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W przeddzień najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych  

i radosnych świąt Bożego Narodzenia, 

 Zespół Redakcyjny �Kuriera Powiatowego�,  

życzy  

Wszystkim Czytelnikom  

szczęścia, pomyślności oraz spełnienia pragnień.  

Niechaj Nowy, 2004 Rok upłynie w zdrowiu i spokoju,  

a optymizm i pogoda ducha pozwolą  realizować plany  

i marzenia. 

Życzymy także wspaniałej, ciepłej i rodzinnej atmosfery 

podczas uroczystości wigilijnej. Oby nastrój świątecznej 

wieczerzy, uroda i zapach choinki oraz aromat siana  

pod śnieżnobiałym obrusem sprawiły, że świat wyda się Państwu 

piękniejszy, radośniejszy i  z nadzieją  oczekiwać będziecie tego 

co przyniesie jutro. 
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�Gość Kuriera� 
 Ze świąteczną wizytą  u Stefana Dziamary i Andrzeja Nowaka 

 
# Boże Narodzenie to niezwykle radosne, rodzinne i zarazem najbardziej 
zaskakujące święta. Wszyscy cenią sobie ich wyjątkowy klimat, który roztacza się na 
wiele dni przed i po 25 grudnia.  
Które tradycje najpełniej oddają specyfikę i niepowtarzalność nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia?  
 
S. D. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy, bardzo rodzinny okres. O niepowtarzalności i 
nastroju decyduje ich niezwykłość. Kolacja wigilijna mająca wyjątkową moc jednania, 
najbardziej uroczysta ze wszystkich stwarza  klimat, który przenoszony jest cały okres 
świąteczny. 
 
A.N. Myślę, że nie będę odosobniony, jeśli powiem, iż wyjątkowy klimat tym świętom nadaje 
Wigilia. Decyduje o tym wiele względów. Jednym z nich są urokliwe przesądy związane z 
tym dniem, np.: jaka Wigilia � taki cały rok; w domach, w których realne są kolejne urodziny 
przybycie pierwszego sąsiada lub sąsiadki może przesądzać o narodzinach syna lub córki. 
Następny aspekt niezwykłości to wspólna krzątanina przy ubieraniu choinki, 
przygotowywaniu potraw, wystroju domu i jego otoczenia. Później największa z możliwych 
w warunkach rodziny odświętność: do wieczerzy uroczyste stroje, nakrycia. To wszystko po 
to, aby przy wymianie życzeń mówić sobie słowa najcenniejsze. Wszystko to nastraja do 
wieczerzy (pierwsza gwiazda, jeśli niebo jest pogodne, pojawia się ok. 16ºº). Przed jej 
rozpoczęciem w tajemniczych okolicznościach pojawiają się prezenty pod choinką. Ich 
oglądanie z powodu niecierpliwości dzieci stanowi pewien przerywnik w uroczystej kolacji. 
Po radości z prezentów, skończonej kolacji � wspólne kolędy, które nucimy tego dnia już 
wcześniej. Miło, jeśli wpadną kolędnicy, co jeszcze się zdarza! 
 
# Czy mogliby Panowie podzielić się z Czytelnikami wspomnieniami  z najbardziej 
szczególnych  świąt w swoim życiu? 
 
S.D. W 1978 roku /zima 100 lecia/  odbywając zasadniczą służbę wojskową święta Bożego 
Narodzenia jak i sylwestra spędziłem uwalniając zasypane śniegiem pociągi  z pasażerami na 
szlakach kolejowych między Łodzią a Kutnem. 
 
A.N. Szczególność związana bywa, ze szczególnym smutkiem lub szczególną radością. Stąd, 
w tym wymiarze, szczególną była pierwsza Wigilia bez zmarłego ojca czy też pierwsza 
Wigilia w małżeństwie czy kolejnymi dziećmi. W innym wymiarze klimat tego dnia tworzyła 
obecność na Stolicy Piotrowej Karola Wojtyły � Jana Pawła II czy stan wojenny. 
 
# Czy   wolicie Panowie dostawać prezenty, czy też występować w roli darczyńców? 
O jaki prezent dla mieszkańców naszego powiatu poprosilibyście  św. Mikołaja ? 
 
S.D. Prezent, ten otrzymany, jak również ten podarowany wywołuje w Nas wiele 
pozytywnych emocji � daje dużą radość. 
Ja jako mąż i ojciec sprawdzam się lepiej w roli darczyńcy. 
Myślę, że św. Mikołaj mógłby mieszkańcom powiatu konińskiego podarować trochę czasu na 
refleksje. Ponadto chciałbym ażeby przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało to, na co 
naprawdę czekamy. 
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A.N. Otrzymywanie prezentów jest zawsze miłe, ale szczególną radość sprawia obmyślanie, 
prezentów, podpowiadanie św. Mikołajowi tego, co obdarowanym mogłoby sprawić 
największą radość. Czasem trzeba wychwytywać te mimowolnie wypowiedziane marzenia na 
długo przed Wigilią. Natomiast dla mieszkańców poprosiłbym św. Mikołaja o nowy kształt 
ustawy regulującej zasady finansowania powiatów. Nasz Parlament uprzedził św. Mikołaja, 
ale trzeba powiedzieć, że ów pośpiech okazał się wyjątkowo feralny. 
 
# Okres  świąt, to czas organizowania różnych akcji charytatywnych dla tych 
najbiedniejszych i osób samotnych.  Czy radni powiatu konińskiego organizują bądź 
włączają się w takie akcje ?  
 
S.D. Wszyscy staramy się pomagać, ważne jest, aby pomoc ta nie ograniczała się tylko do 
okresu świątecznego. 
 
A.N. Tych akcji jest tyle, że nie tylko radni, ale jestem przekonany, że niemal każdy się w nie 
w mniejszym lub większym stopniu angażuje, zostawiając choćby coś w wystawionych w 
tym celu koszykach w sklepach i marketach. Natomiast �cyklicznie� jestem związany z akcją 
�Pogotowie św. Mikołaja� i zbiórce żywności przed świętami Wielkiej Nocy. 
 
# Kontynuując tematykę świąteczną, chciałabym nawiązać do obchodzonego w tym 
roku Jubileuszu pięciolecia istnienia Powiatu Konińskiego.   
Co  można  uznać za największy bądź najbardziej spektakularny sukces w pięcioletniej 
historii naszego powiatu?  
Czym  wyróżnia się Powiat Koniński na tle innych polskich powiatów ? 
 
S.D. Sukces powiatu konińskiego tkwi we wzajemnym zrozumieniu podczas podejmowania 
wielu istotnych dla mieszkańców decyzji. Wizyta Ojca Świętego w 1999 roku w Licheniu jest 
najlepszym potwierdzeniem zasady, że �zgoda buduje niezgoda natomiast rujnuje� 
 Powiat koniński należy do największych w województwie i podobnie jest w kraju. Doskonale 
jest zarządzany przez Starostę Panią Elżbietę Streker Dembińską, którą wybrano na szefową 
konwentu starostów wielkopolski, stwarza to dodatkowe możliwości i wyróżnia nas wśród 
innych powiatów 
 
A.N. Poruszyła Pani dwie kwestie. Jeśli chodzi o sukces powiatu, to wskazałbym na 
zmodernizowanie i ubogacenie obiektów dydaktycznych szkół. Dla których powiat jest 
organem prowadzącym. Tu zaszła ogromna zmiana. Jeśli przy tym utrzyma się zarysowana w 
mijającym roku tendencja do korzystania przez młodzież z przygotowanej w tych szkołach 
oferty edukacyjnej, to powiększy to jeszcze znaczenie tego sukcesu. 
Natomiast odnosząc się do drugiego pytania można je rozumieć następująco: w czym 
jesteśmy oryginalni podejmując pewne przedsięwzięcia bądź jakie są nasze specyficzne 
problemy. Próbując odnieść się to tak ujętych wyróżników myślę, że jesteśmy oryginalni 
(pozytywnie), gdyż regionowi, który uchodził za tradycyjnie przemysłowy chcemy nadać 
drugie oblicze � atrakcyjnego turystycznie. Natomiast specyficznym naszym problemem jest 
to, że żyjemy w regionie, w którym jeszcze stosunkowo niedawno źródłem utrzymania było 
rolnictwo, a potem nagle wielki przemysł. Żaden z tych typów gospodarowania nie wpływał 
na kreowanie ducha przedsiębiorczości. Stąd między innymi nasz negatywny paradoks: 
bardzo duże bezrobocie, a z drugiej strony wysoka średnia płaca, równa stolicy Wielkopolski. 
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# Czy korzystając z okazji, że  wywiad ten ukaże się w numerze świątecznym, 
chcieliby  Panowie  przekazać szczególne słowa naszym Czytelnikom? 
 
S.D. Życzyłbym sobie, aby wszystkich nas, mieszkańców powiatu konińskiego wypełniło 
dobro, ponieważ �świat, w którym żyjemy stanie się lepszy albo gorszy w zależności od tego, 
czy sami będziemy lepsi lub gorsi�. 
 
A.N. Dla mnie ulubionymi postaciami okresu Bożego Narodzenia są Trzej Królowie. Przyszli 
do Jezusa w Betlejem, ale wrócili już inną drogą. Myślę, że uczynili tak nie tylko ze strachu 
przed Herodem, ale przede wszystkim dlatego, że znaleźli dzięki temu spotkaniu z 
Nowonarodzonym inną drogę życia. Ponieważ jest pewnie tak, iż nigdy nie jest tak nikomu 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej, zatem życzę, aby każdej i każdemu z nas zarysowała się w 
związku z tymi świętami perspektywa innej drogi. I to nie ze strachu. 
 
# Serdecznie dziękując za rozmowę, życzę wspaniałych, rodzinnych Świąt  
oraz nowego 2004 roku wolnego od trosk i pełnego satysfakcji z podjętych wyzwań 
osobistych , zawodowych i społecznych . 
 
Z Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Konińskiego: Stefanem Dziamarą i Andrzejem 
Nowakiem rozmawiała Marta J. Naumiuk  
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Z prac Rady  i Zarządu Powiatu  Konińskiego 

 
! RADA POWIATU KONIŃSKIEGO obradowała na sesjach w dniach:  
29 października  i  28 listopada 

 
Uchwały podjęte na sesjach Rady w dniach:  

29 października: 
i. Uchwała nr XI/60/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

powiatu  
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację; 

ii. Uchwała nr XI/61/03  w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu Konińskiego; 

iii. Uchwały nr XI/62/03,  XI/63/03,  XI/64/03 w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno; 

iv. Uchwała  nr  XI/65/03 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 
Konińskiego na 2003 rok; 

v. Uchwała nr xi/66/03  w sprawie powołania lokalnego funduszu 
poręczeń kredytowych. 
 
28 listopada 

vi. Uchwała nr XII/67/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
powiatu 
 i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację; 

vii. Uchwała nr XII/68/03  w sprawie współpracy ze społecznością Rejonu 
Kazatinskiego w Obwodzie Winnickim na Ukrainie; 

viii. Uchwała nr XII/69/03 w  sprawie  wystąpienia Powiatu Konińskiego ze 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
 
! ZARZĄD POWIATU KONIŃSKIEGO  odbył 4 posiedzenia w dniach :  
15 października;  4 listopada; 18 listopada; 28 listopada. 

 

15 października  
- Uchwała nr 42/03 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych odcinków dróg w 
mieście Kole do kategorii dróg powiatowych; 
- Uchwała nr 43/03  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Koninie; 
- Uchwała nr 44/03  w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koninie; 
- Uchwała nr 45/03  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie; 
- Uchwała nr 46/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Ślesinie; 
- Uchwała nr 47/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w  Żychlinie; 
- Uchwała nr 48/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie; 
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- Uchwała nr 49/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie; 
- Uchwała nr 50/03   w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie; 
- Uchwała nr 51/03   w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Rychwale; 
- Uchwała nr 52/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Placówki Rodzinnej w 
Grodźcu; 
- Uchwała nr 53/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Placówki Rodzinnej w 
Wilczogórze. 
- Uchwała nr 54/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa 
Powiatowego w Koninie; 
- Uchwała nr 55/03 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie; 
 
4 listopada  
- Uchwały: nr 56/03 ; nr 57/03 ; nr 58/03;  nr 59/03; nr 60/03;  nr 61/03  w sprawie 
udzielenia upoważnienia do podpisywania umów. 
  
18 listopada 
- Uchwała nr 62/03 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów 
i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok; 
- Uchwała nr 63/03 w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego; 
- Uchwała nr 64/03 w sprawie przekazania garażu Powiatowemu Urzędowi Pracy  
w Koninie; 
- Uchwała nr 65/03 w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego 
za 2003 r. 
 
28 listopada  
- Uchwały: nr 66/03;  nr 67/03 w sprawie nadania tytułu honorowego �Zasłużony dla 
powiatu konińskiego�; 
- Uchwała nr 68/03  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego i kserokopiarek do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie; 
- Uchwała nr 69/03 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Paderewskiego w 
Tuliszkowie kategorii drogi powiatowej. 

Materiał opracowano w oparciu o dane ze 
strony internetowej:  
www. bip.powiat.konin.pl 
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Porady prawne 

�Mała  nowelizacja  -  duże zmiany  w  ustawie  o  zamówieniach  publicznych� 
 

Nie tylko w bogatych krajach Europy Zachodniej, lecz również w Polsce, �największą 
firmą� na rynku, a więc największym inwestorem, jest państwo. Niezależnie od trudności 
ekonomicznych, z budżetu centralnego i budżetów lokalnych przeznacza się ogromne sumy 
na budownictwo, energetykę, telekomunikację, transport, obronność, na wyposażenie biur, 
szkół i szpitali. Administracja publiczna (rządowa i samorządowa), oświata, służba zdrowia, 
kultura i cała sfera budżetowa wydaje co roku kilkadziesiąt miliardów złotych. Państwo 
kupuje wszystko: od czołgów i samolotów do zszywek biurowych, zamawia roboty 
budowlane i usługi. Kupuje i zamawia z pieniędzy podatników - czyli są to wydatki związane                        
z zamówieniami publicznymi.  

 Nie bez znaczenia jest, kto i w jaki sposób te środki wydaje. Stworzyła się więc potrzeba 
ustawowego uregulowania zasad wydawania środków publicznych i po trwających  wiele lat  
pracach - 10 czerwca 1994r Sejm uchwalił ustawę o zamówieniach publicznych zwaną dalej 
�Ustawą�. Ustawa obowiązuje już 8 lat i na trwałe wpisała się w polski system prawny oraz 
społeczno-gospodarczy. W tym okresie była ona wielokrotnie nowelizowana. Szczególnie 
trzy nowelizacje: z roku 1997 i dwie z roku 2001 wniosły istotne i daleko idące zmiany do 
ustawy uchwalonej w dniu 10 czerwca 1994r.  

 
Stały monitoring systemu zamówień publicznych oraz analiza gromadzonych przez 

Urząd Zamówień Publicznych informacji, w tym także uwag zgłaszanych przez uczestników 
procesu udzielania zamówień publicznych wykazały, iż zmiany wprowadzone nowelizacjami 
są niewystarczające i zachodzi pilna potrzeba usunięcia mankamentów i nieprawidłowości, 
które nadal pojawiają się w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Konsekwencją 
podjętych przez Urząd Zamówień Publicznych działań w tym kierunku jest uchwalona przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 29 sierpnia 2003r. ustawa o zmianie ustawy                      
o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 165, poz. 1591). 

 
Celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim ułatwienie udziału w systemie 

zamówień publicznych przedsiębiorcom funkcjonującym w szeroko pojętym sektorze 
użyteczności publicznej, usunięcie nieścisłości i sprzeczności wewnętrznych powstałych                  
w treści ustawy oraz bardziej precyzyjne zredagowanie przepisów budzących wątpliwości 
interpretacyjne. Nowe regulacje umacniają zasadę jawności, równości, konkurencyjności, 
niedyskryminacji przedsiębiorców, a także ograniczą formalizm i biurokrację, oczywiście bez 
szkody dla przejrzystości i poprawności procedur. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które 
pomogą w zwalczaniu zjawisk patologicznych występujących w systemie zamówień 
publicznych, a jednocześnie dostosowuje przepisy do wymogów prawa Unii Europejskiej.  
         
Do podstawowych zmian w ustawie  o zamówieniach publicznych zwanej dalej �ustawą� 
wprowadzonych nowelizacją z dnia 29 sierpnia 2003 r. należy zaliczyć : 
 

1) uchylenie przepisu, który regulował problematykę grupowania zamówień według 
rodzaju i zakresu przedmiotu zamówienia tj. w oparciu o Polską Klasyfikację 
Wyrobów i Usług. Zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający określając przedmiot            
i wartość zamówienia nadal nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub 
uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych �dzielić zamówienia na części 
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oraz zaniżać wartości zamówienia�- nie będzie jednak w tym przypadku związany 
klasyfikacją PKWiU. Równocześnie wprowadzono do ustawy delegację dla Rady 
Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania wartości 
szacunkowej zamówienia ;   

2) wprowadzenie nowych regulacji mających na celu ujednolicenie zasad udzielania 
zamówień publicznych przez publiczne i prywatne podmioty prowadzące 
działalność w sektorach wydobywczym, gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji (art.4a ustawy); 

3) uchylenie przepisu w myśl, którego do usług pocztowych nie stosowano 
przepisów ustawy. Nowelizacja uwzględniła jednak specyfikę usług pocztowych, na 
których świadczenie ma monopol Poczta Polska. Wprowadzono przepis w myśl 
którego do usług pocztowych o charakterze powszechnym (w rozumieniu przepisów 
ustawy � Prawo pocztowe), które będzie można uzyskać tylko i wyłącznie od jednego 
wykonawcy � nie będą miały zastosowania przepisy ustawy dotyczące wykluczenia 
(art.19 ust.1), obowiązku składania oświadczenia o spełnieniu warunków  podmiotów 
oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie (art.22 ust.2-8), a także obowiązku 
zatwierdzania przez Prezesa UZP wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art.71 
ust.1a).Udzielanie zamówień publicznych na pozostałe usługi pocztowe (nie mające 
charakteru publicznego oraz których świadczenie można uzyskać od więcej niż od 
jednego usługodawcy ) będzie podlegać pełnej procedurze ustawy; 

4) podniesienie dolnego progu , poniżej którego nie ma obowiązku stosowania 
ustawy  - z 3000 euro do 6000 euro. Podwyższenie progu przyczyni się m.in. do 
zmniejszenia kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z organizowaniem 
postępowań na drobne zamówienia oraz ułatwi mniejszym przedsiębiorcom dostęp do 
realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych na rzecz podmiotów 
zobowiązanych do stosowania ustawy; 

5) wprowadzenie zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy przy: 
- nabywaniu energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez 

przedsiębiorstwa  energetyczne,  
- nabywaniu paliw do wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne, 
- zamówieniach publicznych na usługi przesyłowe energii elektrycznej, cieplnej 

lub paliw gazowych oraz usługi zapewniające zachowanie wymaganych 
parametrów  dostaw tych energii;   

6) wprowadzenie zamkniętego katalogu dostaw i usług, które z przyczyn 
określonych w art.71 ust.1 pkt 1 ustawy, można uzyskać tylko od jednego 
dostawcy lub wykonawcy, obejmującego dostawy energii elektrycznej, cieplnej, 
wody lub gazu, usługi odbioru ścieków, powszechne usługi pocztowe, usługi 
przewozu kolejowego a także zakup nieruchomości na realizację celów 
publicznych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego � 
do których nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących wykluczenia                        
z postępowania, obowiązku składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków określonych w art..22 ust.2-8 oraz obowiązku zatwierdzania 
przez Prezesa UZP wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki; 

7) złagodzenie przesłanek wykluczenia oferenta z postępowania, poprzez 
uzależnienie wykluczenia z postępowania od wykazania , iż dostawca lub wykonawca 
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością; 

8) wprowadzenie możliwości powołania do składu komisji przetargowej osób, które 
nie są pracownikami Zamawiającego , w sytuacji gdy nie zatrudnia on pracowników 
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albo jeżeli charakter zamówienia wymaga od członków komisji specjalistycznej 
wiedzy; 

9) zlikwidowanie możliwości żądania przez  Zamawiającego od oferentów 
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy;  

 
 

10) ujednolicenie zasad udostępniania materiałów ze wszystkich prowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie wprowadzono 
zasadę, iż protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oferty oraz wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli dostawca lub wykonawca 
składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
ogólnie udostępnione. Jednoznacznie uregulowano również moment udostępnienia 
protokołu, ofert oraz wszelkich oświadczeń i zaświadczeń składanych w trakcie 
postępowania. Momentem tym jest zakończenie postępowania, a więc zawarcie 
umowy. Przed zakończeniem postępowania, zamawiający jest obowiązany udostępnić 
dokumenty tylko i wyłącznie na wniosek dostawcy lub wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu. Przed zakończeniem postępowania dokumenty te nie są dostępne dla 
podmiotów nie będących uczestnikami postępowania; 

11) wprowadzenie przepisu w myśl którego, nie złożenie oświadczenia                        
o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji , powoduje utratę wadium; 

12) wprowadzenie regulacji, iż wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania 
ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, tzn. do czasu rozstrzygnięcia  
przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania bądź do czasu 
wydania wyroku zespołu arbitrów; 

13) wprowadzenie zasady, że odwołanie rozpatruje zespół arbitrów wskazany                   
w całości  przez Prezesa Urzędu , a nie jak do tej pory częściowo wskazany przez 
uczestników postępowania. 

 
W obecnej chwili trwają intensywne prace nad założeniami do ustawy �Prawo zamówień 

publicznych�. Celem wprowadzenia nowego aktu prawnego w życie jest zapewnienie spójnej, 
kompleksowej regulacji dotyczącej zamówień publicznych uwzględniającej zróżnicowanie 
mechanizmów udzielania zamówień zależnie od ich wartości oraz pełne dostosowanie 
polskiego prawa o zamówieniach publicznych do wymogów Unii Europejskiej. 

 
Krystyna Królak � Naczelnik 
Wydziału Prawnego i Zamówień 
Publicznych; 
Genowefa Kaszuba � Specjalista 
ds. zamówień publicznych 
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Bezrobocie - czas refleksji 
 

# Rozmowa z Wiesławą Matusiak, kierownikiem Powiatowego Urzędu 
Pracy w Koninie 

 
1.  Jak Pani ocenia mijający rok pod względem sytuacji osób bezrobotnych na 

lokalnym rynku pracy? 
 

Początek roku zapowiadał się nieszczególnie. Zarejestrowanych było ponad 21 tysięcy 
bezrobotnych. Tak duża liczba bezrobotnych nie napawała nadzieją, tym bardziej, że środki 
na Fundusz Pracy jakie otrzymaliśmy z algorytmu były rażąco niskie w stosunku do potrzeb i 
do wykonanego w ubiegłym roku planu. Jednakże w wyniku programów jakie złożyliśmy w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, pozyskaliśmy środki z rezerwy marszałka co 
pozwoliło nam spojrzeć optymistyczniej na 2003 rok. Dzięki temu bezrobocie znacznie 
spadło. W listopadzie w naszej ewidencji zarejestrowano 19.794 bezrobotnych, prawie o 
półtora tysiąca mniej niż na początku roku. To znaczna różnica. 

 
2. Podkreśliła Pani, że to znaczy spadek ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w 

Koninie pozyskał dodatkowe pieniądze na walkę z bezrobociem, jednak ta liczba 
bezrobotnych wydaje się być w dalszym ciągu ogromna? 

 
Tak to prawda. Według statystyk co dziesiąta osoba z naszego regionu jest bezrobotna. 

Sytuacja na� kurczącym się� lokalnym rynku pracy nie pozwala wchłonąć tak dużej liczby 
bezrobotnych, tym bardziej, że nowych miejsc pracy nie powstaje wiele, a są to jedynie 
miejsca pracy odtwarzane. 

 Ponadto jedną z trudności aktywizacji bezrobotnych upatruję w strukturze bezrobocia. 
Typowy bezrobotny to osoba, która długotrwale figuruje w naszej ewidencji, ma niskie 
kwalifikacje, lub ich nie posiada, zamieszkały na terenach wiejskich,  w wieku od 18 do 34 
lat, w większości kobiety. To przyczynia się do braku zrównoważenia popytu i podaży na 
lokalnym rynku pracy.  

 
3. Z jakich form pomocy  korzystali bezrobotni? 
 
Oczywiście podstawową i najbardziej oczekiwaną formą pomocy były i są oferty pracy. 

Pod  względem liczb ofert pracy jesteśmy na drugim miejscu w Wielkopolsce. Wyprzedza nas 
jedynie Poznań. Są to oferty pracy bez udziału funduszu pracy oraz oferty subsydiowane z  
Funduszu Pracy. 

Bezrobotni mogli również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy pożyczki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki temu w 2003 roku powstało około 30 nowych 
podmiotów gospodarczych. Kolejną formą pomocy są szkolenia i przekwalifikowania istotne 
w kontekście struktury bezrobocia, o której wcześniej wspominałam. Po szkoleniach 
bezrobotni łatwiej dopasowują swoje predyspozycje i kwalifikacje do wymogów rynku pracy. 

 
4. A czy w nowym roku pojawią się nowe formy pomocy bezrobotnym? 
 
Tak. Będzie to dla nas rok doświadczalny. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, ale w związku z wstąpieniem Polski do Unii 
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pojawią się nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Koninie będzie 
dysponował znacznie  większymi środkami finansowymi.  

 
5. To brzmi optymistycznie, tym bardziej, że kolejki przy stanowiskach 

obsługujących bezrobotnych wydają się być obecnie dłuższe niż zwykle.  
 
To prawda, ale ten tłok spowodowany jest tym, że wszystkie należne bezrobotnym zasiłki 

chcemy wypłacić przed świętami, nie jak zazwyczaj na koniec miesiąca. Dlatego 
oczekujących przepraszamy za te utrudnienia i wydłużony czas oczekiwania w kolejkach. 
Robimy to jednak z myślą o nich i ich rodzinach, aby potrzebne pieniądze trafiły do nich 
przed świętami.  

 
Z Wiesławą Matusiak kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie rozmawiała 
Jolanta Arabska 
 

 
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu i planów na Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach pragnę 
wszystkim klientom Urzędu Pracy życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

                                      
                                                                               Wiesława Matusiak  

                                                                                           Kierownik PUP w Koninie 
 

 
 

# �Alternatywa � program dla młodzieży poszukującej pracy�  
Powiat koniński przystąpił do programu ALTERNATYWA ,,Pomoc dla młodzieży 

poszukującej pracy��.  
Program będzie realizowany w 50 powiatach Polski, w których jest największe 

bezrobocie wśród młodzieży. Te powiaty (między innymi powiat koniński) wskazane zostały 
przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, nadzorującą realizację programu.  

Głównymi celami programu jest aktywizacja około 5000 młodych ludzi z wybranych 
powiatów, absolwentów i osób poniżej 26 roku życia.  

Korzyści dla naszego powiatu to profesjonalna pomoc dla 100 młodych osób. 
Opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania dla beneficjantów, oparte na ocenie 
możliwości i potrzeb danego uczestnika.  Pomoc w ramach programu to szkolenia, praktyki 
zawodowe w zakładach pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. Realizować ją 
będą między innymi odpowiednio przeszkoleni pracownicy PUP.  

Jedna ze 100 osób objętych programem ALTERNATYWA, ma szansę na półroczny 
staż we wiodącej firmie spoza regionu zamieszkania, sfinansowany z pieniędzy  programu. 

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2003 � październik 2004. Część pieniędzy 
pochodzi z funduszy unijnych (4,5 miliona EURO dla wszystkich powiatów), a część dają 
powiaty (koniński około 120.000 zł).  

Jolanta Arabska 
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Osobliwości Ziemi Konińskiej  
 

# Rodzinne święta 
 
Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta. Ich obchodzenie ma długą tradycję. 

W chrześcijaństwie rozpoczęła się ona w IV wieku. Jednak już wcześniej, wtedy gdy noc jest 
najdłuższa, a dzień najkrótszy, gdy pełne były spichlerze i spiżarnie, rodzinnie zasiadano do 
stołów. Uroczysta wieczerza skłaniała do wspomnień, do wróżb na przyszłość, do godzenia 
się ze skłóconymi sąsiadami. W ten wieczór nawet zwierzęta domowe były specjalnie 
traktowane. Częstowano je potrawami ze stołu, rozmawiano z nimi. Pewnie stąd wzięło się 
przekonanie, że w wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. 

Współczesna wigilijna wieczerza jest kontynuacją uczt naszych przodków. Od dawien 
dawna na jadłospis składały się potrawy postne, pochodzące z pola, lasu i wody. Szczególną 
pozycję na stołach zajmowała i zajmuje do dziś ryba. Podawano zgodnie z tradycją siedem,  
a w niektórych regionach dwadzieścia jeden potraw. W naszym rejonie dominowały grzyby, 
groch oraz słodka i kwaśna kapusta. Obowiązkowo na stołach musiały znaleźć się potrawy  
z makiem � pyszne ciasta oraz łazanki. Mak traktowano od dawna jako symbol płodności, 
ponieważ z jednego ziarnka wyrasta piękny kwiat, a z niego pełna ziaren makówka. 
Gospodynie gotowały postny, tylko na jarzynach, barszcz czerwony. Do niego obowiązkowe 
uszka z grzybowym farszem. Nie mogło się obyć bez ciast. Królowały oczywiście makowce  
i pierniki. Te ostatnie, robione na miodzie, przez miesiąc cały czekały na wejście do pieca. 
Nie mogło zabraknąć kołacza. Był on wspomnieniem pogańskiego kultu boga słońca. 
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Do naszych domów trafiła 
jednak późno, bo dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Przyszła do nas z Niemiec. 
Strojono ją w papierowe i słomiane ozdoby. Bombki, czy trochę wcześniej szklane kule, to 
już współczesny wynalazek. Podobnie jak choinkowe lampki, które zastąpiły świece i zimne 
ognie. 
 Kiedy już wszystko było gotowe, a dzieciaki z nosami przyklejonymi do szyby 
okiennej zobaczyły pierwszą gwiazdę, odświętnie ubrani domownicy i ich goście  zasiadali do 
stołu. Nie był to stół zwyczajny. Na białym obrusie, na honorowym miejscu opłatek, pod 
obrusem siano, które służyło wróżbom. Krótkie źdźbło dla panienki - to szybkie 
zamążpójście, długie zwiastowało wiele lat życia w zdrowiu. Tak się dziwnie składało, że 
zarówno panny jak i dziadkowie siadali po tej stronie stołu, gdzie czekała ich szczęśliwa 
wróżba. Zapewne gospodarz maczał w tym palce. Obowiązkiem było postawienie na stole 
wigilijnym dodatkowego nakrycia dla samotnego wędrowca, a obok stała świeca, której 
płomień wspominał wszystkich, którzy już odeszli. Nad stołem jemioła na szczęśliwą 
przyszłość dla żyjących. Po wieczerzy wspólnie śpiewano � �Bóg się rodzi�, �Jezus 
malusieńki� i �Cichą noc�, która to kolęda przyszła do nas z Austrii i doskonale się 
zadomowiła. Dzieciaki nie mogły doczekać się prezentów leżących pod choinką. Często 
przynosił je św. Mikołaj. Starzec zadawał trudne pytania: a to o dobre zachowanie, a to  
o szacunek dla starszych. Trzeba było mówić całą, nawet niechcianą prawdę i licząc na 
zawartość wora, obiecywać poprawę. Za to potem ile radości. Do czasu. Bo oto pod drzwiami 
słychać było śpiewy i hałasy. To przebierańcy-kolędnicy. Turoń straszący dzieci, a przymilny 
dla starszych, anioły, gwiazda, diabeł i śmierć. Po całym tym przedstawieniu ze śpiewami,  
z pastorałkami, z historią narodzin pańskich, kolędnicy byli obdarowywani, a to groszem, a to 
domowymi wypiekami. Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta. 

Czy to aby na pewno tylko historia?. Ileż z tych tradycji przetrwało do dziś i stanowi 
nieodłączną część naszego świątecznego rytuału. Do dziś przed Bożym Narodzeniem 
najwięcej pracy mają panie domu. Każdy kąt musi być wysprzątany, a i w kuchni pracy nie 
brakuje. Trzeba bowiem godnie przyjąć Maleńkiego. Tradycyjne są potrawy wigilijne, nie 
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zmieniła się dziecięca radość pełna oczekiwań i nadziei, a i my dorośli stajemy się lepsi, 
szkoda że często tylko na tę jedną noc. A i turonia można spotkać. 

Pamiętam swoje dziecięce wigilie. Strojenie drzewka, św. Mikołaja odzianego  
w kożuch ojca, matkę i dziadków, którzy zawsze zasiadają z nami do wieczerzy, mimo że już 
ich nie ma. I ten specyficzny bukiet zapachów � świeżej choinki, pastowanych podłóg, 
wykrochmalonej pościeli, potraw gotowanych w kuchni i pomarańczy, które z okazji świąt 
pojawiały się w sklepach. To już historia ale ciągle jednako żywa. Każdy z nas ma takie 
wspomnienia i pewnie dlatego jesteśmy krajem, w którym najpełniej i najpiękniej 
obchodzone są te zbliżające się święta � rodzinne święta. 

Nie wszyscy jednak mogą tę jedyną noc w roku spędzić z rodziną. To samotni, to 
bezdomni, to opuszczone dzieci. Cieszy przedświąteczna ofiarność społeczeństwa podczas 
wszelkich akcji charytatywnych. To dzięki wielu darom serca, mimo często chudych portfeli, 
ogromna ilość dzieci może spotkać świętego Mikołaja, który tego jedynego wieczoru w roku, 
przeniesie je w świat dla nich baśniowy, w świat rodzinnych świąt.  

Od kilku lat zasiadam do wigilijnego stołu z konińskimi bezdomnymi. To taka piękna 
tradycja Radia 66 i kilku, niestety ciągle tych samych, ale wiernych sponsorów, dzięki którym 
świąteczna spiżarnia konińskiego Schroniska dla Bezdomnych obfituje w dostatki. Pamiętam 
Karola, który przyszedł na schroniskową wigilię z dworca, przyszedł z zawiniątkiem w ręku  
i z maszynką do golenia w kieszeni. Poprosił o szampon, po czym odświeżony, ogolony wyjął 
ze swojego zawiniątka pogniecioną koszulę. �Uprałem w dworcowej toalecie, nie miałem 
gdzie uprasować� � powiedział.  �Ale jest czysta, trzeba godnie przyjąć Maleńkiego� � dodał. 
Po wieczerzy wrócił na �swoją� ławkę na dworcu.  
Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta 

       Mariusz Lewandowski 
 

# Blisko Nieba 
 
 
Jest w powiecie konińskim jedno szczególne miejsce, w którym do Nieba najbliżej. To 

klasztor oo Kamedułów w Bieniszewie, który trwa w kazimierskiej puszczy od czasów 
fundacji, czyli od roku 1663. Nad bieniszewskim eremem szczególną opiekę roztacza Matka 
Boża, której wizerunek znajduje się w ażurowym, barokowym ołtarzu. Łaskami słynący 
obraz, przechodził, podobnie jak nasz kraj, tragiczne koleje losu. Dzisiaj możemy oglądać 
jego drugą kopię. 

Nazwa zakonu ( camaldulenses) pochodzi od Campo di Maldoli, miejscowości we 
Włoszech, gdzie mieściła się pierwsza pustelnia powstała wg reguły św. Romualda. To 
właśnie św. Romuald wprowadził obowiązujące do dziś w kamedulskim zakonie życie  
w obrębie klauzury i białe habity braci. W tej chwili w bieniszewskim klasztorze żyje, by być 
bliżej Boga, jedenaście osób. 

Pytani o to jak obchodzą święta Bożego Narodzenia odpowiadają: �jak w każdym 
domu�. Tyle tylko, że adwent, a zatem ścisły post, rozpoczynają kameduli już 13 listopada. 
Trwa on jak wszędzie, do wigilii narodzin Jezusa. Tego wieczoru bracia zasiadają do 
wspólnej wieczerzy. Na stole w refektarzu pojawiają się tradycyjne potrawy: smażony karp, 
czerwony barszcz z uszkami, groch z kapustą, kluski z makiem. �Nigdy nie liczę potraw, raz 
jest ich więcej, raz mniej. To zależy od inwencji naszego kucharza� � mówi przełożony 
klasztoru, ojciec Korneliusz. Po wieczerzy bracia otrzymują podarki. W tym roku ojciec 
Korneliusz przygotował słodycze i kalendarze. O godzinie 2300 bracia zbierają się na wspólną 
modlitwę. Pasterka, rozpoczynająca nowy dzień, dzień Bożego Narodzenia, trwa niekiedy do 
200 w nocy. To czas modlitwy, to czas dla Chrystusa, dla którego skupili się w tym klasztorze. 
Już o godzinie 600 rano bracia zbierają się na pierwszą świąteczną modlitwę, a o 1030 
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przyjmują wiernych na mszy świętej. Wtedy to przed wizerunkiem Matki Bożej 
Pocieszycielki, wrażliwej na troski i krzywdy wiernych, spełniają swą powinność 
ewangelizacyjną. A potem... potem bracia zostają sami. Sami ze sobą by w milczeniu 
prowadzić odwieczną rozmową z Bogiem. I tylko dzwon rozbrzmiewa nad puszczą  niosąc do 
Nieba modlitwy braci. 

        Mariusz Lewandowski 
 

# Opłatkowe kolędowanie 
 

Już ósmy raz opłatkowe spotkanie w Krzymowie zorganizowało Koło Gospodyń 
Wiejskich. W ostatnich latach aktywnie pomagają w tym przedsięwzięciu nauczyciele  
i uczniowie Szkoły Podstawowej. W niedzielę 14 grudnia, przy stołach w sali budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krzymowie, zasiedli pracownicy Urzędu Gminy, radni, 
sponsorzy, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście. W świąteczny nastrój znakomicie 
wprowadzili wszystkich swoim występem młodzi artyści-uczniowie. Na scenie pojawiła się 
nie tylko Matka Boska z Dzieciątkiem. Byli również pastuszkowie i przedstawiciele 
wszystkich kontynentów z uroczą Japonką i Indianką na czele. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć tradycyjnych kolęd. O wspólne ich śpiewanie zadbały Krzymowianki. Zespół, 
znany w naszym powiecie za swoich występów, istnieje już siedem lat i wspomagany przez 
Urząd Gminy działa przy Kole Gospodyń Wiejskich. A samo Koło ma już historie sięgającą 
1957 roku. Od dwudziestu czterech lat prowadzone jest przez panią Wiktorię Kudłę. I to 
właśnie panie pod Jej kierownictwem zadbały o znakomite potrawy na stołach.  
 Przy dzieleniu się opłatkiem obok tradycyjnych życzeń były wspomnienia  
z mijającego roku. Samorządowcy, jak na dobrych gospodarzy przystało, wybiegali już  
w przyszłość. Najważniejsze, że nie brakowało optymizmu. 
 Wszystkiego najlepszego w 2004 roku. 

Mariusz Lewandowski 
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�Boże Narodzenie�  w  krajach  członkowskich UE  

Tradycja świąt Bożego Narodzenia sięga czasów starożytności. Święto wprowadzono 
w IV wieku dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa i wyznaczono jego datę na 
25 grudnia. I chociaż w poszczególnych krajach tradycje i zwyczaje świąteczne różnią się, 
wszędzie obchodzone jest ono uroczyście. Warto przy tym zauważyć, że inaczej niż w Polsce, 
Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem postu, nie znany gdzie indziej jest również obyczaj 
dzielenia się opłatkiem. 

Jak zatem przeżywa się Boże Narodzenie w innych krajach? 
 
....w Anglii 
 Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania. Zaczynają od 

kupowania gwiazdkowych prezentów dla rodziny i znajomych. Główne ulice w Londynie � 
Oxford i Regent Street wyglądają w tym okresie najpiękniej, a na Trafalgar Square można 
spotkać mieszkańców miasta, gromadzących się wokół olbrzymiej choinki postawionej obok 
pomnika Nelsona. Tam też, podczas świąt, mieszkańcy Londynu wraz z występującymi 
chórami z różnych stron świata śpiewają kolędy. 

Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, zupa 
żółwiowa oraz tzw. christmas pudding � rodzaj deseru. W drugi dzień świąt zwanym dniem 
pudełek � Boxing Day, otwiera się otrzymane prezenty. 
 
� w Niemczech  
 
 W czasie świąt Bożego Narodzenia króluje choinka. Zwyczaj ustawiania w domach i 
przystrajania choinek w okresie Bożego Narodzenia wywodzi się właśnie z Niemiec. 
Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI w., najprawdopodobniej w Alzacji. 
Tam zaczęto wstawiać choinki do domów i ubierać je jabłkami oraz papierowymi ozdobami. 
Zwolennikiem tego zwyczaju był sam Marcin Luter. 
 Dla Niemców równie ważnym jak samo święto Bożego Narodzenia jest czas adwentu. 
Świąteczny posiłek Niemcy zjadają pospiesznie, aby szybciej rozpakować prezenty. Nie 
zawsze przestrzegany jest post. Podobnie jak u nas, powszechna jest tradycja wspólnego 
śpiewania kolęd. 
 
... w Szwecji: 

 
Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się tutaj podobnie jak w Polsce, czyli z 

pierwszym dniem Adwentu - na 4 tygodnie przed Wigilią. Szczególnie uroczyście obchodzi 
się dzień 13 grudnia � tzw. Świętą Łucję. Wczesnym rankiem tego dnia wyrusza pochód 
dzieci-przebierańców. Dziewczynki ubierają się w proste, białe, długie sukienki. Niektóre z 
nich mają na głowie koronę ze świeczek, inne srebrny łańcuszek, a w rękach trzymają 
świeczki. Chłopcy przebierają się za krasnale i pierniczki, lub zakładają długie koszule z 
papierowym, białym rożkiem na głowie, w ręku trzymają gwiazdę. Tradycyjnymi 
smakołykami są pierniczki i szafranowe bułeczki o różnych kształtach. 
Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw. �dopp i grytan�, gdzie spożywa się 
specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w podgrzanym sosie. 
Podczas Wigilii na szwedzkim stole znaleźć można takie potrawy jak śledzie przyrządzane na 
różne sposoby,  wędzonego łososia i węgorza, galaretkę cielęcą, kiełbaski, pasztety, szynkę i 



 17 

małe kulki z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz mnóstwo słodkości. Jak widać 
Wigilia luterańska nie jest postna � jedyną postną potrawą jest tzw. lutfisk � specjalnie 
przyrządzona i podana ryba. Podobnie jak w innych krajach po kolacji przychodzi czas na 
mikołajkowe prezenty, śpiewy i tańce wokół choinki. 
 
... w Grecji: 

Podobnie jak pozostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza 
domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. Domowa wieczerza 
wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest faszerowany 
indyk, z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. 

Boże Narodzenie trwa tutaj chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni; i aż dwukrotnie 
w tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną liczbą prezentów: w 
wieczór wigilijny i w noc sylwestrową. Prezenty przynosi... święty Bazyli. 
 
... w Hiszpanii: 
 

W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi się święto Trzech 
Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który na swym pokładzie przywozi tychże Władców 
wraz z ich jucznymi wielbłądami. Hiszpanie podczas tego święta odwiedzają znajomych i 
rozdają prezenty. Tradycyjnym daniem w tym dniu jest keks. W cieście zapieka się drobne 
niespodzianki, np. monety. Kto na nie natrafi, ma obowiązek upiec keks za rok. 
Nowy Rok jest witany przez mieszkańców Hiszpanii zazwyczaj na ulicach miast. Z wybiciem 
północy wg sylwestrowego zwyczaju, tzw. �winogronowych wróżb�, należy pomyśleć 
życzenie i zjeść winogrona, które z tej okazji można kupić na ulicznych straganach. 
 
� we Francji 
 

Na początku grudnia rodzice kupują dzieciom tzw. Calendrier de l�Avent (Kalendarz 
przedświąteczny). Maluchy codziennie otwierają jedno okienko kalendarza, zjadają 
znalezione łakocie i piszą listy do Pere Noel. We Francji prezenty roznosi Pere Noel. Zwyczaj 
ten wywodzi się oczywiście z tradycji Świętego Mikołaja. Francuzi prezentami obdarowują 
dzieci, członków rodziny i przyjaciół, a także osoby obce: gospodarza domu, gosposie, 
opiekunkę zajmującą się dzieckiem, listonosza. 

W okresie świąt to rodzice na ogół przyjmują swoje dzieci i wnuki. Le reveillon 
(posiłek przed lub po pasterce) lub świąteczny obiad w pierwszy dzień Świąt składa się 
najczęściej z następujących dań: ostryg, specjalnie przyrządzanej wątróbki gęsiej lub kaczej, 
wędzonego łososia, białej kaszanki, indyczki nadziewanej jadalnymi kasztanami. Na 
świątecznym stole nie powinno zabraknąć specjalnie wypiekanego z okazji świąt ciasta buche 
de Noel. 
 
 

opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych w Internecie 
 

Mariusz Kwieciński 
Inspektor 
w Wydziale Zarządzania 



 18 

 
 

Spotkania otwarte 
 

Reportaż z III Edycji Wielkiej Gali Powiatu Konińskiego 
 
Piątek, 28 listopada, za kilkanaście minut godzina 16. Przekraczamy próg Konińskiego Domu 
Kultury. W holu gwarno i tłoczno. Jedni podziwiają dokonania podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu, drudzy z zaciekawieniem oglądają zdjęcia tworzące 
Kronikę Powiatu 2003 roku. Za moment wszyscy zasiądą w sali i rozpocznie się Wielka Gala 
Powiatu  

 
 
Zgodnie z ideą Gali, przedstawiciele samorządu konińskiego w osobach Starosty Elżbiety 
Streker - Dembińskiej i Przewodniczącego Rady Piotra Matyby, złożyli podziękowania 
Wszystkim, którzy w 2003 roku wyróżnili się swoją aktywnością na rzecz społecznego i 
gospodarczego rozwoju Powiatu Konińskiego. Tegoroczna uroczystość stała się również 
okazją do podsumowania 5-letniego dorobku Powiatu Konińskiego. 
 
 
Zanim Gospodarze Gali przeszli do uroczystej części spotkania, to jest wręczenia odznak, 
dyplomów oraz wyróżnień, honorowe odznaki �za zasługi dla województwa wielkopolskiego� 
przyjęli z rąk wicemarszałka Zbigniewa Winczewskiego Starosta Koniński Elżbieta Streker � 
Dembińska i Wojciech Jankowski kapelmistrz Orkiestry Dętej KWB Konin S.A. w Kleczewie. 
 

 
Szczególne podziękowania za zaangażowanie i determinację w działaniach na rzecz 
restrukturyzacji konińskiego przemysłu paliwowo � energetycznego wyraził również Wojciech 
Adamczyk Prezes ZE PAK, który wręczył Posłowi Ziemi Konińskiej na Sejm RP Józefowi 
Nowickiemu Medal Honorowy �za zasługi dla ZE PAK S.A.�  
Poseł Nowicki został także uhonorowany tytułem �Zasłużony dla powiatu konińskiego�. 
  

Uchwałą nr 66/03 Zarządu Powiatu Konińskiego tytuł honorowy �Zasłużony dla 
powiatu konińskiego� otrzymali: 
Ksiądz Eugeniusz Makulski, Józef Powalski, Wolfgang Lehmann 
Andrzej Herudziński, Władysław Koliński, Mikołaj Kołodziejczak, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kawnicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczewie, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Rychwale, Przemysław Błaszkowski, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, Gospodarstwo Hodowlano � Produkcyjne �DUBLET� 
Ferma Drobiu Henryk Rychlik, z siedzibą w Białobrodzie, gm. Kleczew, Ireneusz Kamiński, 
Arkadiusz Michalski, Józef Pospieszyński, Józef Słomczyński, Stanisław Wagner, Mirosław 
Zajączkowski, Michał Chmielewski, Jerzy Gnatowski, Lech Hejman, Jan Kucal, Marianna 
Pozorska, Zuzanna Janaszek � Maciaszek, Olga Janaszek � Serafin, Jan Wadelski, Anna 
Ziemniczak, Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie, Zespół Ludowy 
�WIELOPOLANKI� z Kramsk,  Polski Związek Łowiecki Okręg w Koninie, Józef Chojnacki 
 
W tym roku, po raz pierwszy przyznano Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego w dwóch 
kategoriach, tj. �rozwój przedsiębiorczości� oraz �działania na rzecz samorządu gminnego  
i powiatowego�. 
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 Certyfikaty �nominacja do Nagrody Gospodarczej 2003� otrzymali:  
- Firma KON-PLAST, Henryk Kamiński, Żychlin, 
- Gminna Spółdzielnia �Samopomoc Chłopska� w Wierzbinku; 
- Hurt�Detal Artykułów Spożywczo�Przemysłowych, Karol Białecki, Budzisław Kościelny  
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno � Handlowe Kupiec, Iwona Darul, Paprotnia; 
- Tartak Grodziec Sp. Z o.o.; 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno � Usługowo � Handlowe �Derbut� Ryszard Derek, Golina  
- Przedsiębiorstwo REEDEX � Produkcja Wyrobów z Trzciny i Wikliny, Jarosław 

Płachciński, Kleczew 
- Przedsiębiorstwo Usługowo � Produkcyjne �GALWA-MET�, Romuald Frankowski, 

Brzeźno; 
- Zakład Usług Techniczno � Mechanicznych ROLEX, Jerzy Robak , Karsy 
Pierwszymi laureatami Nagrody Gospodarczej zostały: 
- Przedsiębiorstwo Usługowo � Produkcyjne �GALWA-MET� Romuald Frankowski, 

Brzeźno, 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno � Usługowo � Handlowe �Derbut� Ryszard Derek, Golina  
- Zakład Usług Techniczno � Mechanicznych ROLEX, Jerzy Robak, Karsy 
 
Tradycyjnie, Wielkiej Gali Powiatowej towarzyszą: inauguracja roku kulturalnego oraz 
podsumowanie roku sportowego.  
 
Symbolicznymi statuetkami oraz dyplomami wyróżniono najaktywniejszych animatorów, 
działaczy i twórców kultury: 
Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku, Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku, Józefa 
Dzieciątkowskiego, Franciszkę Borecką, Piotra Piechockiego, Wincentego Kaliskiego, 
Adama Kołodziejczaka, Alfreda Łukaszewskiego, Księdza Tadeusza Jelinka, ZDK 
�Energetyk�, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Henryka Jankowskiego i Andrzeja 
Kotłowskiego 
 
Podziękowano również trenerom i klubom sportowym odnoszącym sukcesy: 
Romanowi Drewniackiemu, Piotrowi Nuszkiewiczowi, Pawłowi Pachulskiemu, Kazimierzowi 
Zajączkowskiemu, Marianowi Kulesie, Romanowi Jaszczakowi, Stanisławowi Kamockiemu i 
Tadeuszowi Pigule oraz: Gimnazjom w Rychwale, Kazimierzu Biskupim, Golinie, Starym 
Mieście, Wilczynie,  Krzymowie, Ślesinie, Kleczewie, Rzgowie i Mąkolnie. 
 
 
Obchody Światowego Dnia Turystyki stały się okazją do złożenia gratulacji i podziękowań 
dla: Wielkopolskiej Izby Turystycznej, Jolanty Arabskiej, Waldemara Domskiego i Szymona 
Staszaka, Hotelu �Magda�, Hotelu �Pałacyk�, Jerzego Fijałkowskiego, Agencji Reklamowej 
�Grafik� s.c., Drukarni �Braci Wielińskich� i AS PAK za efektywną współpracę i promocję 
regionu konińskiego. 
 
 Za współdziałanie, pomoc i zaangażowanie na rzecz oświaty w powiecie konińskim 
statuetkę otrzymał Wojciech Adaszewski Prezes ZNP w Koninie. 

 
 
Nie zapomniano także o młodzieży, której zasługi na rzecz powiatu należy mierzyć ich 
pilnością, obowiązkowością i zdobytą wiedzą. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali: 
Anna Kot i Monika Sobczak z Zespołu Szkół Ekonomiczno � Usługowych w Żychlinie; 
Marzena Armacka i Paweł Łuczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie; 
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Agnieszka Ozimińska i Oktawia Piskorz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie; 
Anna Grzelaczyk, Krzysztof Grzeszcz, Żaneta Jóźwik, Sylwia Karczewska, Jolanta Kłodzińska 
i Zbigniew Waszyński ze Specjalnego Ośrodka Szkolno � Wychowawczego w Rychwale.  
 
Uroczystość uświetniły: mini recital fortepianowy Piotra Szychowskiego oraz koncert 
uhonorowanej tego wieczoru Orkiestry Dętej KWB Konin pod batutą Wojciecha 
Jankowskiego. Licznie przybyła publiczność miała również okazję obejrzeć występy: kapeli 
�Stasioki� ze Skulska, małych solistek z KDK-u oraz pokaz sztuk walki Klubu �Feniks� ze 
Ślesina.  
 

  
Ewelina Rapeła 
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....z Kroniki Powiatu 
 
1.10. Koncert Pedagogów z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Szkole Muzycznej  

im. J. Paderewskiego w Koninie; 
2.10. Koncert z okazji 15-lecia Konińskiego Domu Kultury  w sali widowiskowej KDK; 
7.10. Inauguracja Roku Akademickiego 2003/2004  w  PWSZ w Koninie; 
7.10. Uroczystości w Gimnazjum w Golinie związane z nadaniem szkole imienia Mikołaja 

Kopernika oraz sztandaru;  
7.10. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w miejscu hitlerowskiego obozu pracy  

dla Żydów w Koninie; 
8.10. Inauguracja roku oświatowego w Centrum Kształcenia ZDZ w Koninie połączona  

z oddaniem do użytku nowego obiektu oświatowego;  
9.10. Spotkanie branży turystycznej z okazji Światowego Dnia Turystyki�2003 w Chatce 

Ornitologa PTTK w Białobrzegu; 
9.10. Narada dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w I LO w Koninie;  
10.10. Otwarte Zgromadzenie Związku Międzygminnego �Koniński Region Komunalny�  

w Kazimierzu Biskupim; 
10.10. Uroczyste obchody Dnia Budowlańca  w Koninie; 
10.10. Wernisaż poplenerowy Ślesin�2003 w Klubie � Energetyk� w Koninie; 
11.10. IV Wielkopolski Turniej Rodzinny Środowiskowych Ognisk Wychowawczych  

w Koninie; 
11.10. I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia �Wielkopolski Klub Rowerowy� w OSiR 

w Ślesinie; 
13.10. XIV Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego LO w Kole; 
13.10. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Cukrowni �Gosławice� w Koninie; 
13.10. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w GDK �Oskard�; 
14.10. Posiedzenie Kapituły Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu; 
16.10. Uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2003/2004 w Auli seminaryjnej 

Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu 
Biskupim; 

16-17.10 Uroczystości związane z obchodami 154 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina  
w Żychlinie i Koninie;  

21.10. Inauguracja Roku Kulturalnego w Kramsku ; 
23.10. I Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Starostwie Powiatowym w Koninie; 
24.10. Uroczystości okazji Dnia Łącznościowca w Koninie; 
24.10. Uroczysta Akademia z okazji 25-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie; 
24.10. Uroczysta Akademia z okazji 25-lecia Koła Łowieckiego w Klubie �Hutnik� 
  w Koninie; 
24-25.10. II Ogólnopolska Konferencja �Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemie 

rehabilitacji� w Zespole Szkół Medycznych w Koninie; 
24-26.10. V Zjazd Lekarzy  Ziemi Konińskiej w Ośrodku Wczasowo � Wypoczynkowym 

�Gwarek � w Ślesinie; 
25.10. Mecz bokserski pomiędzy KB �Zagłębie Konin� a KS �Hetman� Zamość w Hali 

Sportowej MOSiR w Koninie; 
25.10. Podsumowanie pracy Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Wielkopolsce w 

Muzeum Okręgowym w Gosławicach; 
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27.10. Spotkanie w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta w Koninie poświęcone opłatom za 
przejazd autostradą A2 na odcinku Konin-Września oraz obciążeniu alternatywnej 
drogi krajowej K92;  

28.10. Impreza integracyjna �JESTEŚMY RAZEM� w konińskiej Hali � Rondo�; 
28.10. Posiedzenie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; 
30.10. Wystawa fotograficzna Ryszarda Fórmanka �ŚLADY�  w CKiS w Koninie; 
3.11. I Konferencja Cyklu Szkoleniowego EUROAKADEMIA SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO pt. �Samorząd terytorialny na drodze do Unii Europejskiej � 
doświadczenia samorządów unijnych z zakresu akcesji� w Warszawie; 

5.11. Spotkanie dot. omówienia założeń programowych Fundacji Mielnica 
 na lata 2004-2006; 

8.11. Uroczystości jubileuszowe z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Technicznych i otwarcia 
nowej sali sportowej w Pleszewie; 

11.11. Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 
Turku; 

11.11. Uroczystości patriotyczno � religijne z okazji 85 rocznicy odzyskania Niepodległości 
w Koninie; 

13.11. Sympozjum Teologiczne �Chrześcijańska Europa czy Chrześcijanie w Europie?�  
w Kazimierzu Biskupim , organizowane w ramach obchodów Tysiąclecia Męczeńskiej 
Śmierci Pięciu Braci; 

13.11. Rocznicowe spotkanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych �Radość�  
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem;  

14.11. Jubileuszowe obchody XX-lecia Klubu Seniora przy Radzie FSNT NOT w Koninie;  
14.11. Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nieborzynie, (gm. Kleczew); 
14.11. Uroczystość otwarcia Magazynu Centralnego Firmy Grene  w Modle Królewskiej  

( gm. Stare Miasto);  
16.11. Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów i Weteranów w Kulturystyce oraz Juniorek 

 i Juniorów w Fitness w Kazimierzu Biskupim; 
17.11. VI Wystawa Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Ślesinie; 
20.11. V Kościelskie Prezentacje Dziedzictwa Kulturowego Wsi �Jak czcimy patrona�  

w Kościelcu; 
20.11. Uroczysta Gala Nominatów Konkursu Ekologicznego �Przyjaźni Środowisku� pod 

Patronatem Honorowym Prezydenta RP w Poznaniu ;  
20.11. Ogłoszenie wyników VI edycji Akcji �Wielkopolska Jakość� ; 
20 � 21.11. Spotkanie Klubu Sekretarzy Powiatów Województwa Wielkopolskiego  

w Rokosowie. 
22.11. Uroczystość Dnia Patrona i Zjazd Absolwentów w 55 � lecie istnienia LO  

im. A. Mickiewicza w Kleczewie; 
22-23.11. IV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Władysława Futymy;  
26.11. Sesja Rady Gminy Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim; 
27.11. II Studencka Konferencja Naukowa pt. �Niepełnosprawność � Partnerstwo  

w Pomaganiu�  w Koninie; 
28.11. Uroczystości z okazji  Jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie; 
28.11. III edycja Wielkiej Gali  Powiatu w Konińskim Domu Kultury;  
1.12. Spotkanie ze Starostami, Prezydentami Miast, Burmistrzami i Wójtami w Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu; 
2.12. Spotkanie z I Sekretarzem Ambasady USA w Polsce, Johnem Armstrongiem w PWSZ 

w Koninie; 
4.12. Akademia z okazji Dnia Górnika 2003 w  GDK �OSKARD�; 
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5.12. Spotkanie związane z obchodami 5-tej rocznicy śmierci Doktora Piotra Janaszka  
w siedzibie  Fundacji Mielnica w Koninie; 

5.12. Obchody �Dnia Wolontariusza� w Konińskim Domu Kultury;  
6.12. Akademia z okazji obchodów jubileuszu 45-lecia Zespołu Szkół Górniczo-

Energetycznych w Koninie w GDK �OSKARD�; 
6.12. Wielkopolska Gala Sportu Szkolnego z okazji 50-lecia Szkolnego Związku 

Sportowego w Poznaniu; 
6.12. Drugi Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZSS w Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu;  
7.12. Międzypowiatowy Przegląd Filmów Amatorskich w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Ślesinie; 
12.12. XII Sesja Ekologiczna w  ZSE-U w Żychlinie;  
12.12. VII Uroczysta Rejonowa Konferencja LOK w Witkowie; 
13.12. Walne Zebranie OSP w Roztoce oraz podsumowanie Zawodów Krajowych drużyn 

OSP ;  
16.- 17.12. Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim; 
19.12 Spotkanie z udziałem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego nt. �Kontrakty na usługi 

medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2004 rok� w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu; 

19.12.Spotkanie z udziałem Ministra Zdrowia nt. �Rozwiązania systemowe w ochronie 
zdrowia � pomoc publiczna, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej oraz 
przekształcenia zakładów w spółki użyteczności publicznej� w Poznaniu. 


