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Czas
podsumowań

Co wg Pana Starosty można uznać za największy ubiegło-
roczny sukces samorządu ? 

S.D.: Wychodząc z założenia, że powiat nie może się rozwijać 
jednocześnie nie inwestując, za największy ubiegłoroczny sukces 
samorządu uważam zrealizowanie wielu zadań inwestycyjnych, 
ważnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu, a także osób 
tu pracujących, uczących się i wypoczywających. 

Realizując inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.730.000,00 
zł., przy wsparciu finansowym samorządów gminnych w wyso-
kości 530.000, udało nam się poprawić układ komunikacyjny 
powiatu, budując i remontując nawierzchnię dróg na odcinku 
25 kilometrów.

Wśród ubiegłorocznych priorytetów znalazły się również in-
westycyjne oświatowe, w ramach których m.in.: wybudowaliśmy 
salę gimnastyczną z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie, wykonaliśmy termorenowację budynków: 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Som-
polnie i internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Ży-
chlinie; udało nam się także rozpocząć modernizację i rozbudo-
wę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwa-
le. 

Realizując liczne zadania na rzecz zabezpieczenia potrzeb 
osób wymagających wsparcia i pomocy, w ubiegłym roku powiat 
zakupił 4 pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych oraz od-
dał do użytku pierwszy w powiecie Ośrodek Poradnictwa Rodzin-
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nego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, dysponujący także ho-
stelem dla ofiar przemocy.

Otworzyliśmy także pierwsze w Wielkopolsce, Centrum Obsłu-
gi Rolnika z siedzibą w Koninie, które skupia wszystkie instytu-
cje i agencje działające na rzecz rolnictwa. Dzięki temu, rolni-
cy mogą załatwić różne urzędowe formalności, związane z pro-
wadzeniem gospodarstwa w jednym miejscu, a współpraca mię-
dzy agendami i urzędami skupionymi w Centrum zapewnia im 
sprawną, fachową i kompleksową obsługę. 

Jakie wyzwania czekają samorząd powiatu w 2006 
roku?

S.D.: Drogi dobrej jakości stanowią wizytówkę powiatu i de-
cydują o jego rozwoju. Niestety, utrzymanie i administrowanie 
dróg, to jedno z najbardziej kosztownych zadań. Pomimo sta-
rań samorządu powiatowego i gminnych, w dalszym ciągu na 
modernizację czeka wiele dróg w powiecie konińskim. Stąd też, 
zaplanowana na 2006 rok gospodarka finansowa powiatu prze-
widuje na remonty i inwestycje drogowe oraz utrzymanie dróg 
10.570.065,00 zł., tj. ponad dwa i pół razy więcej niż w roku 
ubiegłym. Na pewno, lista zadań stojących przed nami jest bar-
dzo długa, wierzę jednak, że uda nam się w sposób widoczny po-
prawić infrastrukturę drogową , i tym samym stworzyć lepsze wa-
runki do dalszego rozwoju powiatu.

ze Starostą Konińskim Stefanem Dziamarą
rozmawiała Marta J. Bagrowska 
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wania tego budżetu 
będziemy pilnować 
i choćby najmniejszą 
próbę odejścia od 
niego będziemy su-
rowo napiętnować. 

Paweł Kwieciński, 
Radny Samoobrony

Czas podsumowań

Myślę, że w kontekście zbliżającej się 
sesji absolutoryjnej, kiedy to Rada Po-
wiatu Konińskiego dokona skwitowania 
działań Starosty Konińskiego wraz z Za-
rządem Powiatu,warto pokusić się o kilka 
refleksji związanych z dokonaniami mi-
nionego okresu.

Ci z Państwa , którzy z uwagą ob-
serwują najnowszą historię Powiatu Ko-
nińskiego po roku 1998 , zgodnie mogą 
stwierdzić, że Powiat nasz przebył długą 
drogę. Od okresu „niemowlęcego” two-
rzenia zrębów jego struktur, z symbolicz-
nym budżetem ok.16 milionów złotych, 
które pozwalały zaledwie na administro-
wanie po wiek „młodzieńczy”, gdy to 
utrwalony w świadomości społeczności 
lokalnej jako ważny szczebel samorządu 
Powiat, zaczyna tworzyć własną politykę 
rozwoju z budżetem o wysokości ponad 
40 milionów złotych.

Przedstawiciele Samoobrony w Ra-
dzie Powiatu Konińskiego, choć nie zrze-
szeni w klubie, to tworzą aktywną gru-
pę radnych. 

Radni Samoobrony uczestniczyli ak-
tywnie we wszystkich posiedzeniach ko-
misji i sesjach rady w 2005r.

Wszystkie te uchwały, które miały na 
celu poprawę warunków życia, podróżo-

O pracy Rady Powiatu w 2005r.

Klub Radnych To-
warzystwa Samorzą-
dowego oraz Prawa 
i Rodziny składa się 
z sześciu osób: Ma-
rii Jankowskiej, Marii 
Kamińskiej, Jerzego 
Fijałkowskiego (wice-
przewodniczący klu-
bu), Antoniego Kul-

czaka, Włodzimierza Pawlaka i Andrzeja 
Nowaka (przewodniczący klubu).

W roku 2005 klub nasz razem z rad-

O pracy Klubów Radnych w 2005r.

Takim kluczowym momentem był rok 
ubiegły, szczególnie trudny dla nowo po-
wołanego na tę funkcję Starosty Stefana 
Dziamary. Który będąc ,co prawda, do-
świadczonym Radnym (druga kadencja 
w Radzie Powiatu) trafił jednak, wprost 
po wyborze ,na okres wyjątkowy, licz-
nych wyzwań i trudnych nieraz decyzji, 
z których wyszedł wraz z zarządem zwy-
cięsko.

Po upływie roku skonstatować nale-
ży, że był dla Powiatu wyjątkowo udany 
. Jako pierwszy zakończył się z zadowa-
lającym wskaźnikiem inwestycji nie tylko 
na drogach powiatowych ( liczne remon-
ty, naprawy nawierzchni i ścinki pobo-
czy) lecz także w oświacie( budowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem dla Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kleczewie, 
rozbudowa Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Rychwale, zaawansowane 

prace wstępne przy budowie hali spor-
towej dla Liceum w Sompolnie). Wiel-
kim osiągnięciem włodarzy powiatu jest 
też fakt , że bardzo duża ilość środków 
przeznaczonych na inwestycje została 
pozyskana z poza budżetu co w znacz-
nym stopniu pozwoliło zwiększyć zakres 
inwestycji.

Piotr Matyba 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Konińskiego

wanie, wzrost poziomu kształcenia, obro-
nę miejsc pracy na terenie naszego po-
wiatu, popierane były przez radnych Sa-
moobrony.

Oczekujemy, że budżet 2006 bę-
dzie realizowany zgodnie z jego zało-
żeniami, co w konsekwencji pozwoli 
mieszkańcom naszego powiatu odczuć 
pewne zmiany ku lepszemu. Realizo-

nymi Klubu Samoobrony przedstawił 
kandydata na starostę konińskiego. Uzy-
skany wynik należy uznać za zadawala-
jący, biorąc pod uwagę tradycyjną prze-
wagę mandatów lewicy w naszym po-
wiecie.

Następne istotne zadanie wiązało się 
ze sprzeciwem wobec dwu niekorzyst-
nych dla demokracji zjawisk: skupianiu 
całej władzy w jednym ośrodku oraz na-
ginaniu prawa do doraźnych potrzeb 
rządzących. Ponieważ nie dysponuje-
my większością głosów, zatem nie udało 

się powstrzymać obsadzania w roli prze-
wodniczących komisji radnych rządzącej 
koalicji. Skuteczniejsze natomiast okazały 
się nasze zabiegi związane z uregulowa-
niami zawartymi w statucie, gdyż nasze 
wnioski przyjęte zostały również przez 
radnych klubów SLD i PSL.

Po tych wydarzeniach nastąpił czas 
zwykłej pracy wszystkich radnych, zatem 
i naszego klubu.

Andrzej Nowak
Przewodniczący Klubu Radnych 

Towarzystwa Samorządowego 
oraz Prawa i Rodziny 
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Klub Radnych 
„Niezależni” powstał 
30 grudnia 2004 roku 
i liczył 4 radnych.

W trakcie ubie-
głego roku z grona 
członków ubyła jed-
na osoba. 

Swoją działal-
ność postrzegamy poprzez zaangażo-
wanie i uczestnictwo naszych człon-
ków w pracach Komisji Rady Powia-
tu. Wyrażaliśmy więc stanowiska i opinie 
we wszystkich sprawach wnoszonych w 
minionym roku pod obrady Rady Powiatu.

Na początku 2005 roku wyraziliśmy 
dezaprobatę dla działań koalicji więk-
szościowej w Radzie dotyczących zmian 
w składach osobowych Komisji.

W kręgu naszych zainteresowań znala-
zły się przede wszystkim sprawy związane 
z rozwojem gospodarczym Powiatu Ko-
nińskiego, w tym realizowanych i plano-
wanych inwestycji.

Szczególną uwagę w ubiegłym roku 
członkowie Klubu skupiali na negatyw-
nych zjawiskach gospodarczych, któ-
re nie omijają naszego powiatu. Chodzi 
tutaj o bardzo wysoką stopę bezrobo-
cia sięgającą 25,6 %. Dlatego też uważ-
nie śledzimy poczynania władz odnoszą-
ce się do sytuacji na lokalnym rynku pra-
cy, a przede wszystkim tych działań, któ-
re inicjują wykorzystanie atutów powiatu, 
ukrytych dotychczas w cieniu kompleksu 
paliwowo - energetycznego.

Niejednokrotnie zwracaliśmy uwa-
gę na to, że dotychczasowa powiato-
wa polityka rynku pracy, nakierowana 
głównie na działania aktywizujące bez-
robotnych jest dalece niewystarczają-
cą, a zatem potrzebne są spójne dzia-
łania w zakresie polityki rynku pracy
 i polityki gospodarczej prowadzącej 
do rozwoju regionu Każde strategiczne 
działanie mające na celu poprawę bytu 
mieszkańców powiatu spotykało się z na-
szą akceptacją. 

Kierunki wydatkowania środków fi-
nansowych nie zawsze pokrywały się 
z naszymi sugestiami, ale jednocześnie 
mamy świadomość, że są one zbiorem 
kompromisów, które nigdy nikogo w peł-
ni nie usatysfakcjonują. Dlatego też nasze 
oceny nie opierają się na indywidualnych 
odczuciach, lecz zawsze staramy się do-
konywać ocen w miarę obiektywnie.

Sławomir Chmieliński
Przewodniczący 

Klubu Radnych „Niezależni”

Klub Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej Rady Powiatu Konińskiego swo-
ją działalność społeczno-polityczną 
rozpoczął w 2005 roku w niezbyt do-
brych nastrojach. Bo oto w końcu roku 
2004 z Klubu wycofało się trzech rad-
nych i prawdę mówiąc Klub wraz ze 
swoim koalicjantem Klubem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego przez pewien 
czas znalazł się w mniejszości, co mo-
gło spowodować zmiany w Starostwie 
Powiatowym o nieobliczalnych skut-
kach politycznych, ale także i społecz-
nych, ludzkich. Obawy jednak okaza-
ły się przedwczesne. Sesja Rady Powia-
tu w dniu 8 lutego 2005 roku pokazała, 
że koalicja SLD-PSL w powiecie dyspo-
nuje większością, minimalną ale jednak 
większością. Dowodem na to był wy-
bór nowego Starosty pana Stefana Dzia-
mary, ponowny wybór dotychczasowe-
go Wicestarosty pana Stanisława Bie-
lika i dotychczasowych członków Za-
rządu Powiatu. Wybory nowego Zarzą-
du Powiatu spowodowała dotychczaso-
wy Starosta Koniński pani Elżbieta Stre-
ker-Dembińska, która złożyła rezygna-
cję w związku z wyborem na Senato-
ra RP. Klub Radnych Powiatowych SLD 
wraz z Klubem Radnych Powiatowych 
PSL jako zaplecze polityczne Zarządu 
Powiatu musi dbać przede wszystkim 
o to, aby Zarząd Powiatu mógł spo-
kojnie i rozważnie realizować zadania 
służące społeczeństwu Powiatu Koniń-
skiego. Zadania te są różnorodne i jest 
ich wiele. Najważniejsze są przedmio-
tem narad Klubu, są omawiane na Ko-
misjach Rady Powiatu, a trzeba powie-
dzieć, że każdy członek Klubu SLD 
jest Przewodniczącym jednej z Komisji 
Rady Powiatu.

Szczupłość materiału nie pozwa-
la na rozwinięcie i omówienie wszyst-
kich tematów jakimi zajmuje się Klub 
SLD w swoim działaniu. Dlatego wybie-
ramy wa tematy by je nieco przybliżyć 
czytelnikom. Pierwszy temat dotyczy 
bazy paliwowo-energetycznej w Po-
wiecie Konińskim. Tematem tym zain-
teresowany jest szczególnie członek na-
szego Klubu i jednocześnie członek Za-
rządu Powiatu radny Wiesław Rybacki, 
który swoją opinię w tej sprawie wyra-
ził na sesji Rady Powiatu w dniu 8 lu-
tego br. W swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę na brak koordynacji mię-
dzy KWB „Konin” i PAK-m, a temat jest 
kluczowy dla zachowania miejsc pracy 
i nie zwiększania i tak już dużego bez-
robocia w Powiecie Konińskim. Na tej 

samej sesji Staro-
sta Koniński zapro-
ponował, by Rada 
Powiatu wyrazi-
ła swoje stanowi-
sko, gdyż powsta-
ła sytuacja „... stwa-
rza istotne zagroże-
nie dla przyszłości 
społeczeństwa Po-
wiatu konińskiego”. W dalszej czę-
ści postanowiono, by pod patrona-
tem Starosty Konińskiego doprowadzić 
do spotkania zainteresowanych stron 
w celu ratowania powstałej sytuacji. Ta-
kie spotkanie z udziałem zainteresowa-
nych przedstawicieli KWBi PAK-u oraz 
z udziałem posłów i senatorów naszego 
regionu odbyło się w tym roku i choć 
nie przyniosło ono konkretnych rozwią-
zań to jednak wzmogło zainteresowanie 
społecznew regionie.

Tematem wielokrotnie podejmo-
wanym na spotkaniach Klubu SLD był 
i jest stan dróg w Powiecie Konińskim. 
Stan dróg w Powiecie Konińskim wy-
maga ogromnych nakładów finanso-
wych. Starostwo robi tyle ile może, czy-
li adekwatnie do możliwości finanso-
wych i choć Klub SLD zapewne pozy-
tywnie oceni wykonanie zadań w tym 
zakresie za rok 2005 to jednakże sta-
le podkreśla ogrom potrzeb. Już przy 
udzielaniu absolutorium Zarządowi Po-
wiatu za 2004 rok zwrócono uwagę na 
to, że trzeba podjąć zdecydowane dzia-
łania, aby poprawić sytuację na dro-
gach Powiatu Konińskiego. Starosta 
Stefan Dziamara z całą powagą i od-
powiedzialnością podjął temat. W wy-
niku naszej inicjatywy udało się prze-
konać Radnych Powiatu do zaciągnię-
cia długoterminowej pożyczki na za-
dania drogowe 2006 r. w wysokości 
4 400 000 zł. Uważamy w Klubie, że 
jeszcze większym sukcesem samorzą-
du powiatowego jest pozyskanie dla re-
alizacji powiatowych zadań drogowych 
samorządów gmin. W wyniku podję-
tych decyzji w gminach, na zadania dro-
gowe w powiecie uzyskaliśmy dodatko-
wo 1 390 000 zł.

Za zrozumienie potrzeb i możliwo-
ści finansowych w Powiecie Konińskim 
należą się słowa podziękowania wój-
tom, burmistrzom oraz radnym gmin. 
Wiemy, że rewolucji w wykonywaniu 
zadań drogowych nie zrobimy, ale po-
stęp będzie odczuwalny.

 Henryk Nowak
 Przewodniczący Klubu SLD
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Rolnik Koniński

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego 
w Koninie, 31 marca w Rychwale odbyło 
się seminarium nt. „Strategii systemu oce-
ny, rejestracji i ochrony produktów regio-
nalnych i tradycyjnych”.

Celem spotkania, skierowanego do 
Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu ko-
nińskiego, było przybliżenie zagadnień 
związanych z ochroną produktów re-
gionalnych i ich rejestracją oraz zachęce-
nie uczestniczek do przygotowania wnio-
sków o rejestrację nazw naszych rodzi-
mych produktów.

Zaproszenie na spotkanie przyjęło 
150 pań zrzeszonych w 19 Kołach działa-
jących na terenie naszych gmin.

Seminarium poprowadziła Wiesława 
Nowak , kierownik Oddziału Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzę-
du Marszałkowskiego w Poznaniu, któ-
ra m.in. przedstawiła procedury zwią-

8 kwietnia br. w Warszawie odby-
ła się po raz trzeci Ogólnopolska Pre-
zentacja Stołów Wielkanocnych - „Wiel-
kanocna Baba”. Impreza organizowana 
przez Ogólnopolski Związek Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych ma na celu uaktyw-
nienie środowisk wiejskich i skierowana 
jest przede wszystkim do Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

W tegorocznej wystawie wzięło 
udział ok. 50 kół z całej Polski tj. blisko 
200 osób. Koła Gospodyń Wiejskich bar-
dzo profesjonalnie potraktowały udział 
w imprezie, przywiązując dużą wagę do 
estetyki potraw, zachowania tradycji sta-
ropolskich, odpowiedniej aranżacji stołu, 
a nawet własnego stroju i towarzyszącej 
podczas prezentacji muzyki. Nie zabra-
kło także imprez towarzyszących: kier-
maszu ozdób wielkanocnych, wikliniar-
skich oraz wyrobów pszczelarskich.

Powiat Koniński reprezentowa-
ny był przez Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Sławska, któremu towarzyszyły pa-
nie z koła w Rychwale i w miejscowo-

O rejestracji i ochronie
produktów regionalnych
i tradycyjnych

Ogólnopolska Prezentacja Stołów 
Wielkanocnych - „Wielkanocna Baba”

zane z uzyska-
niem marki pro-
duktu tradycyj-
nego i jego re-
jestracją. Uczest-
niczki spotkania 
otrzymały także 
materiały infor-
macyjne wraz ze 
wzorem wnio-
sku o rejestra-
cję.

Jedną z atrakcji seminarium był „Prze-
gląd Kuchni Regionalnej”, podczas któ-
rego odbyła się degustacja różnorod-
nych rodzimych specjałów kulinarnych: 
„dziadów ziemniaczanych z kapustą” 
a także swojskiej czerniny, żuru, smalcu 
ze skwarkami, pachnącego wiejskiego 
chleba a także pączków i innych słod-
kości. Propozycje potraw przygotowa-

ści Junno (gm. Grodziec) oraz wicesta-
rosta koniński Stanisław Bielik i Danu-
ta Plucińska. Kolorowe stoisko powiatu,
z bogatym w potrawy oraz pięknie przy-
strojonym stołem a także rollstandem 
przedstawiającym bazylikę licheńską 
wzbudzało duże zainteresowanie, za-
równo zwiedzających, jak i wy-
stawców. Nie mniejszym zainte-
resowaniem cieszyły się mate-
riały promocyjno - informacyjne 
o powiecie. 

Różnorodność i bogac-
two wszystkich prezentacji 
była potwierdzeniem szacunku 
i przywiązania do polskich tra-
dycji i zwyczajów. Obok mazur-
ków, bab i serników, na stołach 
przystrojonych palmami i ko-
szyczkami ze święconką, królo-

wały wędliny , pasztety, wędzone i pie-
czone szynki w całości. Tegorocznym hi-
tem wystawy okazały się jaja przepiórcze 
w różnych formach kulinarnych.

Danuta Plucińska
Wydział Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki

ne przez panie z kół gospodyń wiej-
skich zachwycały nie tylko smakiem ale 
i wyglądem.

Na zakończenie spotkania, Starosta 
Koniński wręczył uczestniczkom certyfika-
ty potwierdzające udział w seminarium.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Rolnik Koniński / Informacje Komunikaty Ogłoszenia

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2006 r. 
w sprawie przeprowadzenia poboru na tere-
nie województwa wielkopolskiego w 2006 
r., w obrębie działania Starostwa Powiato-
wego w Koninie pobór przeprowadzono 
w okresie od 6 lutego do 31 marca br.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 
w Koninie przebadała ponad 1100 poboro-
wych z terenu 14 gmin powiatu z rocznika 
podstawowego 1987 oraz roczników star-
szych, a także 12 absolwentek szkół me-
dycznych.

Stawiennictwo poborowych z rocznika 
podstawowego wyniosło blisko 100 %. Tyl-
ko wobec dwóch poborowych wystąpiono 
z wnioskiem o doprowadzenie, z których 
jeden zgłosił się w terminie późniejszym, 
a drugi został doprowadzony przez policję.

Ponad 85% poborowych uznano za 
zdolnych do czynnej służby wojskowej, 
również poza granicami państwa. Poza 
wywiadem i badaniem, komisja lekar-
ska uwzględniała dokumentację medycz-
ną przedstawioną przez poborowych. 
W przypadku stwierdzenia podejrzenia 

Powiat Koniński po raz trzeci przystą-
pił do programu „ Wyrównywanie różnic 
między regionami” realizowanego w ra-
mach środków PFRON. 

31 marca br. złożone zostało do Od-
działu Wielkopolskiego PFRON wystąpie-
nie powiatu o przyznanie środków na re-
alizację: zakupu 4 busów i 1 autobusu 
przystosowanych do przewozu osób nie-
pełnosprawnych dla gmin wnioskujących 
do powiatu o udział w programie, stwo-
rzenie 7 stanowisk pracy dla osób niepeł-
nosprawnych, likwidację barier architek-
tonicznych w obiekcie użyteczności pu-
blicznej służącym edukacji.

Wartość złożonych wniosków wyno-
si ok. 950.000 zł.

Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor PCPR w Koninie

Wydział Komunikacji konińskiego 
starostwa informuje, ze z dniem 15 kwiet-
nia 2006r., weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Transportu i Budownictwa 
w sprawie obniżenia opłaty za Kartę Po-
jazdu do kwoty 75 zł. 

8 kwietnia poznaliśmy nazwiska laure-
atów V edycji konkursu Wielkopolski Rol-
nik Roku. 

Miło nam poinformować, że wśród naj-

Powiat koniński zakończył Pobór

Informacje / Komunikaty / Ogłoszenia

choroby lub ułomności, komisja kierowa-
ła poborowych na dodatkowe badania spe-
cjalistyczne.

O sprawnym przebiegu tegorocznego 
poboru zadecydowało duże zaangażowa-
nie członków Powiatowej Komisji Lekar-
skiej nr 1, a także pracowników ewidencji, 
zatrudnionych na czas trwania poboru oraz 
odpowiedzialnych za pobór pracowników 
z gmin powiatu.

W oczekiwaniu na badanie lekarskie, 
poborowi uczestniczyli w zajęciach świe-
tlicowych z przedstawicielami Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Koninie, Powia-
towej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
oraz konińskiego oddziału PCK, w ramach 
których odbyły się spotkania informacyj-
ne na temat warunków odbywania służby 
wojskowej a także profilaktyki uzależnień 
i krwiodawstwa.

 W świetlicy udostępniono poborowym 
prasę o tematyce wojskowej, ulotki infor-
macyjne o zdrowiu, w tym także o zapo-
bieganiu rozprzestrzeniania się ptasiej gry-
py. O zapewnienie bezpieczeństwa po-
borowym i zespołom pracującym zadbali 
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji 
w Koninie. W związku z tym, że tegorocz-
ny pobór przebiegał w spokojnej atmosfe-
rze, nie stwierdzono przypadków zakłóca-
nia porządku i interwencje policji nie były 
konieczne.

Grażyna Szałkiewicz
Wydział Spraw Społecznych, Obronnych 

i Informacji Niejawnych

Niższa opłata za Kartę Pojazdu

Powiat Koniński 
przystąpił do programu 
„Wyrównywanie różnic 
między regionami”

O naszych sukcesach w konkursie
„Wielkopolski Rolnik Roku’ 2005”
bardziej przedsiębiorczych gospodarzy wo-
jewództwa wielkopolskiego znalazło się 
dwóch rolników z powiatu konińskiego.

Jednym z dziesięciu laureatów konkur-
su i zdobywcą tytułu Wielkopolski Rolnik 
Roku’ 2005 został p. Piotr Grudziński, sa-
downik, właściciel gospodarstwa rolnicze-
go o powierzchni 18,54 ha w Sycewie (gm. 
Sompolno), który rok wcześniej otrzymał 
nominację do Tytułu w kategorii „Produk-
cja sadownicza”. 

Z kolei, Stanisław Muszyński z Koszar 
(również gmina Sompolno), prowadzący 
gospodarstwo o powierzchni 26.87 ha spe-
cjalizujące się w produkcji drzew i krze-
wów ozdobnych pojawił się na scenie Te-

atru Wielkiego w Poznaniu w gronie nomi-
nowanych do Tytułu „Wielkopolski Rolnik 
Roku’2005” .

Sukces rolników z powiatu konińskie-
go jest kolejnym potwierdzeniem na to, że 
niewielkie gospodarstwa tez mogą osiągnąć 
wysoki poziom produkcji i satysfakcjonują-
ce wyniki ekonomiczne. 

W Gali Wielkopolskiego Rolnika Roku, 
państwu Grudzińskim i Muszyńskim to-
warzyszyli wicestarosta koniński Stani-
sław Bielik i inspektor ds. rolnictwa Boże-
na Frankowska.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

Przypominamy, że do 15 kwietnia za 
wydanie Karty przy pierwszej rejestracji 
pojazdu, obowiązywała opłata w wyso-
kości 500 zł.

Zofia Kurzawa
Naczelnik Wydziału Komunikacji

Na zdjęciu od lewej: Piotr i Dorota Gru-
dzińscy, wicestarosta koniński Stanisław 

Bielik, Halina i Stanisław Muszyńscy
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Spotkania otwarte

28 marca br. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Koordynacyjnego Ze-
społu Problemowego, powołanego 
w oparciu o Stanowisko Rady Powia-
tu z dnia 6 marca br., jako wyraz za-
niepokojenia radnych brakiem ja-
snych i jednoznacznych perspektyw 
funkcjonowania kopalni i elektrow-
ni w regionie konińskim. Zespół po-
wołany został w celu wspierania dzia-
łań podejmowanych w sektorze pali-
wowo – energetycznym dla utrzyma-
nia działalności obu zakładów na do-
tychczasowym poziomie.

W skład Zespołu, któremu prze-
wodniczy Starosta Koniński Stefan 
Dziamara wchodzą: Prezydent Mia-
sta Konina, przedstawiciele zarządów 
KWB „Konin” w Kleczewie S.A. i Ze-
społu Elektrowni PAK S.A., po dwóch 
przedstawicieli reprezentujących or-
ganizacje związkowe występujące 
w ww. zakładach, dwóch przedstawi-
cieli Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Konińskiego oraz przedsta-
wiciel Zarządu Powiatu Konińskiego.

Otwierając posiedzenie Zespo-
łu, Starosta podkreślił, iż w centrum 
uwagi samorządu pozostaje aspekt 
społeczny problemów sektora pali-
wowo-energetycznego w naszym re-
gionie oraz że Zespół będzie wspie-
rał wszelkie działania mające na 
celu utrzymanie działalności kopal-
ni i elektrowni. Starosta zwrócił tak-
że uwagę , że Zespół nie jest ani upo-
ważniony, ani tym bardziej władny do 
rozstrzygania kwestii decyzyjnych po-
dejmowanych w sprawie przyszłości 
obydwu zakładów. Zdaniem Starosty 
działania Zespołu winny więc kon-
centrować się na: wymianie poglą-
dów między ww. zakładami, w tym 
także w sprawie konsolidacji kopalń 
i elektrowni, informowaniu samorzą-
dów terytorialnych o sytuacji w za-
kładach, zwłaszcza w odniesieniu do 
jej skutków społecznych, wypracowa-

Spotkania otwarte
O przyszłości sektora
paliwowo-energetycznego 

niu kierunków akty-
wizacji osób zwalnia-
nych z zakładów pra-
cy oraz wypracowaniu 
stanowiska wobec Mi-
nistra Skarbu Państwa 
w sprawie przyszłości 
kopalń i elektrowni w regionie ko-
nińskim.

W dalszej części spotkania głos 
zabrali: Członek Zarządu, Dyrektor 
ds. Rozwoju i Inwestycji KWB Ko-
nin Stanisław Jarecki, Dyrektor Biu-
ra Komunikacji Społecznej ZE PAK 
Krzysztof Wiatrowski, przedstawiciel 
Międzyzakładowego Związku Zawo-
dowego Górników KWB Konin Jó-
zef Pindras , Przewodniczący ZZ „So-
lidarność 80” ZE PAK Piotr Rybiń-
ski , Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w KWB Konin Ryszard Gości-
niak, Prezydent Miasta Konina Ka-
zimierz Pałasz, Burmistrz Miasta 
i Gminy Kleczew Marek Wesołowski. 
W swych wystąpieniach, uczestni-
cy spotkania nie tylko zdefiniowa-
li problemy funkcjonowania przed-
siębiorstw i przyczyny ich powstania 
ale także określili kierunki działań, 
których podjęcie jest niezbędne do 
uzdrowienia sytuacji w przemyśle wy-
dobywczo – energetycznym w regio-
nie. Poza znalezieniem wspólnego in-
westora strategicznego, który zapew-
ni realizację inwestycji koniecznych 
dla dalszego funkcjonowania zakła-
dów , pojawiła się propozycja kon-
frontacji strategii Kopalni i ZE PAK 
w celu wypracowania jednego stano-
wiska oraz ewentualnego uzgodnie-
nia terminów inwestycji. Rolą samo-
rządów zaś będzie wspieranie wszel-
kich wystąpień zakładów i związków 
zawodowych do właścicieli i innych 
decydentów w kwestiach przyszłości 
przedsiębiorstw.

W dyskusji wzięli także udział za-
proszeni na posiedzenie Zespołu: 

Przewodniczący Rady Powiatu Koniń-
skiego Piotr Matyba oraz Wicestarosta 
Koniński Stanisław Bielik , którzy za-
apelowali do przedstawicieli obu za-
kładów o podjęcie wspólnego stano-
wiska definiującego problemy sekto-
ra celem jego przedstawienia w Mini-
sterstwie Skarbu. 

W podsumowaniu pierwszego po-
siedzenia Koordynacyjnego Zespo-
łu Problemowego, Starosta Koniński 
stwierdził, że po pierwsze, umożliwi-
ło ono wymianę poglądów i podjęcie 
rozmów między wszystkimi zaintere-
sowanymi stronami, po drugie zaś po-
zwoliło sprecyzować obszar działań 
Zespołu, w ramach którego będzie 
prowadzony lobbing na rzecz rozwią-
zania problemów kopalni i elektrow-
ni oraz wsparcie zarządów przed-
siębiorstw i związków zawodowych 
w ich działaniach na rzecz utrzymania 
działalności. Starosta podkreślił tak-
że, że Zespół, jako kompetentny sa-
morządowy partner do rozmów w tak 
istotnej sprawie skieruje pisma do Mi-
nistra Skarbu Państwa o fakcie i po-
wodach powstania takiego gremium. 
Analogiczny dokument zostanie prze-
słany także do Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

Ustalono, że kolejne spotkanie Ze-
społu odbędzie się po konfrontacji 
strategii KWB Konin i ZE PAK oraz 
planowanym spotkaniu właścicieli 
przedsiębiorstw, tj. Ministra Skarbu 
Państwa i spółki Elektrim.

Marta J. Bagrowska

od lewej: P. Matyba, S. Dziamara,
K. Pałasz, St. Bielik) 
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ciskowych opasek odblaskowych. 
22 marca br., w Szkole Podstawowej 

w Lipicach (gm. Grodziec) oraz w Szko-
le Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Rychwale, Starosta Koniński Stefan 
Dziamara wręczył dzieciom pierwsze od-

Tegoroczna dynamika wydatków 
w drogownictwie będzie największa 
od momentu powstania powiatu, czy-
li od 1999r. Budżet Powiatu Konińskie-
go w 2006r. przewiduje na remonty i in-
westycje drogowe oraz utrzymanie dróg 
9.480.000,00 zł., tj. ponad dwa i pół razy 
więcej niż w roku ubiegłym. Na zadania 
związane z przebudową dróg i odnowę 
nawierzchni, pomoc finansową w kwo-
cie 1.390.000,00zł. zadeklarowały tak-
że gminy. 

Wśród zaplanowanych na ten rok za-
dań o charakterze inwestycyjnym znala-
zły się: ułożenie warstwy ścieralnej na 
odcinku od Aleksandrówka do Grodź-
ca (zakończenie modernizacji drogi Sta-
re Miasto – Grodziec, realizowanej od 
2002r., z udziałem środków unijnych); 
wykonanie nawierzchni na ulicy Koper-
nika w Golinie; rozpoczęcie budowy dro-
gi Grąblin – Trzy Borki – Kramsk; wy-
konanie nawierzchni na ul. Żurawin w 

Plany inwestycyjne w drogownictwie
na rok 2006

Na rzecz bezpieczeństwa - cd blaski. Trafiły one do uczniów klas I-III, 
którzy odległą drogę do szkoły pokonu-
ją pieszo lub na rowerze a więc do dzie-
ci najbardziej narażonych na niebezpie-
czeństwa związane z ruchem drogowym.

Następne opaski, 11 kwietnia otrzy-
mali uczniowie z I i II klasy Szkoły Pod-
stawowej w Wilczynie – Filia w Bieli. Ko-
lejnym miłym akcentem wizyty Starosty 
było przekazanie Szkole dwóch kompu-
terów z drukarkami. 

W myśl hasła, które widnieje na od-
blaskach - „Konińskie Starostwo uczy 
dzieci, by nosiły opaski i segregowa-
ły śmieci”, we wszystkich trzech szko-
łach, Starosta Stefan Dziamara zachęcał 
uczniów do noszenia opasek i dbania 
o środowisko naturalne.

Kolorowe „odblaski” bardzo spodo-
bały się najmłodszym, stąd tez wykazali 
duży entuzjazm podczas ich zakładania. 
Najważniejszy jest jednak fakt, że dzięki 
opaskom, noszące je dzieci będą widocz-
ne dla innych użytkowników drogi już 
z odległości 300 m.

Mamy więc nadzieję, że akcja ta przy-
czyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
na drogach i uniknięcia wielu tragedii.

Marta J. Bagrowska

Z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach naszego powiatu, Starostwo Po-
wiatowe w Koninie zorganizowało akcję 
pt. „Starostwo dba o środowisko i bez-
pieczeństwo na drogach powiatu”, w ra-
mach której zakupiło 2 tys. sztuk samoza-

Rychwale; przebudowa ciągu pieszego 
w miejscowości Rzgów; budowa chodni-
ka w miejscowościach: Ślesin, Grochowy, 
Królików i Milin. 

Powiat koniński złożył także wnio-
ski do Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego o dofinansowanie inwe-
stycji przebudowy ul. Kolejowej w Go-
linie i drogi Stare – Miasto 
– Barczygłów. Powiat, ze 
swej strony, zabezpieczył 
na ten cel środki w budże-
cie i jeśli otrzyma wniosko-
wane kwoty, inwestycje za-
czną być realizowane jesz-
cze w tym roku. 

Z kolei, środki zabez-
pieczone w budżecie na 
odnowę dróg powiatowych 
w kwocie 5.590.000,00 zł. 
pozwolą na odnowienie 
ponad 32 km nawierzchni 
na najbardziej zniszczonych 

odcinkach dróg, m.in. Lubiecz – Przyj-
ma, Spławie – Golina, Biała – tartak, Go-
lina – Kazimierz Biskupi (w miejscowości 
Kozarzew), Złotków – Przytuki, Lichno-
wo – milin, Brzeźno – Krzymów, Brzeź-
no – Smólnik, Jaroszewice Rychwalskie 
– Kuchary Borowe, Rzgów – Grabienice, 
Skulsk – Łuszczewo, Biele – Nowa Wieś, 
Główiew – Święcia, Ślesin – Wąsosze, 
Morzyczyn – Sadlno, Łysek – Synogać 
i Nieświatów – Kazimierz Biskupi. 

Zbigniew Winczewski
Dyrektor ZDP w Koninie

Warto wiedzieć

Z oddania inwestycji drogowej 
w miejscowości Babia w 2005 roku
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Warto wiedzieć

30 marca w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie, pracownicy Wy-
działu Oświaty, Kultury, Sportu i Turysty-
ki spotkali się z dyrektorami szkół ponad-
gimnazjalnych z powiatu konińskiego, w 
celu omówienia regulaminów rekrutacji 
na rok szkolny 2006/2007 oraz tegorocz-
nej oferty edukacyjnej.  
 
Aby stworzyć młodzieży i dorosłym szan-
sę edukacji na takich kierunkach, jakich 
potrzebuje rynek pracy, system kształce-
nia ponadgimnazjalnego - oparty na dzia-
łalności dwóch Zespołów Szkół Ponad-
gimnazjalnych: w Kleczewie i w Som-
polnie oraz Zespołu Szkół Ekonomicz-
no – Usługowych w Żychlinie - proponu-
je bogatą ofertę edukacyjną w kierunkach 
ogólnokształcących i zawodowych. 

„Skuteczna edukacja przygotowują-
ca do właściwej kariery zawodowej” 
- to hasło tegorocznej oferty placówek 
oświatowych prowadzonych przez po-
wiat koniński. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie, zamierza kontynuować 
liczne kierunki kształcenia zawodo-
wego dla dorosłych: w zawodzie tech-
nik rachunkowości w Szkole Policeal-
nej oraz technik – rolnik, kierunku ofe-

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006/2007

rowanym przez Technikum dla dorosłych 
w Wilczynie, stanowiącym filię Szkoły 
w Kleczewie. W roku szkolnym 2006/
2007, Szkoła uruchomi nowy kierunek: 
technik – informatyk w Szkole Policeal-
nej jako kolejną propozycję dla osób do-
rosłych w zakresie uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. Z tegorocznej oferty Szko-
ły zniknie natomiast Liceum Profilowane. 
W związku z tym, że ta forma kształcenia 
nie sprawdziła się, w Zespole będą kon-
tynuowane tylko profile liceum ogólno-
kształcącego. 
 
W nadchodzącym roku szkolnym, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie 
planuje uruchomienie Technikum Tech-
nologii Żywności. Decyzja ta podyktowa-
na była zarówno dużym zainteresowa-
niem kierunkiem „kucharz małej gastro-

nomii”, jak i posiadanym przez szkołę od-
powiednim zapleczem oraz wykwalifiko-
waną kadrą. 

Rok 2006/2007 przyniesie także zmia-
nę rekrutacji do klas o profilu „zarządza-
nia informacją”, w miejsce Liceum Profi-
lowanego zostanie uruchomione Techni-
kum Informatyczne. W ubiegłym roku, 
w Zespole w Sompolnie powstały dwa 
technika uzupełniające. I choć nabór 
był obiecujący, w trakcie roku szkol-
nego liczne grono młodzieży zrezygno-
wało z dalszej nauki, głównie z powo-
du podjęcia pracy. Podjęto więc decyzję, 
by dwa funkcjonujące technika połączyć 
w jedno. 

 
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługo-
wych w Żychlinie planuje natomiast na-
bór do 8 oddziałów w zakresie szkół 
dla młodzieży i 6 – dla dorosłych. Kon-
tynuowane będą, cieszące się dużą po-

pularnością, profile liceum: europejski 
i turystyczno – sportowy, oraz techni-
kum ekonomiczne, agrobiznesu i ho-
telarstwa. Szkoła zamierza uruchomić 
także nowe klasy szkoły zawodowej 
o kierunkach: sprzedawca i kucharz ma-
łej gastronomii. W bogatej ofercie edu-
kacyjnej Zespołu znajdą się również: li-
ceum ogólnokształcące dla dorosłych 
po gimnazjum i uzupełniające oraz uzu-
pełniające technikum handlowe. 
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