
Rok 2003

 1 kwietnia – ruszyła angielska wersja 
 www.powiat.konin.pl

  11 kwietnia odbył się Powiatowy Finał I Wiel-
kopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, 
zorganizowany wspólnie z Urzędem Miejskim 
w Koninie.

  5 maja odbyła się konferencja nt. sytuacji osób 
niepełnosprawnych w powiecie, w kontekście 
rozwiązań w Unii Europejskiej w ramach „Po-
wiatowych obchodów Europejskiego Roku 
Osób Niepełnosprawnych”. 

 22 maja w Starostwie Powiatowym w Koninie 
podpisano pierwsze Porozumienie na rzecz 
ochrony jezior, w celu zapewnienia możliwości 
gospodarczego wykorzystania jezior oraz stwo-
rzenia warunków rozwoju turystyki i rekreacji 
w rejonie Kanału Ślesińskiego. 

 23 maja, na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ślesinie odbył się Powiatowy Festyn Obcho-
dów Europejskiego Roku Osób Niepełnospraw-
nych.

 25 maja rozpoczął się Rajd Rowerowy „Konin 
- Bruksela”, którego trasa wiodła do Brukseli 
przez zaprzyjaźniony z Powiatem Konińskim 
niemiecki powiat Ilm oraz przez miasto Herne 
- partnera Konina. 

 27 maja, Starostwo Powiatowe w Koninie 
zorganizowało I Wielkopolski Zjazd Pogotowii 
Rodzinnych w Brzeźniaku. 

 5 czerwca, z inicjatywy Starosty Konińskiego 
została zorganizowana konferencja „Kobieta
w Unii Europejskiej”, ukazująca korzyści 
i możliwości, jakie przysługiwać będą kobietom 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

  27 czerwca powołano Powiatowy Zespól Re-
agowania Kryzysowego Starosty Konińskiego
i opracowano plan pracy i regulamin organiza-
cyjny Zespołu.

 30 czerwca miała miejsce I edycja teleinfor-
matycznego publikatora „Biuletyn Informacji 
Publicznej Powiatu Konińskiego”,  

 www.bip.powiat.konin.pl

  24 sierpień, po raz pierwszy zorganizowano 
Konkurs „Powiatowy Rolnik Roku”. 

 19 września w siedzibie starostwa spotkała się 
na pierwszym zebraniu Powiatowa Społeczna 
Rada ds Osób Niepełnosprawnych w Koninie, 
na którym Starosta Koniński wręczył jej człon-
kom akty powołania. 

 16-17 października w Hotelu Mikorzyn, Sta-
rostwo Powiatowe w Koninie po raz pierwszy 
zorganizowało seminarium na temat „Nadzór 
nad gospodarką leśną w lasach nie stanowią-
cych własności Skarbu Państwa”.

 20 listopada w Poznaniu decyzją Jury V Edycji 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowi-
sku” pod Patronatem Honorowym Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa 
Środowiska, Starostwo Powiatowe w Koninie 
otrzymało Certyfikat Nominowani w kategorii 
„Promotor Ekologii”.

 w listopadzie 2003 r. zakończyła likwidacja 
mogilnika w m. Hiszpania. Łącznie z mogilnika 
usunięto i unieszkodliwiono 448 310 kg odpa-
dów – przeterminowane środki ochrony roślin
i ich opakowania. Zadanie zostało zakończone 
nasadzeniami sadzonek jako ostatnim etapem 
likwidacji mogilnika i rekultywacji gruntu. 
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Rok 2004

 7 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie 
Starostwu Powiatowemu w Koninie tytułu 
„Promotor Ekologii” w V Edycji Konkursu Eko-
logicznego „Przyjaźni Środowisku” w 2003r. 

  16 lutego, z inicjatywy konińskiego Staro-
stwa odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo 
na rzecz rozwoju wsi”, z udziałem przedsta-
wicieli Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

 1 marca odbyła się konferencja pt „Forum 
Przedsiębiorczości”, poświęcona m.in. sposo-
bom i źródłom pozyskiwania środków na uru-
chomienie i rozwijanie działalności w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

 11 marca podpisane zostało „Partnerstwo 
na rzecz rozwoju wsi w powiecie konińskim” 
między Starostwem Powiatowym w Koninie, 
Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, Wójta-
mi i Burmistrzami Powiatu Konińskiego, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, Wiel-
kopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego Oddział Zamiejscowy w Kościelcu, Wiel-
kopolską Izbą Rolniczą, Kasą Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Konińskim Oddziałem 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego w Ko-
ninie. Strony uzgodniły, że osiągnięcie celów 
Partnerstwa wymaga kompleksowego i zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich, przy 
uwzględnieniu uwarunkowania i ograniczania 
produkcji rolniczej na terenie powiatu oraz wy-
magań wynikających z akcesji Polski do Unii 
Europejskiej.

  16 marca, z inicjatywy starostwa podpisane 
zostało „Partnerstwo dla rozwoju przedsiębior-
czości w powiecie konińskim” mające na celu 
zapewnienie kompleksowego i zrównoważone-
go rozwoju powiatu, i tym samym stworzenie 
jego mieszkańcom warunków do życia w do-
statku. Kierując się przekonaniem, że tylko 
wspólne działanie zapewni oczekiwaną efek-
tywność podejmowanych na rzecz rozwoju 
powiatu wysiłków, porozumienie zostanie za-
warte przez: Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, 
Powiatowy Urząd Pracy, Konińską Izbę Gospo-
darczą, Radę Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT, Agencję Rozwoju 
Regionalnego, Wielkopolską Izbę Rzemieślni-
czą i Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.

 1 kwietnia do strony BIP Powiatu Konińskiego 
wprowadzony został moduł „Sprawdź stan za-
łatwienia Twojej sprawy”.

 w dniach 16-18 kwietnia Starostwo Powiato-
we w Koninie zorganizowało w Zespole Szkół-
Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie War-
sztaty dla Nauczycieli i Instruktorów „Animator 
Tańca w Szkole”. 

 20 kwietnia, Starostwo brało udział w zapew-
nieniu bezpieczeństwa pielgrzymom podczas 
konsekracji bazyliki w Licheniu. 

 29 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym w Mikorzynie odbyła się narada 
szkoleniowa nt. „Prezentacja osiągnięć 
Wschodniej Wielkopolski w dziedzinie ekolo-
gii”, w której wzięli udział także goście 
ze szwedzkiego Linkoping.

 12 maja, Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 
otrzymał wyróżnienie w IV edycji Konkursu 
„Polskie Drogi XXI” za „wdrożenie monitoro-
wania pojazdów biorących udział w zimowym 
utrzymaniu dróg powiatowych”. 

 18 sierpnia, Powiat Koniński przystąpił do pro-
gramu „Wyrównanie różnic między regionami”.

 14 września, w związku z wprowadzeniem w ca-
łym kraju Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierow-
ców (CEPiK), nastąpiła zmiana organizacyjna 
w obsłudze kierowców w zakresie rejestracji po-
jazdów w naszym powiecie. Zamiast czternastu 
punktów rejestracji pojazdów w gminach został 
zorganizowany jeden punkt w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Koninie. 15 września w Staro-
stwie Powiatowym w Koninie uruchomiony został 
punkt informacyjny ds. rejestracji pojazdów, który 
pozwolił usprawnić obsługę klientów, i tym sa-
mym ograniczyć klientom czas oczekiwania
na załatwienie sprawy.

 30 września w Mikorzynie odbyła się Międzyna-
rodowa Konferencja „Osoba niepełnosprawna 
w społeczności lokalnej”, z udziałem przedsta-
wicieli powiatu Ilm oraz prowincji Ascoli Pice-
no. 
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 22 maja, w siedzibie konińskiego starostwa 
odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne dla 
rolników nt. „Płatności bezpośrednie do grun-
tów rolnych - porady praktyczne”. 

 w dniach 13-18 czerwca młodzież z Zespołu 
Szkół Ponadgminazjalnych w Kleczewie odwie-
dziła swoich przyjaciół z Gimnazjum „Am Lin-
denberg” w Ilmenau.

 2 października, reprezentacja Powiatu Koniń-
skiego zajęła III miejsce w finale wielkopolskim 
Olimpiady Turystyczno – Krajoznawczej Miesz-
kańców Wsi w Szamotułach. 

 4-5 listopada w Hotelu „Magda” w Licheniu od-
była się zorganizowana przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Koninie ogólnopolska konferencja 
nt. „Zimowe utrzymanie dróg publicznych”. 
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Rok 2005

 w styczniu, Starostwo Powiatowe w Koninie 
przystąpiło do Akcji Społecznej „Przejrzysta 
Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” 
przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw 
Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej i Banku Światowego.

  18 stycznia przyznano konińskiemu Starostwu 
tytuł „Promotor Ekologii” na rok 2005.

  w dniach 26-27 lutego w Hotelu POLONEZ
w Poznaniu odbyła się I Wielkopolska Gala 
Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, na 
której wśród 87 wystawców z 20 powiatów
z województwa wielkopolskiego zaprezentował 
się Powiat Koniński. W gronie wyróżnionych 
przez Jury Gali znalazło się Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Sławska.

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

 1 lutego powołano 2-letnią policealną szko-
łę dla dorosłych w zawodzie technik-rolnik
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie. 

  7 lutego miała miejsce uroczystość odnowienia 
certyfikatu dla Systemu Zarządzania Jakością 
w Starostwie Powiatowym w Koninie wg mię-
dzynarodowych norm ISO 9001-2000 na kolejne 
3 lata tj. 2004-2007 r.

 17 lutego Starostwo Powiatowe w Koninie zo-
stało uhonorowane Wielkopolską Nagrodą HIT 
2004 za wdrożenie innowacyjnych metod zarzą-
dzania.

  11 kwietnia, rozpoczęły się w Starostwie kon-
sultacje z gminami w sprawie inwestycji drogo-
wych na terenie powiatu konińskiego.

 14 kwietnia zaczęła funkcjonować nowa strona 
internetowa Powiatu Konińskiego.

 4 czerwca podczas wizyty przedstawicieli 
powiatu konińskiego w niemieckim Ilm – Kreis 
została nawiązana współpraca między służbami 
pożarniczymi obu powiatów.

 w dniach 16-19 czerwca, powiat koniński gościł 
ukraińską delegację z Rejonu Kozjatyńskiego. 

Wizyta ta zaowocowała podpisaniem umowy
o współpracy pomiędzy powiatami.

 24 czerwca, Starosta Koniński wystąpił do Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z wnioskiem o przy-
znanie dodatkowych środków Funduszu Pracy
z „rezerwy” Ministra - na realizację programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
Decyzją Ministra z dnia 25 lipca 2005r., Powia-
towy Urząd Pracy w Koninie otrzymał kwotę 
700 000 zł. z przeznaczeniem na realizację pro-
gramu „Twoja szansa”. 

 w sierpniu został spisany „Dekalog dobrych 
praktyk przyjaznego urzędu”, będący swoistym 
rodzajem kodeksu etycznego pracowników Sta-
rostwa, w którym zawarte zostały kluczowe 
wartości i zasady, którymi winni w swej pracy 
kierować się urzędnicy.

 18 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie Cen-
trum Obsługi Rolnika, przy ul. Hurtowej w Koni-
nie. Dzięki temu, rolnicy z powiatu konińskiego 
mogą w jednym miejscu uzyskać kompleksową 
i fachową pomoc w zakresie programów unij-
nych, jak też załatwić różne urzędowe formalno-
ści związane z prowadzeniem gospodarstwa. 

 18 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Koninie odbyła się konferencja poświę-
cona Programowi „Pierwsza Praca - Pierwszy 
Biznes”, zorganizowana z inicjatywy Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Starosty Ko-
nińskiego. 
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 1 września - w strukturach Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale po-
wołana została - Szkoła Zawodowa Przysposa-
biająca do Pracy dla uczniów z upośledzonych 
w stopniu umiarkowanym.

 3 września - w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie odbyła się I Gala Pro-
duktów Regionalnych i Tradycyjnych Wschod-
niej Wielkopolski.

 w dniach 4-25 września 14 osobowa grupa 
uczniów z klas technikum żywienia i kucharz 
małej gastronomii z ZSE-U im. Fryderyka Cho-
pina w Żychlinie oraz ZSP z Sompolna uczestni-
czyła praktyki zawodowe w restauracji i hotelu 
w Povazskiej Bystricy na Słowacji.

Światowego Dnia AIDS pod hasłem „Problem 
HIV/AIDS - myślisz, że on Ciebie nie dotyczy?”.

 15 grudnia w Ślesinie odbyło się uroczyste 
przekazanie pojazdów do przewozu osób nie-
pełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale oraz Stowarzysze-
nia Szkoły Twórczej Integracji w Milinie. Busy
i autobus zostały zakupione ze środków otrzy-
manych z PFRON - u w wyniku udziału Powiatu 
Konińskiego w programie pod nazwą „Wyrów-
nywanie różnic między regionami”.

Rok 2006
 3 lutego br. w Warszawie, w trakcie Gali Lau-

reatów Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

 4 listopada w Starostwie Powiatowym w Ko-
ninie odbyła się zorganizowana wspólnie przez 
konińskie Starostwo i Komendę Miejską Policji 
w Koninie konferencja nt. „System przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie w powiecie koniń-
skim”. 

 23 listopada - z inicjatywy Starosty Konińskie-
go i Prezydenta Miasta Konina, w Auli PWSZ 
w Koninie odbyła się konferencja regionalna 
organizowana w ramach „Europejskiej debaty 
publicznej w Wielkopolsce” pt. „Narodowy Plan 
Rozwoju na lata 2007-2013: nowe programy 
operacyjne”.

 1 grudnia w Sompolnie, Starostwo Powiatowe 
w Koninie zorganizowało powiatowe obchody 

 20 grudnia Starosta Koniński dokonał 
uroczystego otwarcia sali gimnastycznej 
w ZSP w Kleczewie - inwestycji sfinansowanej 
z budżetu powiatu. Było to wielkie wydarzenie 
dla społeczności Szkoły, a także źródło satys-
fakcji dla gospodarzy powiatu. Wydarzenie to 
stało się okazją do odznaczenia Powiatu Koniń-
skiego Honorowym Medalem Zarządu Główne-
go Szkolnego Związku Sportowego „Przyjaciel 
Sportu Szkolnego”.

Środowisku”, Starosta Stefan Dziamara odebrał 
Certyfikat nadający konińskiemu starostwu ty-
tuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.

 27 lutego, Starosta Koniński dokonał uroczyste-
go otwarcia pierwszego w powiecie konińskim 
Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie.

 19 lutego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
w Koninie otrzymało nominację do tytułu HIT 
2005 w kategorii Organizacja i Zarządzanie. 

 w okresie luty-kwiecień konińskie Starostwo 
prowadziło akcję pt. STAROSTWO DBA o BEZ-
PIECZEŃSTWO na DROGACH POWIATU, 
w ramach której 2000 uczniów szkół z terenu 
powiatu otrzymało opaski odblaskowe.

 w dniach od 3 do 5 marca, po raz pierwszy 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Powiat 
Koniński oraz Miasto Konin stworzyli wspól-
ne stoisko na XII Międzynarodowych Targach 
Regionów Turystycznych „Na styku kultur”, 
które odbyły się w Łodzi. Pod szyldem „Ziemia 
Konińska” promowane były walory turystyczne, 
krajobrazowo-przyrodnicze oraz kulturowe na-
szego regionu. 
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 4 marca wicestarosta koniński Stanisław Bie-
lik odebrał dla starostwa certyfikat ukończenia 
ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska” pro-
mującej uczciwość i skuteczność w samorzą-
dach.

niów szkół prowadzonych przez Powiat, Rajd 
Pieszy na „Złotą Górę”. Program rekreacyjno-
sportowy został wzbogacony rzeczowymi na-
grodami i słodyczami ufundowanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie. 

 9-11 czerwca, na X Targach Ochrony Środowi-
ska w Arnstadt (powiat Ilm) prezentowane były 
walory turystyczne powiatu konińskiego.

 w dniach 13-16 czerwca, delegacja powiatu 
konińskiego przebywała z wizytą w regionie 
Lääne Viru w Estonii. Głównym celem wizyty 
było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy 
powiatem konińskim a regionem Lääne Viru.  

 21 czerwca odbyły się uroczystości z okazji ob-
chodów XX-lecia Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Rychwale połączonych 
z zakończeniem prac rozbudowy i modernizacji 
Placówki.
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 28 marca po raz pierwszy spotkał się Koordy-
nacyjny Zespół Problemowy, powołany w opar-
ciu o Stanowisko Rady Powiatu z dnia 6 marca, 
jako wyraz zaniepokojenia radnych brakiem jas-
nych i jednoznacznych perspektyw funkcjono-
wania kopalni i elektrowni w regionie koniń-
skim. Zadaniem Zespołu jest wspieranie działań 
podejmowanych w sektorze paliwowo – ener-
getycznym dla utrzymania działalności obu za-
kładów na dotychczasowym poziomie.

 31 marca w Rychwale odbyło się seminarium
pt. „Strategia systemu oceny, rejestracji i ochrony 
produktów regionalnych i tradycyjnych”, skiero-
wane do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich 
z powiatu konińskiego. Spotkanie miało na celu 
przybliżenie tematyki związanej z ochroną produk-
tów regionalnych i ich rejestracją.

 w marcu i kwietniu przeprowadzono szkolenia 
dla rolników z zakresu pozyskiwania środków 
z programów Unii Europejskiej. W 13 szkole-
niach zrealizowanych na terenie 9 gmin wzięło 
udział około sześciuset rolników.

 8 kwietnia, powiat koniński reprezentowany 
przez Koła Gospodyń Wiejskich: ze Sławska, 
Rychwała i miejscowości Junno (gm. Gro-
dziec) wziął udział w Ogólnopolskiej Prezentacji 
Stołów Wielkanocnych – „Wielkanocna Baba” 
Warszawie. Impreza organizowana przez Ogól-
nopolski Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 
ma na celu uaktywnienie środowisk wiejskich. 

 22 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo – Wypo-
czynkowym w Wąsoszach odbyła się III Ogólno-
polska Konferencja Honorowego Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, zorganizowana wspólnie 

przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 
w Koninie i Starostwo Powiatowe w Koninie. 

 w dniach 5-7 maja, Powiat Koniński zaprezen-
tował się na VI Międzynarodowych Targach 
Turystyki, Sportu i Wypoczynku w Opolu 
pt. „W stronę słońca”. 

 10 maja, z inicjatywy Starosty Konińskiego 
odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania 
strategii ochrony jezior konińskich, która po-
zwoliłaby zapobiec dalszej ich degradacji. 

 22 maja, Starosta Koniński poparł górników
z KWB „Konin” i kopalni soli w Kłodawie, którzy 
wyszli na ulice Konina, by zaprotestować prze-
ciwko braku zainteresowania ze strony rządu 
trudną sytuacją ich zakładów pracy. Starosta 
ponownie zadeklarował wsparcie dla działań po-
dejmowanych dla ratowania przyszłości kopalń 
i elektrowni. Podkreślił też, że pomoc samorzą-
du powiatowego będzie ukierunkowana przede 
wszystkim na łagodzenie skutków prowadzonych 
w przedsiębiorstwach procesów restrukturyza-
cyjnych.

 31 maja, na zaproszenie Starosty, powiat ko-
niński odwiedziła wicewojewoda wielkopolski 
Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk. Celem wi-
zyty wicewojewody było omówienie proble-
mów związanych z działalnością KWB „Konin”
w kontekście ochrony środowiska i rekultywacji 
terenów poodkrywkowych.

 w czerwcu, po raz pierwszy dokonano przeglą-
du funkcjonowania zasad etyki urzędniczej na 
podstawie badań ankietowych klientów. Celem 
monitoringu było pozyskanie informacji od inte-
resantów nt etycznych zachowań pracowników 
Starostwa w codziennej praktyce urzędniczej. 
Ocenie podlegały podstawowe zasady etyki 
urzędniczej, jak: służebność, bezinteresowność, 
jawność, rzetelność oraz dbałość o wizerunek 
urzędu. 

 1 czerwca, odbył się I Powiatowy Dzień Dzie-
cka, w ramach którego zorganizowano dla ucz-

 23 czerwca Powiatowej Poradni Psychologicz-
no - Pedagogicznej w Ślesinie obchodziła  
XX-lecie swojego funkcjonowania. 

 26 czerwca w Domu Pielgrzyma ARKA w Liche-
niu odbyła się konferencja - „TRZEŹWOŚĆ 
– jako element życia społecznego”, zorganizo-
wana wspólnie przez: Komendę Wojewódzką 
Policji w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Ko-
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ninie oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu Zgromadze-
nie Księży Marianów oraz Komendę Miejską 
Policji w Koninie.

z powiatu, które zwróciły się o pomoc w tej 
sprawie: SP w Jóźwinie (gmina Kazimierz Bi-
skupi), SP im. mjr H. Sucharskiego w Licheniu 
Starym (gmina Ślesin) oraz SP im. Wandy 
Chotomskiej w Kleczewie.

 17 sierpnia odbyło się posiedzenie Koordy-
nacyjnego Zespołu Problemowego z udziałem 
przedstawicieli niemieckiego koncernu RWE 
– zainteresowanego inwestowaniem w kompleks 
paliwowo-energetyczny w Regionie Konińskim.

 w dniach 1-3 września 45 cyklistów wzięło 
udział w Ogólnopolskim Rajdzie Kolarskim 
po Wielkopolsce Wschodniej, nad którym 
honorowy patronat objął Starosta Koniński. 
Było to już 22 spotkanie zorganizowane przez 
Klub Turystyczny PTTK w Koninie i Tureckie 
Towarzystwo Turystyczne.

 12 lipca w siedzibie urzędu zorganizowano 
konferencję poświęconą problemowi obniżania 
się poziomu wód konińskich jezior. Spotkanie 
to było kolejną próbą ratowania akwenów po-
wiatu i miało na celu ustalenie przyczyn ucieka-
nia wód z jezior (z uwzględnieniem wpływu 
przemysłu paliwowo-energetycznego na stan 
wody w Jeziorach: Wilczyńskim, Suszyńskim 
i Budzisławskim) oraz wypracowanie wspól-
nych wniosków, których realizacja pozwoli za-
pobiec ich dalszej degradacji. 

 17 lipca, Starosta Koniński wystąpił z wnio-
skiem do Wojewody Wielkopolskiego o uzna-
nie powiatu konińskiego za obszar dotknięty 
klęską suszy i udzielenie pomocy rolnikom 
w likwidacji poniesionych strat. 

 2 sierpnia w Poznaniu, odbyło się pierwsze 
spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowa-
nia „Strategii rozwoju turystyki w wojewódz-
twie wielkopolskim” z udziałem przedstawiciela 
powiatu konińskiego. Dokument powstaje na 
zlecenie Wielkopolskiej Organizacji turystycz-
nej w Poznaniu, działającej z upoważnienia 
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Celem spotkania było wskazanie kierunków 
prac nad przedmiotowym dokumentem, a tak-
że przekazanie informacji dotyczących walorów 
turystycznych powiatu konińskiego oraz okre-
ślenie głównych celów w zakresie rozwoju tu-
rystyki.

 8 sierpnia Zarząd Powiatu Konińskiego podjął 
decyzję o przekazaniu kwoty 2000 zł ze środ-
ków Powiatowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 
realizacji przedsięwzięcia „Projekt edukacyjny 
– Bociany węglem malowane” dla trzech szkół 

 4 września – oddano do użytku Centrum Dy-
daktyczno-Gastronomiczne, przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie. Inwe-
stycja zrealizowana została przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie ze środków własnych 
powiatu. Centrum stanowi idealną bazę dla 
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w za-
kresie żywienia a także wykorzystywane jest do 
zaspakajania innych potrzeb kształcenia zawo-
dowego (m.in. do organizacji kursów, pokazów 
i szkoleń dla osób dorosłych) dodatkowo zaś 
pełnić będzie rolę Ośrodka Egzaminacyjnego. 

 11 września w konińskim Starostwie, w ra-
mach projektu „Od zrozumienia do akceptacji 
i zatrudnienia” realizowanego przez Fundację 
Wspierania Polskiego Rolnictwa, zorganizo-
wano „Dzień Informacji” poświęcony promocji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 12 września, odbyła się zorganizowana przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Starostwo 
Powiatowe w Koninie konferencja nt „Działania 
na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w powiecie konińskim - doświadczenia i per-
spektywy”. 

 24 września, konińskie Starostwo po raz 
pierwszy podjęło się organizacji „Powiatowych 
Dni Rodziny” o charakterze pikniku country pod 
hasłem „…po powiecie konińskim konno, spa-
cerem i rowerem”. Impreza w Sławsku cieszyła 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
ze wszystkich gmin powiatu konińskiego.

 2 października, w wyniku przystąpienia Powia-
tu Konińskiego do programu „Osoba niepełno-
sprawna w służbie publicznej”, w konińskim 
Starostwie utworzone zostały 2 stanowiska 
pracy: dla informatyka i pracownika admini-
stracyjno-biurowego a w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy – jedno, również dla pracownika 
biurowego.
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 11 października”, z inicjatywy Starosty Koniń-
skiego, odbyła się konferencja „ROLNIK PO-
WINIEN WIEDZIEĆ – PROGRAMY UNIJNE NA 
LATA 2007-2013”, w której wzięło udział 200 
osób: radnych powiatowych, wójtów i burmi-

strzów, sołtysów, delegatów do izb rolniczych 
oraz przedstawicieli instytucji działających
na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

 13 października w Poznaniu, na konferencji 
„Społeczeństwo Obywatelskie - Wspólna Spra-
wa” dokonano podsumowania Akcji Społecz-
nej Przejrzysta Polska i wręczenia statuetek 
jej laureatom, w gronie których znalazło się 
Starostwo Powiatowe w Koninie. Statuetkę dla 
urzędu odebrał Starosta Stefan Dziamara. 

 16 października, w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Rychwale odbyły 
się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzięki 
obecności nauczycieli z Węgier, Niemiec, Sło-
wacji i Włoch, biorących udział w programie 

Comenius Sokrates, po raz pierwszy uroczy-
stości w powiecie miały międzynarodowy cha-
rakter. 

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

 „Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego”, to impreza rekreacyjno 
– kulturalna służąca promocji gmin powiatu konińskiego, ich dorobku
i możliwości rozwojowych a także okazja do integracji mieszkańców powia-
tu poprzez wspólną zabawę. W latach 2003-2006, przedsięwzięcie to było 
realizowane w: Kramsku (2003r), Skulsku (2004r.), Rychwale (2005r.) 
i Wierzbniku (2006r.)

 Ogólnopolski Plener Malarski w Ślesinie, to jedno z największych wyda-
rzeń kulturalnych powiatu konińskiego. W ramach promocji kultury oraz 
piękna Ziemi Konińskiej, od 7 lat Starostwo Powiatowe w Koninie kontynu-
uje tradycję spotkań artystów malarzy przybywających w nasze okolice 
z całej Polski. Uroczy, malowniczy region inspirująco oddziaływuje na gosz-
czących tu pejzażystów, a efekty ich pracy można podziwiać na cyklicznie 
organizowanych wernisażach poplenerowych oraz w Galerii Powiatowej 
mieszczącej się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Cykliczne wydarzenia w latach 2003-2006

 Dożynki Powiatowe – kultywując staropolski ludowy zwyczaj, powiat ko-
niński w ciągu ostatnich czterech lat dziękował za Plony w: Żychlinie 
w 2003r., Golinie w 2004r., Sompolnie w 2005r. oraz Brzeźnie w 2006r.

 Konkurs „Powiatowy Rolnik 
Roku”, którego celem jest pro-
mocja najbardziej przedsiębior-
czych rolników powiatu koniń-
skiego, dostosowujących swój 
warsztat pracy do nowych rea-
liów gospodarowania, organi-
zowany jest przez Starostwo od 
2003 roku. Do pierwszej edycji 
konkursu zgłoszonych zostało 
25 gospodarstw, które zostały 
zwizytowane i wyłoniono 9 no-
minowanych, w tym 4 laurea-
tów, w kolejnej edycji konkursu 
(w 2004 roku) wzięło udział 21 
gospodarstw, z których nomi-
nowano 9 a następnie wyłonio-
no 4 laureatów, w 2005 roku 
zgłoszono do konkursu 10 go-
spodarstw, nominowano 6, 
a 3 z nich stały się laureatami 
tej edycji konkursu, w roku 
2006 z 14 zgłoszonych gospo-
darstw nominowano do tytułu 10, a tytuł Powiatowy Rolnik Roku otrzymało 
4 gospodarzy.
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Opracowanie i druk:

 „Spotkania Chopinowskie” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługo-
wych im. F. Chopina w Żychlinie, na stałe juz wpisały się w kalendarz 
imprez kulturalnych powiatu konińskiego. W ciągu ostatnich 6 lat,  
Szkoła zrealizowała wiele przedsięwzięć mających na celu popularyzację 
wizerunku Fryderyka Chopina, zwłaszcza w aspekcie jego wizyty w Ży-
chlinie. Podczas III edycji spotkań chopinowskich, powołano Koło 
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, a w 2005r. Zespół 
Szkół otrzymał Jego imię i Sztandar. Co roku, ZSEiU organizuje wysta-
wy poświęcone życiu i twórczości Kompozytora oraz koncerty z udzia-
łem światowej sławy pianistów. Dzięki tej inicjatywie, powiat koniński 
gościł polskich wirtuozów fortepianu:  Lidię Grychtołównę, Bronisławę 
Kawallę, Piotra Palecznego i Kazimierza Gierżoda.

 Starostwo Powiatowe w Koninie od 7 lat prowadzi Misję Pojednania 
i organizuje obchody Dni Weterana połączone z rocznicą wybuchu II wojny 
światowej.  Uroczystości, tradycyjnie odbywają się przy Stacji Drogi Krzy-
żowej „Pojednanie” przy Kościele Św. Maksymiliana w Koninie.

 Gala Powiatu Konińskiego - cykliczna impreza organizowana przez Staro-
stwo Powiatowe w Koninie dedykowana Wszystkim Osobom, które aktyw-
nie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Konińskie-
go, kształtują wizerunek Powiatu i służą rozwojowi jego dorobku.

  W ramach działań podejmowanych na rzecz edukacji ekologicznej społe-
czeństwa, konińskie starostwo od 5 lat organizuje Powiatowy Konkurs 
Ochrony Środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat, do konkursu przystą-
piło ok. 2.000 uczniów ze szkół z terenu powiatu konińskiego.

 Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – powiatowy etap Kon-
kursu, celem którego jest szerzenie wiedzy z zakresu prawa konsumenckie-
go wśród młodzieży szkół ponadgimnazjlanych z terenu miasta i powiatu, 
organizowany jest wspólnie przez konińskie Starostwo i Urząd Miejski 
w Koninie od 2003 r. W latach 2003-2006 zorganizowano 4 edycje Olimpia-
dy, w której udział wzięło 200 uczniów. 


