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– Jak starosta koniński po-
strzega powiat, którego jest 
gospodarzem, i jaka jest rola 
samorządu w kształtowaniu 
wizerunku powiatu? 
– Powiat koniński to miejsce 
szczególne, którego walory tu-
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nie tak dawne określenie „zie-
mi zniszczonej przez przemysł” 
odeszło w przeszłość. 

 Dziś powiat koniński to re-
gion o dużym potencjale dyna-
micznego rozwoju. Rolą samo-
rządu zaś jest dostosowanie 
kierunków tego rozwoju do 
oczekiwań mieszkańców i po-
trzeb rozwijającej się gospo-
darki. Stąd też konsekwentnie 
realizując zadania budżetowe, 
samorząd przyczynia się do ak-
tywizacji gospodarczej powia-
tu.
 Warte podkreślenia są tak-
że dążenia samorządu do tego, 
by postęp cywilizacyjny i eko-
nomiczny w pełni współgrał z 
otaczającą nas przyrodą. Tak 
więc troska o utrzymanie pro-
ekologicznego charakteru zie-
mi konińskiej i zachowanie jej 
cennych walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych zajmuje 
priorytetowe miejsce w stra-
tegii rozwoju powiatu. Dodam 
tylko, że za całokształt działań 
proekologicznych Starostwo 

Powiatowe w Koninie trzykrot-
nie otrzymało tytuł Promotora 
Ekologii, a w 2005 roku uho-
norowane zostało najwyższym 
wyróżnieniem Mecenas Ekolo-
gii. 

rystyczne, krajobrazowe i histo-
ryczne stanowią nie tylko wizy-
tówkę, ale prawdziwy skarb tej 
ziemi i jej mieszkańców. Jeszcze 
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– Co można uznać za naj-
większy ubiegłoroczny suk-
ces samorządu? 
– Wychodząc z założenia, że 
powiat nie może się rozwijać 
bez inwestowania, za najwięk-
szy ubiegłoroczny sukces samo-
rządu uważam zrealizowanie 
wielu zadań inwestycyjnych, 
ważnych z punktu widzenia 
mieszkańców powiatu, a także 
osób tu pracujących, uczących 
się i wypoczywających. 
 Realizując inwestycje dro-
gowe na łączną kwotę 3,73 mln 
zł, przy wsparciu fi nansowym 
samorządów gminnych w wy-
sokości 530 tys. zł, udało nam 
się poprawić układ komunika-
cyjny powiatu poprzez budowę 
i remonty nawierzchni dróg na 
odcinku 25 kilometrów.

 Realizując liczne zadania na 
rzecz zabezpieczenia potrzeb 
osób wymagających wsparcia 
i pomocy, w ubiegłym roku 
powiat zakupił cztery pojazdy 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz oddał do użyt-
ku pierwszy w powiecie Ośro-
dek Poradnictwa Rodzinnego i 
Interwencji Kryzysowej w Śle-
sinie, dysponujący także hoste-
lem dla ofi ar przemocy. 
 Otworzyliśmy także pierw-
sze w Wielkopolsce Centrum 
Obsługi Rolnika z siedzibą w 

Koninie, które skupia wszyst-
kie instytucje i agencje działa-
jące na rzecz rolnictwa. Dzię-
ki temu rolnicy mogą załatwić 
różne urzędowe formalności 
związane z prowadzeniem go-
spodarstwa w jednym miejscu, 
a współpraca między agendami 
i urzędami skupionymi w Cen-
trum zapewnia im sprawną, fa-
chową i kompleksową obsłu-
gę. 

– Jakie wyzwania czekają 
samorząd powiatu w 2006 
roku?

– Drogi dobrej jakości stano-
wią wizytówkę powiatu i de-
cydują o jego rozwoju. Nieste-
ty, utrzymanie i administrowa-
nie dróg to jedno z najbardziej 
kosztownych zadań. Pomimo 
starań samorządu powiatowe-
go i gminnych w dalszym ciągu 
na modernizację czeka wiele 
dróg w powiecie konińskim. 
Stąd też zaplanowana na 2006 
rok gospodarka fi nansowa po-
wiatu przewiduje na remonty i 
inwestycje drogowe oraz utrzy-
manie dróg 10,57 mln zł, to jest 
ponad dwa i pół razy więcej niż 
w roku ubiegłym. Podkreślenia 
wymaga fakt, że tegoroczna dy-
namika wydatków w drogow-
nictwie będzie największa od 
momentu powstania powiatu, 
czyli od 1999 roku. Lista za-
dań stojących przed nami jest 
bardzo długa, wierzę jednak, 
że uda nam się w sposób wi-
doczny poprawić infrastrukturę 
drogową i tym samym stworzyć 
lepsze warunki do dalszego roz-
woju powiatu. 

 Wśród ubiegłorocznych 
priorytetów znalazły się rów-
nież inwestycyjne oświatowe, 
w ramach których między in-
nymi wybudowaliśmy salę gim-
nastyczną z zapleczem przy 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie, wyko-
naliśmy termorenowację sali 
gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Sompolnie i internatu Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie; udało nam 
się także rozpocząć moderni-
zację i rozbudowę Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rychwale.  
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