
WYDARZENIA MIESIĄCA

1 lutego w  Kleczewie  oddano  do  użytku  jedno  z  najnowocześniejszych w  Wielkopolsce
składowisk  odpadów  komunalnych.  W  wydarzeniu  tym  udział  wzięli:  starosta  koniński
Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  wicemarszałek  województwa  Jan  Kopczyk,  senator  Marek
Waszkowiak  oraz  przedstawiciele  samorządów  gminnych.  Realizacja  tej  inwestycji  była
możliwa  dzięki  nieocenionej  pomocy  Kopalni  Węgla  Brunatnego  "Konin"  oraz
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu.
Składowisko zajmujące obszar  12 hektarów będzie  przyjmować odpady zarówno z  terenu
Kleczewa,  jak  i  ościennych  gmin.  Władze  samorządowe  planują  jeszcze  powiększyć
kompleks śmieciowy o 40 hektarów oraz zakupić taśmę do segregacji śmieci i kruszarki do
kamieni. 

W  dniach  2  -  4  lutego Z  inicjatywy  Głównego  Geodety  Kraju  dr  inż.  Kazimierza
Bujakowskiego w siedzibie Warszawskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Warszawie
odbyło  się  Szkolenie  Członków  Zarządów  Powiatów  z  województwa  wielkopolskiego
nadzorujących sprawy geodezji.  Ze Starostwa Powiatowego w Koninie udział  w szkoleniu
wziął  Wicestarosta  Stanisław Bielik.  Kompleksowo omówione zostały zadania  starosty w
zakresie  geodezji  i  kartografii  oraz  gospodarki  nieruchomościami.  Szczególnej  uwadze
polecono  tworzenie  aktualnego  zasobu  geodezyjno  -  kartograficznego,  właściwego  jego
wyposażenia i zabezpieczenia. Będzie istniała możliwość pozyskania środków na ten cel od
Głównego Geodety Kraju.  Niepokój  budzi  zamiar,  ażeby środki  z  funduszu geodezyjnego
były  w  całości  odprowadzane  do  budżetu  centralnego,  a  dopiero  potem  dzielone  na
poszczególne samorządy ( obecnie 80 % funduszu pozostaje w powiecie). 

Z  zakresu  gospodarki  gruntami  i  ochrony  gruntów  istotnym  zadaniem  jest  klasyfikacja
gruntów, szczególnie po zmeliorowaniu oraz nowe zadanie Starosty od 1 stycznia 
2000  r.,  tj.  komasacja  gruntów.  W związku  z  perspektywą wejścia  do  Unii  Europejskiej
będzie w najbliższych latach musiał  być wprowadzany zintegrowany system zarządzania i
kontroli  pomocy zagranicznej.  Wszelkiego  rodzaju  pomoc  z  jakiej  będą  mogły korzystać
gospodarstwa rolne, będzie w tym systemie szczegółowo ewidencjonowana i kontrolowana . 

7  lutego Seminarium  -  Poznań,  "Konsultacje  wstępnego  projektu  strategii  Województwa
Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyła Starosta - Elżbieta Streker - Dembińska. Zespół
autorski pod kierunkiem prof. Lucyny Wojtasiewicz zaprezentował założenia strategii, które
poddane  zostały  pod  społeczną  dyskusję.  Założenia  tego  projektu  opierają  się  na
następujących podstawach: Przyszłość województwa, o którą należy zabiegać i którą należy
konsekwentnie i wszechstronnie kształtować, wynika z trzech założeń przyjętych jako punkt
wyjścia:  Województwo  Wielkopolskie  regionem zintegrowanym,  regionem nowoczesnym,
regionem dobrobytu mieszkańców. 

Misja  województwa- rozumiana jako posłannictwo w ogólnym procesie  przeobrażeń -  ma
dwa aspekty: wewnętrzny - zapewnienie możliwie najlepszych warunków życia dla ludzi tu
mieszkających  i  dla  podmiotów  (  przedsiębiorstw,  organizacji)  tu  funkcjonujących,
zewnętrzny - przekazywanie szczególnych impulsów rozwojowych na rzecz otoczenia 

Misja województwa to: godne życie mieszkańców, sukces podmiotów funkcjonujących w
województwie, motoryczny wpływ na otoczenie. 



Do strategicznych - generalnych celów rozwoju zaliczono: 
- Zapewnienie mieszkańcom możliwie najlepszego poziomu życia, 
- Osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu gospodarki, 
- Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni, 
-  Dostosowanie  potencjału,  struktury  i  organizacji  województwa  do  wyzwań  XXI  w.  I
wymagań jednoczącej się Europy. 

Zaproponowano dwa zasadnicze kierunki rozwoju województwa: 

- Zachowanie dotychczasowych funkcji wiodących, charakterystycznych dla Wielkopolski i
nadających jej znaczącą rolę w gospodarce kraju i kontaktach międzynarodowych, ale przy
zdecydowanej ich modernizacji. 
- Tworzenie nowych ogniw rozwoju w formie przedsięwzięć innowacyjnych ( stanowiących
wyznacznik postępu gospodarki ) 

8 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie odbyło się spotkanie, na którym 20
uczniów  z  byłego  województwa  konińskiego  otrzymało  stypendia  ufundowane  przez
marszałka województwa wielkopolskiego, starostę konińskiego i burmistrza miasta i gminy
Kleczew. Stypendia przyznano uczniom, którzy będąc w trudnej sytuacji materialnej ( średni
dochód  w  rodzinie  nie  przekracza  350  złotych  brutto  )  dzięki  własnym  zdolnościom  i
pracowitości  osiągnęli  dobre  wyniki  w  nauce.  Stypendium  ufundowane  przez  starostę
konińskiego  -  Elżbietę  Streker  -  Dembińską  otrzymali:  Agnieszka  Jędrzejewska  z  LO w
Kleczewie, Adrian Guliński z LO w Sompolnie, Ewa Nowicka z ZSE-U w Żychlinie. 

Specjalne stypendium dla Marty Piaskowskiej z LO w Kleczewie przyznał również burmistrz
Marek Wesołowski. 

Stypendium  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego,  z  rąk  wicemarszałka  Kazimierza
Kościelnego, odebrało szesnaścioro uczniów szkół średnich z pozostałych powiatów regionu
konińskiego, z naszego powiatu wyróżnieni zostali: 

Justyna Gradecka z ZSE-U w Żychlinie, 
Piotr Kowalczyk z LO w Sompolnie, 
Agnieszka Nierychła z LO w Kleczewie. 

Pieniądze  będą  wypłacane każdemu stypendyście  aż  do  ukończenia  przez  niego nauki  na
studiach lub poprawy warunków materialnych ucznia 

8  lutego w  Poznaniu,  z  inicjatywy  BMB  "Promotions"  odbyło  się  seminarium  nt.
"PROMOCJA  GMINY  -  STRATEGICZNE  WYZWANIE.  Promocja  za  pieniądze
pomocowe,  czy;  pieniądze  pomocowe  dzięki  promocji".  W  wykładach  i  warsztatach
poświęconych problematyce opracowania strategii promocji,  sposobu jej finansowania oraz
kryteriom doboru optymalnych narzędzi promocyjnych, wzięła udział - pracownik Wydziału
Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej - Marta Naumiuk. 

Prelegenci  -  znani  autorzy  wielu  publikacji  o  tematyce  samorządowej  -  Władysław
Serwatowski,  Wojciech  Kłosowski  i  Jacek  Warda,  oprócz  merytorycznego przedstawienia



zagadnień z zakresu promocji , głównie kreowania wizerunku, udzielili wielu praktycznych
wskazówek dotyczących prezentacji oferty inwestycyjnej na szczeblu gmin i powiatów. 

8  lutego sukcesem  reprezentantek  Szkoły  Podstawowej  w  Krzymowie  zakończyły  się  ,
rozegrane w Ślesinie,  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt.  W drodze po
tytuł,  mistrzynie pokonały kolejno:  Szkoła  Podstawowa Skulsk 13:8 oraz w finale  Szkoła
Podstawowa Kleczew 11:10.  Lokaty od 2 do 5 przypadły: Szkole  Podstawowej  Kleczew,
Szkole Podstawowej Skulsk, Szkole Podstawowej Kawnice i Szkole Podstawowej Ślesin. 

10 lutego - w rozegranych w Ślesinie Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców
zmierzyło się 8 drużyn. Reprezentacja ze SP w Krzymowie powtórzyła sukces, z przed dwóch
dni,  swych  szkolnych  koleżanek  i  zdobyła  tytuł  Mistrza  Powiatu.  Miejsce  2  zajęła  SP
Kazimierz  Biskupi,  3  -  SP  Ślesin,  4-  SP  Golina,  5-  Gimnazjum  Skulsk  i  Gimnazjum
Kleczwew, 7- SP Patrzyków i SP Mąkolno. 

10 lutego - Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Powiatu w Gminie Grodziec . Pierwsza część
posiedzenia  Zarządu  odbyła  się  w  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym w Rychwale,  który
został wyremontowany przez Starostwo. Na ten cel przeznaczono dotację Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w wysokości 75 tys. zł. Szczególnie duży wkład w jego remont włożył
Naczelnik  Wydziału  Oświaty  Jerzy  Drygiel,  który  w  imieniu  Starosty  bezpośrednio
nadzorował prace remontowe i kontrolował ich finansowanie. Dzięki aktywności wszystkich
pracowników ośrodka, którzy okres ferii poświęcili na prace porządkowe osiągnięto pomyślne
efekty. Zakupiono nowe wyposażenie dzięki czemu warunki mieszkaniowe dzieci wyraźnie
się polepszyły. Remont nie jest jeszcze zupełnie zakończony i będzie kontynuowany w miarę
posiadanych środków. Możemy być dumni z ośrodka, którego wychowankowie będą mieć
zapewnione nowoczesne kształcenie, jakie jest szczególnie potrzebne młodzieży wymagającej
specjalnej troski. W ciągu najbliższych tygodni zostanie zorganizowane spotkanie sponsorów
i osób, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia prac. Starostwo ma w swoim planie
działania,  długofalowy  program  który  wiąże  się  z  oświatą  na  terenie  naszego  powiatu.
Wiadomo,  że  powiat  koniński,  niestety  ma  niechlubne  statystyki,  niewielka  ilość  ludzi
wykształconych,  a  na  wsi  szczególnie.  Ogromne  bezrobocie,  duże  problemy związane  z
kształceniem młodzieży wiejskiej. 

Głównym  problemem,  który  stanął  przed  Radą  Gminy  Grodziec,  było  doskonalenie
istniejących już szkół, jak również zagospodarowanie dwóch pałaców, aby nie dopuścić do
ich  dewastacji.  Zarząd  i  Rada  Gminy mają  koncepcję  utworzenia  na  bazie  tych  pałaców
szkoły  średniej,  a  konkretnie  liceum  profilowanego.  Argumentem  przemawiającym  za
utworzeniem  liceum  są  wyniki  ankiety,  którą  przeprowadzono  wśród  młodzieży  szkół
podstawowych. Na początek planuje się utworzenie dwóch klas, a docelowo sześci klas, bo
takie  jest  zapotrzebowanie.  Brana  jest  również  pod  uwagę  młodzież  gmin  ościennych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował,  jaki jest  stan pomieszczeń pałacowych i
stwierdził, że obiekty te nadają się na utworzenie szkoły średniej, natomiast pozostawione bez
opieki będą niszczały. 

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Starosta zapewniła, że Starostwo jest otwarte na wszelkie
nowe  pomysły  i  inicjatywy  dotyczące  kierunków  kształcenia,  natomiast  jeżeli  chodzi  o



lokalizacje szkoły średniej, to jest niestety droga niewłaściwa. Są to obiekty zabytkowe pod
opieką konserwatora i wykonanie jakiegokolwiek remontu, wymaga ogromnych nakładów. 

Powiatu nie stać na utrzymanie tych obiektów, nawet gdyby otrzymał je za darmo. Uznała, że
najlepszym rozwiązaniem dla gminy, byłaby sprzedaż tych obiektów z chwilą, kiedy gmina
stanie  się  właścicielem.  Dlatego  nie  należy  łączyć  sprawy  utworzenia  szkoły  średniej  z
pałacem.  Najpierw  należy  się  zastanowić,  jak  w  ramach  dostępnych  środków  urządzić
gimnazjum na bazie istniejącej szkoły i jak ją doposażyć, a w dalszej przyszłości na bazie
pierwszych klas szkoły średniej w momencie wejścia w życie reformy oświatowej w szkołach
ponad podstawowych, przekształcić w Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych. 

Wójt gminy Grodziec przyznał, że rozumie argumenty i takiego stanowiska się spodziewał,
ale problem pozostaje, gdyż pałac stoi pusty i w przypadku braku prawa własności, nawet nie
można go sprzedać. A gmina musi liczyć się z opinią społeczeństwa, które może jej zarzucić,
że nic nie robi, a obiekty niszczeją. 

Zarząd  Powiatu  Konińskiego  wraz  z  uczestnikami  spotkania  udał  się  do  miejscowości
Królików,  gdzie  zwiedzano  kościół  parafialny,  który został  zaliczony do  zabytków klasy
zerowej, a w chwili obecnej jest odnawiany na zewnątrz i wewnątrz. 

Ostatnim  etapem  posiedzenia  wyjazdowego  było  spotkanie  z  dzieckiem  -  najstarszym
obywatelem roku 2000, który jest mieszkańcem gminy Grodziec i jego rodzicami. 

Były  gratulacje  i  życzenia  od  władz  Powiatu,  a  przedstawiciele  Zakładu  Ubezpieczeń
"Polonia" wręczyli polisę ubezpieczeniową " na życie". 

10 - 11 lutego - w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Hotel Energetyk" w Ślesinie
odbyło  się  seminarium  dla  rzeczników  konsumentów.  Gospodarzem  spotkania  był  Jan
Kuźniacki - Powiatowy i Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie . 

Sama  instytucja  rzecznika  konsumentów  jest  stosunkowo  młoda  -  powstała  na  mocy
przepisów ustawy o samorządzie  powiatowym i  dlatego praktyka w tej  materii  jest  ciągle
nieujednolicona. Rzecznicy w wypełnianiu powierzonych im obowiązków często spotykają
się z lukami w przepisach prawnych oraz ze znacznie odbiegającymi od siebie wykładniami
poszczególnych  norm.  Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  rzeczników,  Zarząd  Powiatu
Konińskiego z inicjatywy Związku Powiatów Polskich podjął się organizacji szkolenia, które
oprócz  uzyskania  informacji  z  fachowych źródeł  zapewniłoby także  możliwość  wymiany
uzyskanych dotychczas doświadczeń. Przyjęta formuła seminarium spotkała się z powszechną
aprobatą. Ostatecznie w seminarium udział wzięli rzecznicy konsumentów reprezentujący 22
powiaty z terenu Województwa Wielkopolskiego. Program seminarium był bardzo bogaty i
obejmował  zagadnienia  dotyczące  podstaw  prawnych  funkcjonowania  powiatowych
rzeczników  konsumentów,  możliwości  współpracy  rzeczników  z  innymi  instytucjami
zajmującymi się sprawami konsumenckimi i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, praktyki
sądowej w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz roli samorządu powiatowego
w  zakresie  ochrony  interesów  konsumentów.  Zajęcia  z  rzecznikami  poprowadzili  m.  in.
Krzysztof  Niewiara  ze  Związku  Powiatów  Polskich,  Piotr  Meteniowski  -  Wielkopolski
Wojewódzki  Inspektor  Inspekcji  Handlowej,  Edward  Stawicki  -  Dyrektor  Wielkopolskiej
Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marcin Stróżyk - Przewodniczący
Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Nie



zabrakło  także  przedstawicieli  Sądu  Rejonowego  w  Koninie  oraz  Poznańskiego  Klubu
Federacji  Konsumentów.  Spotkanie  w  Ślesinie  dało  rzecznikom  możliwość  rozwiania
nurtujących ich wątpliwości oraz szerszego spojrzenia na stojące przed nimi zadania. Ponadto
wskazało  kierunki,  w  których  winna  ewoluować  instytucja  rzecznika  konsumentów.  W
końcowej części seminarium zgromadzonych odwiedziła Starosta Koniński Elżbieta Streker -
Dembińska,  która  w  imieniu  władz  Powiatu  Konińskiego  podziękowała  wszystkim  za
przyjęcie zaproszenia i udział w spotkaniu. Rzecznicy zgromadzeni w Ślesinie zaproponowali
Staroście,  by  jako  Przewodnicząca  Konwentu  Starostów  Województwa  Wielkopolskiego
zaprosiła Pana Krzysztofa Niewiarę do wzięcia udziału w posiedzeniu Konwentu. Rzecznicy
stwierdzili,  że  tego  typu  spotkanie  pomogłoby  starostom  docenić  wagę  instytucji
powiatowego rzecznika konsumentów oraz prawidłowo umieścić  go w hierarchii  organów
powiatu. 

14 lutego -  w Skulsku rozegrano Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej  Dziewcząt.  Do
eliminacji przystąpiły cztery zespoły. 
SP Wilczyn wygrywając 3 mecze zapewniła sobie tytuł Mistrza Powiatu.
W ostatecznej klasyfikacji : Szkoła Podstawowa Kazimierz Biskupi - miejsce 2, Gimnazjum
Kleczew - miejsce 3, Gimnazjum Skulsk - miejsce 4. 

15 lutego - w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Koninie odbyło się spotkanie na temat
współdziałania  administracji  publicznej  w  rozwiązywaniu  problemów  z  zakresu  ochrony
środowiska, wynikających z reformy ustrojowej państwa. 

Spotkanie zorganizował  Wielkopolski  Urząd Wojewódzki  w Poznaniu - Wydział  Ochrony
Środowiska. 

Z  ramienia  Wojewody  udział  wzięli  m.in.  Marek  Wicher  -  Dyrektor  Delegatury
Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Koninie,  Krystyna  Poślednia  -  Dyrektor
Wydziału  Ochrony Środowiska  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  E.  Pluczyński  -
Geolog  Wojewódzki  oraz  pracownicy  Oddziałów  Zamiejscowych  Ochrony  Środowiska
Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  z  Konina  i  Kalisza.  Uczestniczył  w  nim  także
Krzysztof Płoszewski - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i kierownik Delegatury
WIOŚ  w  Koninie  -  Stanisław  Wasilewski.  oraz  przedstawiciele  Zespołu  Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Na spotkaniu licznie reprezentowane były
gminy byłego woj.  konińskiego oraz  sąsiednie starostwa. W spotkaniu uczestniczyli  W-ce
Starosta Stanisław Bielik i Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa jako przedstawiciele powiatu konińskiego. 

Na spotkaniu dokonano omówienia i przeglądu najważniejszych zagadnień występujących w
dziedzinie  ochrony środowiska,  realizowanych przez  różne szczeble administracji.  W toku
dyskusji  przedstawiono  problemy i  doświadczenia  zdobyte w ciągu roku,  jaki  upłynął  od
wejścia w życie reformy administracji publicznej. 

15 lutego odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Promocyjnego HIT za rok 1999.
Nagrody przyznano w kategoriach :  produkcja,  rolnictwo i  przetwórstwo,  handel  i  usługi,
ekologia oraz koncepcje organizacyjne. Tytuły i statuetki HIT przypadły: 



- w kategorii " produkcja" - Tartakowi Grodziec( za elementy małej architektury ogrodowej) 

- w kategorii "rolnictwo i przetwórstwo" - Kopalnii Soli w Kłodawie ( za lizawkę dla zwierząt
wzbogaconą mikroelementami ) 

- w kategorii "handel i usługi" - firmie "Elektromont 1" z Konina ( za dynamiczny rozwój
usług elektromontażowych i w zakresie automatyki) 

- w kategorii "ekologia" - Kopalni Węgla Brunatnego Turek ( za budowę zbiornika wodnego
o powierzchni 123 ha w ramach rekultywacji zwałowiska odkrywki "Adamów") 

- w kategorii  "koncepcje organizacyjne" - PPH "Linda" w Chrapczewie ( za organizację i
rozwój firmy). 

17 lutego Zarząd Związku Powiatów Polskich. - Spotkanie w Krajowym Urzędzie Pracy 

Starosta  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  zaprezentowała  stanowisko  Konwentu  Starostów
Wielkopolskich dotyczące problemów związanych z przejmowaniem urzędów pracy. 

18 lutego podczas Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców ( Gimnazja i Klasy VIII )
rozegranych w Skulsku rywalizowało ze sobą 7 drużyn, podzielonych na dwie grupy. 

Po 11 zaciętych pojedynkach, klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

Szkoła Podstawowa Rzgów Mistrz Powiatu, Szkoła Podstawowa Mąkolno, SP Wilczyn, SP
Kazimierz Biskupi, SP Skulsk, SP Golina, SP Złotków 

21  lutego w  poniedziałek,  gościła  w  Koninie  Joanna  Staręga-Piasek,  wiceminister,
pełnomocnik  rządu  ds.  osób  niepełnosprawnych.  Pani  minister  spotkała  się  ze  starostami
Konina, Koła, Turku i Słupcy, dyrektorami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, radnymi
członkami  komisji  zdrowia  i  rodziny,  wójtami  i  burmistrzami  oraz  prezesami  Zarządów
Powiatowych TPD. Tematem spotkania były zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Zmiana
ta polega na włączeniu do ustawy bloku spraw z zakresu pozarodzinnej opieki nad dzieckiem.
Reguluje  sprawę  rodzin  zastępczych,  wprowadzając  termin  "profesjonalnej  rodziny
zastępczej".  Zgodnie  z  tym  ,  rodzina,  która  zdecyduje  się  przyjąć  na  siebie  zawodowo
obowiązki rodziny zastępczej, będzie otrzymywała za to konkretne pieniądze. Według Joanny
Staręgi-Piasek, celem tej regulacji jest zmniejszenie liczby dzieci w domach dziecka, nie zaś
ich całkowita eliminacja. 

Pani minister skierowała do samorządowców pytanie o to, czy zdecydowaliby się przejąć cały
ciężar obowiązków, wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Samorządowcy nie udzielili
jednak pozytywnej odpowiedzi, twierdząc, iż brak gwarancji od kogokolwiek, na otrzymanie
pieniędzy na realizacje wszystkich zadań, nie pozwala im na podjęcie takiej decyzji . 

W dniu 22 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatu Konińskiego odbyło się posiedzenie
Konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu konińskiego. 



Zgodnie z programem, obok spraw bieżących, na posiedzeniu omówiono następujące tematy: 

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, 
- promocja gmin i powiatu w internecie 
- oferta bankowa dla gmin. 

W wyniku dyskusji Wójtowie i Burmistrzowie wypracowali stanowiska dotyczące utrzymania
placówek oświatowych w gminach oraz problemów związanych z bezrobociem. 

22  lutego rozpoczął  się  cykl  seminariów  informacyjnych,  w  ramach  projektu  PHARE  -
"Centrum  Informacji  i  Dokumentacji  Integracji  Rolnictwa",  organizowanych  przez  Urząd
Marszałkowski w Poznaniu. 

Pierwsze  seminarium  odbyło  się  w  siedzibie  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa
Rolniczego w Sielinku i było poświęcone tematowi " Integracja polskiego sektora rolnego z
UE - szanse i zagrożenia". 

Wprowadzenia  do  tematu  dokonał  Członek  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego  -
Wojciech  Jankowiak.  Problemy  zawarte  w  temacie,  w  interesujący  sposób  przybliżyli
uczestnikom Prof. dr hab. Walenty Poczta i Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski . 

W historycznym zarysie powstania Wspólnot Europejskich, przedstawiono cele i przesłanki,
jakimi kierowały się kraje Europy Zachodniej od początku lat pięćdziesiąt, tworząc wspólny
rynek . Przemiany ewolucyjne, najczęściej powodowane kłopotami ekonomicznymi wewnątrz
Wspólnot  były przyczyną wielu zmian w systemie organizacji  i  zarządzania.  Jednocześnie
następowało  systematyczne  poszerzenie  kompetencji  i  rozwój  struktur  organizacyjnych.
Ostatnim posunięciem było rozszerzenie kompetencji o sprawy nieekonomiczne i powołanie
Unii Europejskiej, która zastępuje istniejące dotychczas trzy Wspólnoty. 

Zarówno  referenci,  jak  i  większość  dyskutantów  byli  zgodni,  że  wstąpienie  do  Unii
Europejskiej stwarza olbrzymią szansę dla polskiego rolnictwa i należy dążyć, aby nastąpiło
to  jak  najszybciej.  Jednocześnie  konieczne  jest  wynegocjowanie  takich  warunków,  aby
polskie  rolnictwo  zostało  objęte  (  podobnie  jak  rolnictwo  innych  krajów)  wszystkimi
dostępnymi instrumentami w UE. 

W seminarium uczestniczył wicestarosta koniński - Stanisław Bielik 

22 lutego - w LO w Słupcy, odbyły się Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w Tenisie Stołowym
1999/2000. 

W kategorii  chłopców zwyciężył ZSE-U Żychlin, miejsce drugie wywalczyło LO Słupca a
trzecie - ZSB Konin.W grupie dziewcząt - miejsce pierwsze zajęło Liceum Ogólnokształcące
ze Słupcy, na drugim znalazło się II Liceum Ogólnokształcące z Konina a trzecie miejsce
przypadło Zespołowi Szkół Zawodowych z Kłodawy. 



24  lutego cztery  drużyny  ze  szkół  podstawowych  w  Kazimierzu  Biskupim,  Kleczewie,
Rzgowie i Wilczynie wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców,
które rozegrane zostały w Rzgowie. Zawody zakończyły się sukcesem gospodarzy. Według
ostatecznej  klasyfikacji:  Szkoła  Podstawowa  Rzgów  -  Mistrz  Powiatu,  SP  Wilczyn,  SP
Kleczew, Szkoła Podstawowa Kazimierz Biskupi. 

25 lutego odbyło się uroczyste spotkanie z darczyńcami, którzy pomogli wyremontować i
wyposażyć Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale. 

Za szczególne zaangażowanie i pomoc udzieloną dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rychwale serdeczne podziękowanie  złożył  Starosta.  Każdego rodzaju
przedsięwzięcie na rzecz osób dotkniętych przez los zasługuje na najwyższe uznanie, dlatego
jestem wdzięczna za okazaną pomoc. Ośrodek wspomogli: Halina Wójcik Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Ślesinie, Krzysztof Mika "KORA", Grzegorz Gałązka "Nasza Szkoła",
Lilla  Musiał,  Wiesław  Stanisławski,  Józef  Rzepczak,  Zbigniew  Stawicki  Dyrektor  PKO,
Bogusław  Tycz,  Zbigniew  Witkowski  DOMATOR,  Jolanta  i  Zbigniew  Szumigalscy,
Fundacja  "Dziecięce  marzenia",  Kazimierz  Wiktorski  i  Jerzy  Wielgórecki  Zakład
Ubezpieczeń i Asekuracji "POLONIA", Grzegorz Robakowski "Adex" 


