
WYDARZENIA MIESIĄCA 

31 grudnia 99/ 1 stycznia 2000 - powitanie Nowego, 2000 Roku przed budynkiem Starostwa
Powiatowego w Koninie 

3  stycznia -  w imieniu  Starostwa  Powiatowego w Koninie  oraz  Centrum Ubezpieczeń  i
Leasingu  "Polonia"  starosta  koniński  Elżbieta  Stereker  -  Dembińska  wręczyła  polisę
"Mieszek" pierwszemu obywatelowi, który urodził się w powiecie konińskim w roku 2000 .
W  uroczystości  uhonorowania  "milenijnego  dziecka"  wzięli  również  udział:  Barbara
Szeflińska, członek Zarządu Powiatu Konińskiego, dyrektorzy "Polonii" Kazimierz Wiktorski
i  Jerzy  Wielgórecki,  dyrektor  szpitala  Jerzy  Maźwa  oraz  ordynatorzy  Andrzej  Szafran  i
Andrzej  Rymont.  Polisa  ubezpieczeniowa  zapewni  małemu  Danielowi  Dariuszowi
Szczepaniakowi  przyszłość  do 2011 roku.  Jeszcze  raz  gratulujemy rodzicom "milenijnego
bohatera", a Jemu samemu życzymy by rósł zdrowo i osiągał w życiu same sukcesy. 

5 stycznia -  obradował Konwent Wójtów i  Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Spotkanie
prowadził  Przewodniczący  Konwentu  -  wójt  Wierzbinka  -  Paweł  Kurz.  Na  posiedzeniu
obecni  byli  również  starosta  koniński  -  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  i  wicestarosta  -
Stanisław  Bielik.  Wójtowie  i  burmistrzowie  dyskutowali  głownie  na  temat  opracowania
wspólnego programu ochrony środowiska oraz analizowali projekt współfinansowania kolei
wąskotorowych. Dodatkowym punktem obrad była sprawa partycypowania przez gminy w
kosztach pobytu ich mieszkańców w izbie wytrzeźwień. W sprawie inwestycji drogowych,
przewidzianych  do  realizacji  w  roku  bieżącym,  głos  zabrał  Dyrektor  Zarządu  Dróg
Powiatowych -  Janusz  Stacherski,  który przedstawił  Konwentowi  harmonogram  robót  na
drogach powiatowych , opracowany na rok 2000 przez przedstawicieli poszczególnych gmin,
radnych powiatów oraz Komisję Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu Konińskiego. W
porządku  obrad  obok  spraw  bieżących,  znalazły  się  również  tematy:  bezpieczeństwo  i
porządek  publiczny  w  gminach,  obchody  powiatowe  świąt  państwowych  w  2000  roku,
"Sapard" - przekazanie materiałów opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. 

9 stycznia - w niedzielę, już po raz ósmy, "zagrała" Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Bogate programy artystyczne przygotowane na  terenie  miast  i  gmin powiatu konińskiego,
sprawiły że impreza cieszyła się  dużą popularnością wśród jego mieszkańców. Z terenów
byłego województwa konińskiego wpłynęło na konto Orkiestry ponad 200 tys. zł. W licytacji
złotego serduszka WOŚP, która odbyła się na antenie Radia "66", zwyciężyło Wydawnictwo
"Przegląd  Koniński"  sp.  z  o.o.  Wojciechowi  Pluta  -  Plutowskiemu,  serduszko  uroczyście
wręczyli starosta Elżbieta Streker - Dembińska i dyrektor Radia "66" Sławomir Papiera. 

12 stycznia w Kazimierzu Biskupim odbył się Finał Mistrzostw Powiatu Konińskiego w Piłce
Ręcznej  Dziewcząt  w  kategorii  klas  VIII  i  gimnazjum.  W  grupie  "A"  zmierzyły  się
następujące reprezentacje: SP Stare Miasto - SP Przyjma 4:2, SP Kleczew SP Stare Miasto
1:4, SP Przyjma - SP Kleczew 2 : 1. W grupie "B" odbyły się mecze: SP Smólnik -SP Lipice
1:2, SP Smólnik - Gimnazjum Rychwał 4:9, Gimnazjum Rychwał - SP Lipice 7 : 5, Wynik
meczu o 3 miejsce : SP Przyjma - SP Lipnice 3 : 1, Wynik meczu o Mistrzostwo Powiatu:
SP  Stare  Miasto  -  Gimnazjum  Rychwał  3  :  5.  Ostateczne  wyniki  Finału  Mistrzostw



Powiatu  Konińskiego  w  Piłce  Ręcznej  Dziewcząt:  Gimnazjum  Rychwał  -  Mistrz
Powiatu, SP Stare Miasto - Wicemistrz Powiatu, SP Przyjma gm. Golina, SP Lipice gm.
Grodziec, SP Smólnik gm. Krzymów, SP Kleczew. 

13 - 14 stycznia Starosta Powiatu Konińskiego, Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział w
seminarium nt. "Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji samorządowej",
które  odbyło  się  w  Dzierżoniowie  i  było  połączone  z  wręczeniem  Urzędowi  Miasta
Dzierżoniów Certyfikatu ISO 9002. 

15 stycznia - Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie otrzymał z rąk władz powiatu konińskiego
nowy telewizor . 

19  stycznia -  w  Kazimierzu  Biskupim  rozegrane  zostały  Mistrzostwa  Powiatu  w  Piłce
Ręcznej  Chłopców. W grupie "A" rywalizowały ze sobą:  SP Helenów - SP Rychwał 1:5,
Gimnazjum Kleczew - SP Rychwał 2 : 6, SP Helenów - Gimnazjum Kleczew 2 : 4, W grupie
"B" zmierzyły się szkoły: SP Kazimierz Biskupi - SP Lipnice 4:6, SP Żychlin - SP Krzymów
4:3, SP Kazimierz Biskupi - SP Krzymów 4: 5, SP Żychlin - SP Lipnice 8:4, SP Krzymów -
SP Lipice 7:7, SP Kazimierz Biskupi - SP Żychlin 6 : 1. 

WYNIKI PÓŁFINAŁU: Gimnazjum Kleczew - SP Lipice 3:15 

WYNIKI FINAŁU: SP Rychwał - SP Żychlin 9:7, 

Według  końcowej  klasyfikacji  tytuł  Mistrza  Powiatu  Konińskiego  w  Piłce  Ręcznej
Chłopców zdobyła reprezentacja  SP Rychwał,  miejsce II -  SP Żychlin,  miejsce III  -  SP
Lipice, dalej; Gimnazjum Kleczew, SP Krzymów, SP Helenów. 

20 stycznia w rozgrywkach rejonowych, drużynowych mistrzostw w tenisie  stołowym SP
Tomisławice zajęła II miejsce a SP Smólnik i Modła Królewska - miejsce III. 

22  stycznia mitting  promujący  zdrowy  tryb  życia  pod  hasłem  "Konin,  zdrowe  miasto
szczęśliwych grubasów". 

25  stycznia konferencja  nt.  realizacji  zadań  powiatu  z  zakresu  promocji  zdrowia  z
przedstawicielami NZOZ. 

27 stycznia narada w KMP na temat "Kierunki pracy i zamierzenia na 2000 rok". W naradzie
z udziałem komendanta wojewódzkiego Policji uczestniczyli: Starosta Koniński i Prezydenta
Miasta Konina . Przedmiotem narady było podsumowanie działalności Komendy Policji  w
roku 1999. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego nie uległ w tym okresie poprawie. Do
najbardziej zagrożonych należy zaliczyć tereny północno-wschodnie. Ma to ścisły związek ze
szlakami  komunikacyjnymi  oraz  rozlokowaną  bazą  rekreacyjną  w  powiecie.  Do  zjawisk



ujemnie  wpływających  na  bezpieczeństwo  należy  zaliczyć:  wzrost  ilości  przestępstw  o
charakterze kryminalnym, charakteryzujących się brutalnością postępowania sprawców, niski
poziom  wykrywalności.  W  1999  roku  na  terenie  powiatu  dokonanych  zostało  1551
przestępstw. W większości gmin nastąpił znaczny wzrost przestępczości, np. Skulsk 77 %,
Wilczyn  70%.  Istotny  spadek  zanotowano  jedynie  w  Sompolnie  o  16%  i  Kazimierzu
Biskupim o 12%. Ogólnie na terenie powiatu nastąpił wzrost o 10%. Według oceny KMP
przestępczość  pospolita  przesuwa  się  z  terenu  Konina  na  teren  gmin  powiatu.  W  całej
strukturze przestępczości największą pozycją są przestępstwa przeciwko mieniu - 1142, w
tym  kradzieże  z  włamaniem  646,  kradzieże  zwykłe  343,  kradzieże  samochodów  37,
przestępstwa  niebezpieczne  np.  rozboje  .  17,  w  tym  jeden  z  bronią.  Przy  ocenie  stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego nie sposób pominąć bezpieczeństwa na drogach. W
powiecie miały miejsce 172 wypadki, przy czym najbardziej niebezpieczna jest droga K-25.
Policja prowadziła w całym okresie szeroką akcję prewencyjno - propagangową. W ramach
realizowanych  programów  przeprowadzono  502  spotkania  dla  dzieci  i  młodzieży  ,  62
spotkania z rodzicami, 56 spotkań z członkami innych organizacji, wójtami, sołtysami. 

W  1999  roku  KMP  prowadziła  współpracę  z  mediami:  telewizją  kablową,  rozgłośniami
radiowymi:  radiem  66,  radiem  Konin,  Merkury,  FMFFM,  Warta;  redakcjami  gazet;
Przeglądem  Konińskim  ,  Gazetą  Poznańską,  Wielkopolskim  Zagłębiem,  Głosem
Wielkopolskim,  Panoramą  Kazimierską,  Gazetą  Golińską,  Gazetą  Rychwalską,
Wiadomościami Wilczyńskimi; 

Głównie  informowano  o  przeprowadzanych  programach,  np.  "Bezpieczna  Wieś",  który
adresowany był do społeczności wiejskiej i wdrożony został do realizacji w kwietniu 1999r.
Jego celem jest zwiększenie zaufania społeczności wiejskiej do policji oraz zaangażowanie w
działania związane z walką z przestępczością. 

28 stycznia odbyło się w Szkole Podstawowej w Kawnicach seminarium " Ringo - sport dla
wszystkich"  poświęcone  teoretycznym  i  praktycznym  podstawom  gry  w  Ringo,
zorganizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie.
W  seminarium  prowadzonym  przez  Włodzimierza  Strzyżewskiego  -  Prezydenta
Międzynarodowej  Federacji  Ringo,  uczestniczyli  dyrektorzy  szkół,  radni  powiatowi,
nauczyciele  wychowania  fizycznego  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych,
przedstawiciele  mediów.  W  części  teoretycznej  omówiono  możliwości  rozwoju  ringo  w
powiecie.  Korzystając  z  pobytu  twórcy ringo zaproponowano  powołanie  Wielkopolskiego
Towarzystwa Ringo z  siedzibą w Żychlinie.  Propozycja została  przyjęta  i  22 uczestników
spotkania wpisało się na listę członków załozycieli. Część praktyczna spotkania polegała na
sprawdzeniu umiejętności sportowych, treningu i sędziowania. 

28 stycznia w Starostwie Konińskim miało miejsce wspólne posiedzenie zarządów Powiatu i
Miasta Konina z udziałem burmistrzów i wójtów powiatu konińskiego. Głównym tematem
spotkania były sprawy związane z przejęciem od dnia 1 stycznia 2000 r. Powiatowego Urzędu
Pracy.  Zgodnie  z  wcześniej  zawartym  porozumieniem  organem  prowadzącym  PUP  jest
Starostwo, natomiast funkcja przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia przypada w
udziale  Prezydentowi  Miasta  Konina.  Omawiano  głównie  problemy związane  z  poprawą
organizacji pracy w PUP. Zmierza ona do likwidacji długich kolejek i usprawnienia obsługi
osób pozostających bez pracy. Dzięki przychylności burmistrzów i wójtów aprobatę zyskał
pomysł  przeniesienia  bezpośredniej  obsługi  bezrobotnych  do  gmin.  W  pierwszej  fazie



dotyczyć  będzie  to  wyłącznie  osób  bez  prawa  do  zasiłku,  a  docelowo  wszystkich  osób
zarejestrowanych  w  każdej  gminie.  Konińscy  samorządowcy  zadeklarowali  możliwość
przekazania pomieszczeń na prowadzenie takich punktów obsługi, natomiast zarząd powiatu
zobowiązał się do zorganizowania obsługi w oparciu o pracowników zatrudnionych w PUP.
Całe przedsięwzięcie  wymagawiele  pracy organizacyjnej,  ale  mamy nadzieję,  że  w marcu
dobrze zafunkcjonuje. 

Na  posiedzeniu  omawiano  również  sprawy  związane  z  finansowaniem  konińskiej  izby
wytrzeźwień. Przychylność burmistrzów i wójtów uzyskał również pomysł powołania przy
Zarządzie  Powiatowym  Dróg,  nowoczesnego  centrum  zarządzania  drogami  gminnymi  i
powiatowymi, opartego o nowy program komputerowy.


