nagrodami. Zwycięzcy 
Powiatowego konkursu są zgłaszani przez Starostwo 
do udziału w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku. 
W ciągu ostatnich lat rolnicy nasi odnieśli bardzo duże 
sukcesy, zdobywając tytuł ,,Siewcy” i nagrodę Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego. Te wszystkie dzia-
łania oraz efektywne korzystanie ze środków unijnych 
w połączeniu z pomysłowością, dobrą organizacją 
pracy oraz coraz to wyższym poziomem wiedzy z 
zakresu obranych kierunków produkcji powoduje, 
że z roku na rok wzrasta w powiecie liczba gospo-
darstw osiągających wysokie wyniki ekonomiczne. 

Dziś możemy już zaprezentować wiele gospo-
darstw naszym partnerom zagranicznym z Nie-
miec, Francji, Estonii czy Ukrainy.

Komunikacja
Informacja to dziś podstawa komunikacji. Dba-

my o to, by była ona rzetelna i przekazywana we 
właściwy sposób mieszkańcom powiatu. Są to 
zarówno interesanci urzędu, czyli Starostwa, któ-
rzy przekraczając jego próg trafiają do punktu 
informacyjnego, jak również 2500 czytelników, do 
których trafia „Kurier Powiatowy”. 

Informacje to także ogromna baza danych jaka 
znajduje się na stronie internetowej www.powiat.
konin.pl. W ciągu minionej kadencji zyskała ona 
nowy wygląd. Ale ponieważ Internet nienawidzi 
monotonii, trwają prace nad kolejną zmianą wy-
glądu i uatrakcyjnieniem strony powiatu. A że jest 
to narzędzie wykorzystywane pokazują statystyki. 
Z roku na rok rośnie liczba użytkowników strony. 
Ostatni rekord odwiedzin witryny miał miejsce 
w marcu 2010 r., kiedy odwiedziło ją  prawie 14 
tysięcy użytkowników. 

Kolejną formą komunikacji z klientem jest Biule-
tyn Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego (BIP 
PK). Na dzień 1 września 2010 roku BIP PK zawiera 
34 moduły główne. Stanowią one menu podsta-
wowe publikatora. Każdego roku odnotowujemy 
tu kilkadziesiąt tysięcy wizyt. 

Współpraca
miedzynarodowa
Powiat koniński współpracuje obecnie z trze-

ma partnerskimi powiatami za granicą Polski. Są to 
powiat Ilm w Turyngii (Niemcy), Rejon Kozjatyński 
(Ukraina)	oraz	region	Lääne	Viru	(Estonia).	Najpręż-
niej – nie ze względu na odległość, ale chęć part-
nera zagranicznego – rozwija się kooperacja z po-
wiatem Ilm. W przypadku wszystkich zagranicz-
nych samorządów, po kilku latach wspólnej pracy 
i kilkudziesięciu wspólnych przedsięwzięciach 
zauważamy, że wymiana rozwija się znakomicie 
także na poziomie gmin, stowarzyszeń, szkół, czy 
choćby jednostek straży pożarnej.

Promocja turystyki
Promocja powiatu konińskiego jako regio-

nu atrakcyjnego turystycznie odbywała się  
w sposób wieloetapowy. 

Analiza ruchu turystycznego, sugestie podmio-
tów branży turystycznej oraz współpraca z sąsied-
nimi samorządami i organizacjami turystycznymi 
spowodowały, że z roku na rok promujemy się 
podczas coraz większej liczby imprez targowych. 
Są to targi w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Wro-
cławiu, Warszawie, Berlinie i Gdańsku. Nie może 
nas zabraknąć również na giełdach turystycznych 
w Wielkopolsce. Promocja turystyczna to także 

organizacja dwóch edycji Międzynarodowego 
Study Tour „Ziemia Konińska”, w efekcie których 
w polskich i zagranicznych wydawnictwach uka-
zało się kilkadziesiąt artykułów prasowych.

Współpraca z Urzędem Miejskim w Koninie 
i PTTK O/Konin pozwoliła na realizację w latach 
2008-2009 koncepcji oznakowania dróg krajo-
wych nr 25 i 92 znakami typu E-22. W ten sposób 
wyznaczono przebieg samochodowego szlaku 
bursztynowego oraz lokalizację: Bazyliki w Liche-
niu, Klasztoru Kamedułów w Bieniszewie, Klasz-
toru w Kazimierzu Biskupim, Kościoła Romańsko-
Gotyckiego w Starym Mieście oraz Kościoła Ewan-
gelickiego w Żychlinie. Projekt zrealizowany był 
przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.

Z kolei w 2010 roku zrealizowano przedsięwzię-
cie polegające na modernizacji Bursztynowego 
Szlaku Rowerowego. Na liczącym 200 km odcinku, 
przebiegającym z południa na północ wschodniej 
części Wielkopolski, powstało sześć miejsc posto-
jowych oraz osiem tablic informacyjnych. Zadanie 
koordynowane przez powiat koniński, współfi-
nansowane było przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, powiaty: kaliski, koniń-
ski i ostrzeszowski, gminy: Ślesin, Wierzbinek, Stare 
Miasto i Sieroszewice, miasto Konin oraz Fundację 
All for Planet.

W ciągu minionych 4 lat wydaliśmy 8 minifolde-
rów tematycznych w dwóch wersjach językowych 
(polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej): Na bursz-
tynowym szlaku, Droga Romańska, Szlak Szkocki, 
Szlak Cysterski Zabytki powiatu konińskiego, Bie-
niszew Klasztor Kamedułów, Szlaki piesze, Szlak 
Pięciu Braci Męczenników. Ukazały się też dwa wy-
dania mapy turystycznej, folder Powiat koniński – 
zawsze na Twoim szlaku a także polsko-niemiec-
ki mini-album: Współpraca bez granic. Powiat 
koniński – powiat Ilm. Rowerzyści doczekali się 
pierwszego w regionie przewodnika rowerowego 
Rowerem po Ziemi Konińskiej, powstały też dwa 
filmy promocyjne: Powiat koniński. Pejzaż prawie 
doskonały i Wielka Pętla Wielkopolski. Szlak wod-
ny Warta – Gopło oraz prezentacje multimedialne 
Powiat Koniński. Na bursztynowym szlaku.

Najważniejszym jednak przedsięwzięciem było 
zainicjowanie w czerwcu 2008 r. przez Powiat Ko-
niński wraz z Miastem Konin i Gminą Ślesin utworze-
nia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, która 
rozpoczęła swoją działalność pół roku później.

Wymiernym efektem funkcjonowania stowarzy-
szenia jest otwarte w sierpniu 2010 r. pierwsze w re-
gionie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. 

rolnictwo

PROMOCJA
POWIATU
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rada powiatu

KLUB RADNYCH PSL
Wynik wyborów w roku 2006 przesądził o tym, 

że Polskie Stronnictwo Ludowe w Radzie Powiatu 
Konińskiego reprezentowało 7 radnych:  Wiesław 
Bednarek, Andrzej Kłosowski, Halina Lenartowicz, 
Zdzisław Łukaszewski, Piotr Matyba, Zenon Pa-
szek, Maria Wróbel. Ogromne znaczenie dla naszej 
pracy w radzie odegrało doświadczenie w działal-
ności samorządowej powiatu. Wielu z nas mandat 
radnego piastowało już po raz kolejny.

Od początku kadencji, głównym motywem i za-
razem siłą sprawczą naszych decyzji było wspie-
ranie rozwoju gospodarczego powiatu. Pomimo 

RADA POWIATU 
KONIŃSKIEGO III KADENCJI

W LATACH 2006-2010
o Niepełnosprawności. I z myślą o nich powstaje 
Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracę 
będą mogli łączyć z rehabilitacją. Z myślą o nich 
realizowane są przedsięwzięcia z zakresu rehabi-
litacji społecznej, mające im pomóc w likwidacji 
możliwych do usunięcia barier tkwiących w nich 
samych i poza nimi.

Można powiedzieć, że innym rodzajem nie-
pełnosprawności jest życie dzieci w otoczeniu 
rodzin, które działają destrukcyjnie na ich rozwój. 
Tu również możemy poszczycić się tym, że żadne 
takie dziecko nie przebywa w domu dziecka, ale 
wszystkie mają zapewnione przebywanie w ro-
dzinach zastępczych, jak najbliżej rodzin natural-
nych. Jest to możliwe dzięki temu, że nieustannie 
przygotowuje się nowe rodziny do pełnienia ro-
dzin zastępczych.

Bardzo znaczącą grupę osób doświadczonych 
przez życie stanowią również pozostający bez 
pracy. W ciągu minionych lat odnotowaliśmy 
postęp polegający na tym, że nie jesteśmy już na 
ostatnich lokatach wśród powiatów wielkopol-
skich pod względem stopy bezrobocia. To skutek 
zmiany podejścia do problemu poprzez tworze-
nie i udział w wielu projektach ukierunkowanych 
na uaktywnienie bezrobotnych.

Równolegle z tym zaradzeniem ludzkim ułom-
nościom dokonywał się proces przywracania 
„zdrowia” środowisku naturalnemu. Zapoczątko-
wany on został znacznie wcześniej, bo już w roku 
2000, ale lata 2007-2010 zaowocowały wieloma 
spektakularnymi osiągnięciami i wyróżnieniami. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że sprawy doty-
czące ochrony środowiska były przez Radę Powia-
tu rozpatrywane najbardziej rygorystycznie, a naj-
większy udział w podnoszeniu najtrudniejszych 

problemów miał tutaj Pan Jan Krzysztof Tomczak.
Mając coraz czystsze środowisko, coraz inten-

sywniej rozwijamy warunki uprawiania turystyki 
w naszym regionie. Przy czym dążymy do tego, 
by turystyczne atrakcje nie ograniczały się tylko 
do walorów naturalnych, ale by były harmonijnie 
powiązane z walorami kulturalnymi, czego przy-
kładem jest wykorzystywanie w rozwoju kultury 
muzycznej związków Fryderyka Chopina z Żychli-
nem. Nastąpiła radykalna poprawa prowadzenia 
zajęć sportowych w szkołach prowadzonych 
przez powiat za sprawą wybudowania boisk przy 
wszystkich naszych szkołach oraz sali sportowej 
przy LO w Sompolnie. 

To wszystko wskazuje na to, że czas danych 
nam czterech lat wykorzystaliśmy owocnie. Za 
współpracę w tym wspólnym dziele składam 
podziękowania – na ręce starosty Stanisława 
Bielika i wicestarosty Małgorzaty Waszak – ca-
łemu Zarządowi Powiatu wspieranemu przez 
skarbnika Radzisława Kozłowskiego i sekretarza 
Krzysztofa Musiała oraz jednostkom organiza-
cyjnym Starostwa Powiatowego, wszystkim jego 
wydziałom. To te zespoły decydowały w głównej 
mierze o sposobie realizacji uchwał Rady Powia-
tu. Dziękuję wszystkim Paniom i Panom radnym 
za ukierunkowany na dobro wspólne klimat de-
bat nad sprawami naszego Powiatu, a wszystkim 
służbom za zapewnienie naszym mieszkańcom 
bezpiecznych warunków naszej egzystencji. 
Radzie Powiatu następnej kadencji życzę jeszcze 
większej skuteczności w działaniach na rzecz na-
szej powiatowej wspólnoty.

Andrzej Nowak
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego 

12 listopada 2010 r. dobiegnie końca III kaden-
cja Rady Powiatu Konińskiego. Niniejszy numer 
specjalny Kuriera Powiatowego stanowi zapis do-
konań minionych czterech lat. Mając możliwość 
kontaktu z Państwem chciałbym uniknąć powtó-
rzenia zawartych informacji, a jednocześnie po-
dzielić się moim indywidualnym ich odczytaniem. 
Odczytaniem wspomaganym utrwalonym w pa-
mięci ponad 40 sesji, kilkudziesięciu zebrań komisji 
i wielu wydarzeń i uroczystości, w których dane 
mi było uczestniczyć.

Patrząc i analizując dane dotyczące naszego 
powiatu i zestawiając je z informacjami na temat 
innych powiatów, to nasz powiat koniński po-
strzegam w pierwszym rzędzie jako ten, w któ-
rym bardzo wyraźnie widzi się potrzeby osób na 
różny sposób okaleczone przez los. Wyraża się to 
przede wszystkim ilością podejmowanych dzia-
łań mających na celu odpowiadanie na potrzeby 
osób niepełnosprawnych, których w powiecie 
mamy ponad 10%. To dla nich pracuje: 5 warsz-
tatów terapii zajęciowej, 3 środowiskowe domy 
samopomocy, Dom Pomocy Społecznej w Ślesi-
nie, punkt konsultacyjno-doradczy dla osób nie-
pełnosprawnych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

Andrzej Nowak
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego

Od lewej: Zdzisław Łukaszewski, Piotr Matyba, 
Maria Wróbel, Andrzej Kłosowski, Wiesław 
Bednarek, Halina Lenartowicz, Zenon Paszek

dylematu związanego z wyborem celów inwesty-
cyjnych oraz niedoborem środków budżetowych 
na ich realizację, nasza 4-letnia praca zaowocowa-
ła widocznymi osiągnięciami we wszystkich dzie-
dzinach życia, w istotny sposób przyczyniając się 
do rozwoju powiatu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
mieszkańców, najwięcej uwagi poświęciliśmy re-
alizacji projektów inwestycyjnych, wśród których 
priorytetem stały się te związane z poprawą stanu 
dróg w powiecie oraz rozbudową i modernizacją 
placówek oświatowych.

Na zadania drogowe, w III kadencji samorządu 
zaangażowane zostały rekordowe w historii po-
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wiatu środki, bo aż 63 mln zł. Dzięki temu, zmoder-
nizowanych i wyremontowanych zostało 108,77 
km dróg oraz wybudowano 33,45 km chodników. 
Na uwagę zasługuje, fakt iż w latach 2007-2010 
nakłady na drogi wzrosły o ponad 24 782 500 zł. 
Dla porównania, na początku kadencji, zabezpie-
czona w budżecie kwota wynosiła 9 070 293 zł,  
a w roku 2010 inwestycje drogowe kosztowały już 
33 852 859 zł.

Niemniej uwagi i zaangażowania w naszej sa-
morządowej działalności poświeciliśmy zadaniom 
służącym rozwojowi oświaty i edukacji w powie-
cie. Ponad 1,35 mln zł pochłonęły prowadzone 
w palcówkach oświatowych remonty i moderni-
zacje. Jednak największe środki przeznaczone zo-
stały na rozwój infrastruktury sportowej. Za blisko 
3 mln zł wybudowane zostały boiska przy wszyst-
kich palcówkach oświatowych: „Orlik” w Żychlinie,  
zespoły boisk sportowych ze sztuczną nawierzch-
nią w Kleczewie i Sompolnie oraz boisko wielo-
funkcyjne i plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Rychwale. W pierw-
szym roku kadencji zakończona została także 
budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego 
w ZSP w Sompolnie.

Dostrzegając ogromną rolę turystyki w oży-
wieniu gospodarczym powiatu, podejmowaliśmy 
i wspieraliśmy działania służące ochronie i promo-
cji naszych walorów turystycznych. 

Dużym wyzwaniem dla radnych PSL była w mi-
jającej kadencji walka z bezrobociem.  Szczególnie 
zaniepokojeni byliśmy załamaniem gospodar-
czym na przełomie 2008 i 2009 roku, które ne-
gatywnie wpłynęło na lokalny rynek pracy i skut-
kowało zmniejszeniem ilości ofert pozostających 
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Radni 
udzielili swojego wsparcia wszystkim projektom, 
których celem było złagodzenie negatywnych 
dla mieszkańców powiatu skutków bezrobocia. 
Dużym zainteresowaniem radnych cieszył się 
projekt pn. „Obserwatorium Rynku Pracy Wielko-
polski Wschodniej”. Zgodnie z założeniami, pro-
jekt będzie m.in. badał rynek pracy, monitorował 
zachodzące w nim zmiany społeczno-gospodar-
cze, udoskonali rozwiązania w zakresie wymiany 
i udostępniania informacji o rynku pracy i jego 
otoczeniu, a także pozwoli lepiej realizować cele 
polityki horyzontalnej,  w tym równości szans ko-
biet i mężczyzn. W ramach projektu utworzone 
zostanie także Obserwatorium Rynku Pracy Wiel-
kopolski Wschodniej, które będzie wspierać insty-
tucje działające na szczeblu subregionalnym.

W centrum zainteresowania radnych reprezen-
tujących Polskie Stronnictwo Ludowe znalazły się 
także sprawy opieki i pomocy społecznej. Właśnie 
w tej kadencji, a dokładnie w 2008 r., po 13 latach 
oczekiwań, udało się zakończyć projekt rozbudowy 
i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Ślesi-
nie. Palcówka osiągnęła poziom standaryzacji, któ-
ry pozwolił jej otrzymać decyzję wojewody wiel-
kopolskiego zezwalającą na prowadzenie Domu 
w Ślesinie na czas nieokreślony. Samorząd przystą-

pił także do projektu utworzenia pierwszego w po-
wiecie konińskim Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Na pomoc społeczną w latach 2007-2010 wydatko-
wano z budżetu powiatu ponad 35 mln zł.

Pragnę podkreślić, że Klub Radnych PSL współpra-
cował w realizacji zadań powiatu ze wszystkimi kluba-
mi radnych działającymi w Radzie Powiatu III kadencji.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań po-
wiatu, współautorami których byli radni PSL. My-
ślę, że powierzone nam przez mieszkańców man-
daty radnych dobrze wykorzystaliśmy w mijającej 
kadencji – pełnej wyzwań i skutecznego działania 
dla dobra wspólnoty samorządowej jaką jest Po-
wiat Koniński.

Zenon Paszek
Przewodniczący Klubu Radnych

Polskiego Stronnictwa Ludowego

KLUB RADNYCH PO

W 2006 roku przedstawiciele Platformy Oby-
watelskiej RP po raz pierwszy znaleźli się w Radzie 
Powiatu Konińskiego, co dało możliwość wejścia 
do koalicji rządzącej i utworzenia Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. Również Platformie Oby-
watelskiej przypadło w udziale stanowisko wice-
starosty konińskiego i przewodniczących Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego. Wszyscy aktywnie 
uczestniczyliśmy w pracach samorządu, popierali-
śmy uchwały i prace, które miały wpływ na popra-
wę warunków życia mieszkańców naszego powia-
tu. Priorytetem były dla nas inwestycje drogowe, 
które wynikały z oczekiwań i żądań społeczeń-
stwa. W tej kadencji nakłady na tego typu inwe-
stycje osiągnęły rekordowy wzrost, co przełoży się 
na pewno na większe zadowolenie mieszkańców 
powiatu. Największym sukcesem była przebudo-
wa drogi Skulska Wieś – Wilczogóra, której włącze-
nie do budżetu wywołało wiele emocji w naszym 
klubie, jednak w efekcie osiągnięto kompromis. 

Ważna dla naszego klubu była proinwestycyj-
ność budżetu, któremu przy konstrukcji i ocenie 
jego realizacji poświęcaliśmy dużo uwagi.

Obok zadań w drogownictwie udało nam się 
odnieść znaczny sukces w oświacie. Do ważniej-
szych osiągnięć należy kontynuacja inwestycji 
oświatowych, takich jak: budowa boisk sporto-
wych ze sztuczną nawierzchnią w Kleczewie, 
Sompolnie i Żychlinie, dokończenie budowy sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie, czy modernizacja budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjamlnych w Klecze-
wie. Tak istotne zadania przyczynią się do lepsze-
go zaspokojenia potrzeb, jakim jest edukacja mło-
dzieży i dorosłych. 

Mając na uwadze fakt, że w społeczeństwie 
powiatu żyje duży odsetek osób niepełnospraw-
nych podejmowaliśmy działania prospołeczne 
uwzględniające pomoc osobom niepełnospraw-
nym, likwidując bariery architektoniczne. Efektem 

tych działań jest na przykład budowa windy przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, 
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyj-
nego, realizacja programu edukacyjnego dla pod-
opiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz 
środowiskowych domów samopomocy z powia-
tu konińskiego.

W dalszym ciągu problemem w powiecie ko-
nińskim jest duży odsetek bezrobotnych. W na-
szej ocenie Powiatowy Urząd Pracy poprzez ciągłe 
włączanie się w różne projekty unijne stara się 
wpływać na jego zmniejszenie. 

Uważamy, że ważną sprawą dla mieszkańców 
powiatu konińskiego jest także możliwość korzy-
stania z programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, który będzie realizowany 
do końca 2012 roku. 

Współpraca międzynarodowa naszego powia-
tu	z	 Ilm	Kreis	w	Niemczech,	Laane-Viru	w	Estonii	
oraz Kozjatyniem na Ukrainie pozwoliła młodzieży 
i dorosłym na kontakty z rówieśnikami z innych 
państw, wymianę doświadczeń. Ważnym zada-
niem był również rozwój turystyki w powiecie.

Uważam, że wspólnie swoim zaangażowaniem 
i pracą służyliśmy mieszkańcom naszego powiatu. 

 Elżbieta Raźna
 Przewodnicząca Klubu Radnych 

 Platformy Obywatelskiej

KLUB RADNYCH TS

Obecna kadencja dla klubu Towarzystwa Samo-
rządowego stanowiła czas nowych doświadczeń, 
bowiem w wyniku zawartych porozumień znaleź-
liśmy się – obok radnych PSL i PO – w koalicji rzą-
dzącej. Zmiana pozycji w strukturze władz powia-
tu nie spowodowała zmiany w zapatrywaniach 
na sprawy, które budziły nasz niepokój w czasie, 
kiedy byliśmy konstruktywną opozycją. Wówczas 
zabiegaliśmy o usunięcie zagrożeń związanych 
ze składowaniem odpadów w Goraninie. Opto-
waliśmy także za budową boisk sportowych przy 
wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat. 
W obecnej kadencji te sprawy zostały rozwiązane 

Od lewej: Henryk Chudziński, Elżbieta Raźna, 
Bogdan Kołodziejczak
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dzięki zrozumieniu i otwartości naszych partne-
rów koalicyjnych. To zrozumienie znajdowaliśmy 
we wszystkich zadaniach stających przed samo-
rządem powiatowym. 

Mamy świadomość, że upływ czasu wywołał 
nowe problemy, które nie zyskały szczęśliwego 
finału. Do takich należy zaliczyć przerzut tzw. wód 
kopalnianych do jezior w celu powstrzymania dal-
szego obniżania się w nich poziomu wody. Podob-
nie niepokój budzi sytuacja przedsiębiorstw tzw. 
kompleksu paliwowo-energetycznego w związku 

z planowaną ich prywatyzacją. Stwierdzić jednak 
należy, że w obu wyżej wymienionych sprawach 
ośrodki decyzyjne znajdują się poza władzami sa-
morządowymi powiatu.

Nad tymi nierozwiązanymi problemami górują 
jednak znaczące dokonania. Nasz powiat prze-
stał zajmować ostatnie lokaty w Wielkopolsce 
pod względem stopy bezrobocia. Jest to w dużej 
mierze efekt pracy Powiatowego Urzędu Pracy, 
którego działalność ukierunkowana jest na akty-
wizowanie osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na programy zapobiega-
jące bezrobociu. Sposób dbałości o osoby niepeł-
nosprawne i w różny sposób pozbawione rów-
nych szans na normalne życie sytuuje nasz powiat 
w gronie prekursorów na polu tej działalności. 
Ta dbałość o niepełnosprawnego w różnym wy-
miarze człowieka jakby koresponduje z dbałością 
o zniszczone środowisko naturalne, co potwierdza 
wiele wyróżnień przyznanych naszemu powiato-
wi za często nowatorskie w skali kraju rozwiąza-
nia. Przyczynia się to do przywrócenia naszym 
lasom i jeziorom takiego stanu, który i nas, jego 
mieszkańców, i przybywających z różnych stron 
turystów będzie nieustannie zachęcać do tego, 
by miejsce zamieszkania i pracy zawodowej czy-
nić też miejscem wypoczynku, bez konieczności 

udawania się daleko w kraj czy świat. Sprzyjać 
temu mają nie tylko działania proekologiczne, ale 
i te nastawione na rozwój kultury i ochronę kul-
turowego dziedzictwa, zarówno w sferze kultury 
ludowej, jak i tzw. kultury wysokiej. W sferze kultu-
ry ludowej wyraża się to wspieraniem działań na 
rzecz podtrzymania lokalnych tradycji, natomiast 
w sferze kultury wysokiej naszym osiągnięciem 
jest zaangażowanie się w przedsięwzięcia związa-
ne z osobą Fryderyka Chopina czy – plener malar-
ski, który należy do najbardziej wyjątkowych, jeśli 
mielibyśmy porównywać się z innymi powiatami.

Te wszystkie działania zyskiwały nasze wsparcie 
bądź też wypływały z naszej inspiracji. Do nich na-
leżały też sprawy infrastruktury drogowej. W mi-
jającej kadencji zmodernizowaliśmy ponad 100 
km dróg, czyli 1/6 będących w zarządzie powiatu, 
i przygotowaliśmy środki i dokumentacje na na-
stępne drogi o znacznej długości.

Dziękujemy za możliwość współtworzenia tych 
dokonań naszym koalicyjnym partnerom z klu-
bów radnych PSL i PO oraz koleżankom i kolegom 
z klubu Samoobrona RP i SLD i za współpracę, 
i niekiedy inne, ale inspirujące spojrzenie na spra-
wy, z którymi dane było nam się zmagać.

Andrzej Nowak
Przewodniczący Klubu

Towarzystwa Samorządowego

KLUB RADNYCH SLD 

Mijające cztery lata na pewno nie należały do 
bezbarwnych w historii samorządu powiatu ko-
nińskiego. 

Przede wszystkim wybory samorządowe 
w 2006 roku zmieniły układ sił w radzie powiatu. 
Po 8 latach sprawowania władzy przez koalicję 
SLD–PSL, klub SLD reprezentowany przez Barba-
rę Szeflinską, Stefana Dziamarę, Wiesława Rybac-
kiego, Janusza Stankiewicza i Krzysztofa Kocaja 
przeszedł do opozycji i zaczął odgrywać w niej 
kluczową rolę. Warto dziś zadać pytanie, czy przy-
jęta i realizowana przez klub SLD strategia działa-
nia przyniosła oczekiwane rezultaty.

Wspomniana zmiana sił w radzie powiatu na-
rzuciła nam nowe standardy pracy.

Kierując się tylko i wyłącznie dobrem miesz-
kańców powiatu, postawiliśmy na współpracę. 
Zachowując w wielu sprawach suwerenność 
swoich sądów i poglądów, na pewno nie byliśmy 
opozycją przeszkadzającą. Nie poszukiwaliśmy 
więc usilnie problemów wśród nieważnych dro-
biazgów, aby zaznaczać swoją polityczną obec-
ność. Pamiętając jednak o obietnicach złożonych 
wyborcom, poddawaliśmy pod dyskusję kluczo-
we dla mieszkańców powiatu problemy, zarówno 
na posiedzeniach komisji, jak i obradach rady. Wy-
sunęliśmy wiele pomysłów i projektów, które nie 
zawsze znalazły uznanie koalicyjnej większości. 
Taka to jednak cecha demokracji, iż racje przelicza 
się na ilość głosów. 

Od lewej: Waldemar Tubacki, Maria Jankowska, 
Andrzej Nowak, Antoni Kulczak

Bez wątpienia, samorząd tej kadencji ma na 
swoim koncie sukcesy. Sukcesy, które są tak-
że udziałem opozycji. Zaliczyłbym do nich 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych  
na rozwój infrastruktury drogowej powia-
tu, kontynuowanie inwestycji oświatowych  
w zakresie obiektów sportowych, realizację pro-
gramu usuwania azbestu z terenu powiatu ko-
nińskiego czy też stworzenie pobudzającego 
inicjatywy obywatelskie programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

Podsumowując te cztery lata, nie spo-
sób jednak nie wspomnieć o sprawach,  
które ciążyć będą na samorządzie powiatu kolej-
nej kadencji. Tym niewygodnym „bagażem” jest 
na pewno zadłużenie powiatu. Kadencję rozpo-
czynaliśmy z dobrą sytuacją finansową, wskaźnik 
zadłużenia powiatu wynosił wówczas 12,42% 
planowanych dochodów na 1 stycznia 2007 r. 
i zamykał się kwotą 5 782 402 zł. Na koniec roku 
budżetowego 2010 wynosić będzie 16 288 158 
zł, co stanowi 20,47% planowanych dochodów 
według stanu na 30 września 2010 r. W 12-let-
niej historii powiatu konińskiego, to rekordowa 
wielkość zadłużenia i na pewno negatywnie od-
bije się na możliwościach rozwojowych powiatu  
w przyszłych latach.

Działania SLD w radzie powiatu pokazały, 
iż miło statusu mniejszościowego potrafiliśmy 
podjąć starania na rzecz powiatu i z pewnością 
byliśmy konstruktywną opozycją. Członkowie 
Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w związku 
z kończącą się trzecią kadencją Rady dziękują za 
współpracę Zarządowi, pracownikom starostwa 
oraz kierownikom i pracownikom jednostek orga-
nizacyjnych powiatu. 

Stefan Dziamara
Przewodniczący Klubu

Sojuszu Lewicy Demokratycznej    

Od lewej: Wiesław Józef Rybacki, Janusz 
Stankiewicz, Barbara Szeflińska, Stefan Dziamara
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Powiat 
wielokrotnie 

se Management” 
firmy Microsoft. 
Certyfikaty potwier-
dzające legalność opro-
gramowania otrzymały 
również nasze jednostki 
organizacyjne. 

Za działania na rzecz 
rozwoju gospo-
darczego regionu 
powiat został wy-
różniony dwukrot-
nie. W 2009 roku na-
grodą „Kryształowy HIT 
2008” w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym 
HIT, natomiast w styczniu 2010 r. tytułem „Powiat 
Przyjazny Biznesowi”. Przyznanie tych wyróżnień 
to kolejne potwierdzenie aktywności gospodar-
czej samorządu powiatowego i gmin leżących 
w jego obszarze. To również kolejny wyraźny sy-
gnał dla biznesu, że lokowanie inwestycji w sercu 
Polski daje gwarancję rozwoju i odniesienia sukce-
su gospodarczego.

Również w tym roku otrzymaliśmy kolejne wy-
różnienia. Tym razem za działania podejmowane 
w dziedzinie promocji otrzymaliśmy tytuł „HIT 
Promocji Regionu”, natomiast za konsekwentne 
realizowanie zadań z zakresu edukacji, kultury 
i sportu otrzymaliśmy statuetkę „Rubinowy HIT 
Regionów 2009”.

Nie brakowało też nagród w obszarze pomocy 
społecznej. Powiat Koniński, 24 stycznia 2009 r., 
nagrodzony został tytułem „Powiat Przyjazny Nie-
pełnosprawnym”, a Starosta Koniński za działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych pasowany 
został na Kawalera Orderu Radości. Order Radości 
jest odpowiednikiem Orderu Uśmiechu, a Stowa-
rzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej z Wir 
koło Poznania nagradza nim osoby, instytucje 
i organizacje, które bezinteresownie i skutecz-
nie pomagają osobom z niepełnosprawnością. 
W dniu 9 listopada 2009 r. Powiat Koniński uzyskał 
tytuł „Samorząd równych szans 2009” w wyniku 
przystąpienia do konkursu organizowanego dla 
samorządów przez Fundację Instytut Rozwoju 
Regionalnego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

 

doceniony
Samorząd powiatu konińskiego był wielokrot-

nie nagradzany za podejmowane działania. Nie-
wątpliwie jednym z podstawowych zadań nasze-
go powiatu jest aktywna polityka proekologiczna. 
Politykę tę powiat realizuje poprzez projekt „Pro-
gram ochrony środowiska dla powiatu konińskie-
go w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego, poprzez działania 
zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia te-
renu powiatu azbestem oraz w zakresie edukacji 
ekologicznej i promocji ochrony środowiska”, za 
realizację którego został w 2007 roku nomino-
wany w IX edycji Konkursu Ekologicznego w ka-
tegorii „Powiat Przyjazny Środowisku”. Również 
za działania proekologiczne, przede wszystkim za 
„Program usuwania azbestu …” powiat otrzymał 
tytuł „Samorządowy HIT 2007”. 

Działania Starostwa Powiatowego w Koninie na 
rzecz  utrzymania proekologicznego charakteru  
Ziemi Konińskiej to również wprowadzanie no-
woczesnych form zbierania i utylizacji odpadów, 
przywracanie do użytkowania terenów zdegra-
dowanych i zdewastowanych przez przemysł 
(zwłaszcza terenów pokopalnianych) oraz edu-
kację ekologiczną społeczeństwa i ochronę zaso-
bów wody. W lutym 2009 r. za działania na rzecz 
ekologii powiat otrzymał tytuł „Powiat przyjazny 
środowisku” wraz z nagrodą w wysokości 50 tys. zł 
z przeznaczeniem na cele związane z ekologią. 

W 2007 roku Starostwo Powiatowe w Koninie 
przystąpiło do Konkursy „Energy Trophy +” ogłoszo-
nego przez Komisję Europejską. Udział w konkursie 
wzięło ponad 180 firm i instytucji publicznych z 18 
krajów Unii Europejskiej, a jego celem było zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w bu-
dynkach biurowych poprzez zmianę zachowań 
użytkowników. W ciągu roku urzędnicy starostwa 
obniżyli zużycia energii o ponad 25%, za co zostali-
śmy wyróżnieni kwotą 3 tys. euro. Nagrodę, w lutym 
2009 r., odebrał Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Jednak nagrody dla powiatu to nie tylko eko-
logia. W 2008 roku, Starostwo Powiatowe jako 
czwarty urząd w Wielkopolsce, otrzymało Certyfi-
kat legalności oprogramowania komputerowego 
„Jestem Legalny” oraz Certyfikat „Microsoft Licen-

KLUB RADNYCH
SAMOOBRONY RP

Mija trzecia kadencja Rady Powiatu Konińskie-
go. W wyborach samorządowych w 2006 roku 
dzięki głosom mieszkańców naszego powiatu 
zdobyliśmy cztery mandaty: Grażyna Grabias 
-Winkler (Sompolno, Andrzej Perkowski (Skulsk), 
Józef Orkowski (Grodziec) i Jan Krzysztof Tomczak 
(Kazimierz Biskupi).

Uczestniczenie w pracach Rady Powiatu Ko-
nińskiego w kadencji 2006-2010 to dla wszystkich 
członków Klubu Radnych Samoobrona RP duży 

zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie. Wierzyliśmy, 
że sala obrad będzie miejscem dyskusji oraz wza-
jemnego przekonywania się, co do słuszności oraz 
potrzeby realizacji określonych zadań. Niestety, 
stawiani przed faktami dokonanymi, nie zawsze 
mieliśmy wpływ na zapadające decyzje. W cztero-
letniej kadencji tego samorządu byliśmy Klubem 
opozycyjnym i być może dlatego większość pro-
pozycji i postulatów radnych z naszego Klubu nie 
było branych pod uwagę. 

Radni naszego Klubu w nie uprawiali polityki. 
Nadrzędnym celem przyświecającym wszelkim 
działaniom było dobro społeczności lokalnej i na-
szej małej ojczyzny. Mamy nadzieję, że zaufanie, 
jakim obdarzyli nas wyborcy nie zostało zawie-
dzione. Do zagadnień, które były nam szczególnie 
bliskie należały: kwestie dotyczące budowy i mo-
dernizacji dróg, sprawy związane z szeroką pojętą 
ekologią; edukacja, oświata rolnictwo, a także bez-
robocie. Byliśmy zwolennikami sprawiedliwego 
podziału środków na inwestycje dla wszystkich 
gmin powiatu konińskiego. 

Na koniec mijającej kadencji chcieliby-
śmy zwrócić uwagę mieszkańcom nasze-
go powiatu, że przyszłość powiatu koniń-
skiego zależy od nas wszystkich, a o tempie  
i kierunkach rozwoju, możemy zdecydować uczci-
wą pracą. 

Grażyna Grabias-Winkler 
Przewodnicząca

Klubu Radnych Samoobrony RP

Od lewej: Andrzej Perkowski, Józef Orkowski, 
Grażyna Grabias-Winkler, Jan Krzysztof Tomczak


