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Małgorzata Pietrzak 
- Starostwo Powiatowe w Koninie 
może pochwalić się wieloma osiągnię-
ciami w dziedzinie ochrony środowi-
ska. Świadczą o tym nagrody i wyróż-
nienia otrzymywane przez Starostwo 
w konkursach ekologicznych, np. 
przyznany w tym roku Certyfikat 
„Promotor Ekologii”. Które działania 
samorządu - wg Pani Starosty - naj-
bardziej wpłynęły na zmianę wize-
runku Ziemi Konińskiej, postrzeganej 
do niedawna jako region przemysłowy 
o skażonym środowisku naturalnym? 
W jakim kierunku będzie zmierzała 
polityka proekologiczna starostwa  
w najbliższych latach? 
 
Elżbieta Streker – Dembińska:  
- Z chwilą powstania powiatu w 1999 r., 
jednym z naszych priorytetowych zadań 
było podjęcie działań służących zabez-
pieczeniu bogactwa naturalnego tej zie-
mi. Po latach pracy nadszedł czas pod-
sumowań.  

Realizację polityki proekologicznej 
zaczęliśmy od zdefiniowania problemu. 
Uwzględniając zapisy zawarte w Strate-
gii Rozwoju Powiatu oraz analizę stanu 
środowiska, opracowaliśmy Strategię 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Ko-
nińskiego. W celu zapewnienia stałego 
monitoringu stanu środowiska podjęli-
śmy współpracę z instytucjami i organi-
zacjami działającymi na jego rzecz. Od 
kilku lat prowadzimy edukację ekolo-
giczną dzieci, młodzieży oraz pracowni-
ków samorządowych i sołtysów. Wspie-
ramy także wszelkie inicjatywy po-
dejmowane przez szkoły oraz organi-
zacje pozarządowe z terenu powiatu.  

W edukacji ekologicznej i promocji 
walorów Ziemi Konińskiej systema-
tycznie wspierają nas media, będące 
jednocześnie recenzentem działań samo-
rządów  
w tym obszarze.  

Ważnym rozdziałem naszej proeko-
logicznej działalności i zarazem dużym 
osiągnięciem jest opracowanie „Pro-
gramu selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie powiatu konińskiego”, którym 
objęte zostały wszystkie gminy. Obec-
nie, przygotowujemy się do realizacji 
kolejnego etapu programu, tj. stworzenia 
gminnych punktów selektywnej zbiórki 
odpadów. 

Powiat koniński jest miejscem  
o wyjątkowych walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych, którego szczególnym 
bogactwem są liczne, piękne jeziora. 
Stąd też, wychodząc naprzeciw tury-
stom, prowadzimy politykę sprzyjającą 
rozwojowi turystyki wodnej.  

Aby utrzymać właściwy poziom  
i jakość naszych wód, zawarliśmy „Po-
rozumienie na rzecz ochrony jezior ko-
nińskich”. Cieszy nas skuteczność pod-
jętych dotąd działań, m.in. udało nam się 
(pomimo suszy w 2003 r.) utrzymać 
stały poziom wody w jeziorach. Wystą-
piliśmy także z wnioskiem do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska  
o dofinansowanie opracowania Pro-
gramu Ochrony Jezior Konińskich na 
lata 2004-2024. Niewątpliwym sukce-
sem w walce o czyste jeziora jest pozy-
skanie do współpracy wybitnych pol-
skich naukowców, którzy podjęli się 
prowadzenia prac badawczych w na-
szych jeziorach oraz zaoferowali pomoc 
w realizowaniu kolejnych postanowień 
porozumienia. Wszystkim nam przy-
świeca jeden cel, a mianowicie, utrzy-
manie czystych pięknych jezior dla 
następnych pokoleń. 
 
- W marcu br., z inicjatywy Pani Sta-
rosty, zostały podpisane: "Partner-
stwo na rzecz rozwoju wsi w powiecie 
konińskim" i „ Partnerstwo dla roz-
woju przedsiębiorczości w powiecie 
konińskim". Cele obu porozumień są 
jasno określone. W jaki sposób, nato-
miast, sygnatariusze zamierzają reali-
zować postanowienia porozumień,  
i jakie wiążą się z tym perspektywy 
dla rolników i przedsiębiorców na-
szego powiatu?  
 

E S-D: - Kierując się przekonaniem, że 
wspólne działania zapewnią większą 
efektywność wysiłków podejmowanych 
na rzecz rozwoju powiatu, Starostwo 
Powiatowe w Koninie podpisało poro-
zumienia z organizacjami i instytucjami 
działającymi na potrzeby rolnictwa  
i przedsiębiorczości.  

Partnerstwo na rzecz rozwoju wsi 
służyć ma podjęciu wspólnych działań 
przez całe środowisko rolnicze (począw-
szy od rolników a kończąc na wyspecja-
lizowanych agencjach) w celu przygo-
towania i zrealizowania Programu Ak-
tywizacji Obszarów Wiejskich w sferze 
infrastruktury produkcji rolnej, edukacji, 
kultury, sportu i turystyki oraz zdrowia. 
W ramach Partnerstwa będziemy w dal-
szym ciągu prowadzić politykę informa-
cyjną z zakresu tematyki unijnej. Sze-
roko rozumiane usługi doradcze i szko-
leniowe, realizowane przez sygnatariu-
szy porozumienia, skupiać się będą  
w Centrum Obsługi Rolnika. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu, w jednym miejscu 
będzie można skorzystać z usług świad-
czonych m.in. przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego, Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą, Biuro Porad Obywa-
telskich, Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa oraz inne instytu-
cje i organizacje rolnicze. 

Dzięki zawarciu „Partnerstwa dla 
rozwoju przedsiębiorczości w powiecie 
konińskim", jego sygnatariusze będą 
mogli zaoferować przedsiębiorcom 
pełen wachlarz usług szkoleniowych  
i doradczych oraz udzielić wsparcia fi-
nansowego za pośrednictwem Funduszu 
Poręczeń Kredytowych. Partnerzy poro-
zumienia prowadzą także akcję informa-
cyjną, na tematy aktualne i najbardziej 
przedsiębiorców absorbujące. Do miesz-
kańców powiatu docierają zarówno ko-
rzystając z usług lokalnych mediów, jak 
i współpracując z wydawanym przez 
konińskie Starostwo miesięcznikiem 
„Kurier Powiatowy”.  
 

- Co kryje się pod nazwą „Lokalne 
Partnerstwo Edukacyjne”? Jakie są 
jego cele strategiczne i jaką rolę – zda-
niem Pani Starosty- może ono pełnić 
w efektywnym rozwoju powiatu ko-
nińskiego?  
 

E S-D: - Lokalne Partnerstwo Eduka-
cyjne, to program będący częścią skła-



dową projektu „Promocja Zatrudnienia  
i Rozwój Zasobów Ludzkich” 

Partnerstwo to, również opiera się 
na porozumieniu różnych instytucji  
i organizacji, i ma na celu wypracowanie 
spójności (ścisłego powiązania) między 
kierunkami kształcenia i doskonalenia  
a potrzebami i możliwościami rynku 
pracy. Będąc jednym z sygnatariuszy 
porozumienia, chcielibyśmy stworzyć 
mieszkańcom naszego powiatu możli-
wości rozwijania umiejętności w róż-
nych specjalnościach. Mam nadzieję, że 
uda nam się to zrealizować poprzez 
działalność - prowadzonego przez mia-
sto Konin – Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. W ramach Lokalnego Partner-
stwa Edukacyjnego, zamierzamy także 
opracować wspólną dla Miasta i Powiatu 
Konińskiego strategię edukacyjną.  
 

- Czy mogłaby Pani Starosta wyjaśnić, 
na czym polega inicjatywa „inkubator 
bez ścian”? 

 

E S-D: - Zasadą funkcjonowania „Inku-
batora bez ścian” jest ciągły monitoring 
oraz stała pomoc merytoryczna dla osób, 
które zamierzają podjąć działalność 
gospodarczą na własny rachunek. Nasza 
pomoc realizowana jest w trzech etapach 
Rozpoczyna się od cyklu warsztatów 
edukacyjnych pod nazwą „Razem zakła-
damy firmę”. Na zajęciach, bezrobotni 
(pod okiem prowadzących) analizują 
możliwości powodzenia planowanej 
działalności na rynku oraz podnoszą 
własne umiejętności związane z cha-
rakterem przyszłej pracy (np.: minimum 
sanitarne, BHP, kosmetyczne itp.). Po 

pozytywnym zaliczeniu tego etapu  
i sporządzeniu biznes planu, osoby te 
mogą skorzystać z pożyczki Funduszu 
Pracy. Swoje przedsięwzięcia, najczę-
ściej realizują w obiektach własnych  
i w pierwszym okresie samodzielnego 
prowadzenia firmy korzystają z usług 
doradczych prowadzonych m.in. przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie. Ze wsparcia Funduszu Pracy może 
również skorzystać firma rozwijająca 
się, która tworzy nowe miejsca pracy.  

Potwierdzeniem zasadności funk-
cjonowania „Inkubatora bez ścian” jest 
powodzenie przedsięwzięć podjętych 
przez pożyczkobiorców. I tak, w latach 
2001-2003, z tej formy pomocy skorzy-
stało 49 bezrobotnych, którzy poza sa-
mozatrudnieniem, stworzyli dodatkowo 
18 nowych miejsc pracy. 

 

- Jednym z największych przedsię-
wzięć realizowanych na terenie po-
wiatu konińskiego jest budowa Wiel-
kopolskiego Centrum Logistycznego 
w Modle Królewskiej –jednej z pierw-
szych tego typu inwestycji w Polsce. 
Jakie wsparcie uzyskał ten projekt ze 
strony samorządu lokalnego i jakie 
korzyści dla powiatu wiąże Pani Sta-
rosta z działalnością WCL? 

 

E S-D: - Wielkopolskie Centrum Logi-
styczne Konin – Stare Miasto S.A. jest, 
bez wątpienia, jedną z ważniejszych 
inwestycji realizowanych na terenie 
powiatu konińskiego, zwłaszcza że jest 
to przedsięwzięcie oparte na zasadzie 
PPP, czyli Partnerstwa Publiczno – 
Prywatnego. Jego udziałowcami są, więc 

samorządy: Gmina Stare Miasto i Mia-
sto Konin oraz prywatni przedsiębiorcy. 

W Polsce, jak dotąd, nie funkcjo-
nuje centrum logistyczne w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Inicjatorzy WCL, po-
stanowili, więc wykorzystać sprzyjające 
warunki lokalizacji (teren położony  
6 km od Konina nad rzeką Wartą, usytu-
owany w samym centrum Polski, z linią 
kolejową E-20 i drogą krajową nr 25, 
przy węźle autostrady A2 oraz niewiel-
kim lotniskiem w Kazimierzu Biskupim) 
i stworzyć kompleks magazynowo – 
biurowy, posiadający własną infrastruk-
turę, wyposażenie, personel i organiza-
cję. Nie bez znaczenia dla powodzenia 
przedsięwzięcia pozostaje zapewne 
rozwój działalności gospodarczej na 
terenach przylegających do węzła au-
tostrady, istniejąca infrastruktura oraz 
młoda i wykształcona kadra pracowni-
cza. Rozwojowi Centrum sprzyja także 
prowadzona przez samorządy: powiatu, 
miasta i gminy polityka skierowana na 
pozyskiwanie inwestorów. Należy się 
też spodziewać, ze jako spółka działa-
jąca na zasadach partnerstwa, WCL 
będzie miało łatwiejszy dostęp do unij-
nych funduszy strukturalnych.  

Jakie korzyści dla powiatu wiążę  
z działalnością WCL? Funkcjonowanie 
Centrum stwarza nowe możliwości dla 
rozwoju przedsiębiorczości na tym tere-
nie. Z kolei, więcej przedsiębiorstw 
oznacza więcej miejsc pracy dla naszych 
mieszkańców. Jestem przekonana, że 
działalność Wielkopolskiego Centrum 
Logistycznego w znacznym stopniu 
przyczyni się do rozwoju miasta i po-
wiatu konińskiego. 

   

 

 

 

 


