
WYDARZENIA MIESIĄCA 

1 marca rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Rada Zatrudnienia dla miasta i powiatu
konińskiego.  Powiatowe  Rady  Zatrudnienia  są  organami  opiniodawczo  -  doradczymi
starostów ( którym, przypomnijmy, od 1 stycznia br. podlegają Powiatowe Urzędy Pracy ).Do
zakresu zadań rady należy m.in.: działalność zmierzająca do pełnego zatrudnienia w powiecie,
ocena  racjonalności  gospodarowania  pieniędzmi  Funduszu  Pracy,  wydawanie  opinii  w
sprawach  dotyczących  szkolenia  zawodowego  i  zatrudnienia  oraz  ocena  okresowych
sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy. 

W skład rady wchodzi 12 osób, powołanych spośród przedstawicieli związków zawodowych,
izb rolniczych, organizacji pracodawców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy
porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta i Starostą Powiatu z dnia 20 grudnia
1999 roku jej przewodniczącym został prezydent Konina, Kazimierz Pałasz. 

1 marca,  podczas pierwszego posiedzenia ,  członkowie Rady dokonali  wyboru prezydium
rady, w skład którego weszli: Halina Lenartowicz ( ława samorządu terytorialnego ), Henryk
Grzelak (  ława organizacji  związków zawodowych ),  Dariusz Degórski  ( ława organizacji
pracodawców ) oraz wybrany na wiceprzewodniczącego rady - Piotr Szymankiewicz ( ława
izb  rolniczych).  W obradach  uczestniczyła  także  kierownik  Powiatowego Urzędu  Pracy ,
Wiesława Matusiak, która przedstawiła informację o stanie bezrobocia w mieście i powiecie
konińskim. Rada zaopiniowała pozytywnie, zaprezentowany przez kierownik Matusiak, plan
szkoleń i kursów dla bezrobotnych na rok 2000. 

1 marca w Patrzykowie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Chłopców i
Dziewcząt. 
W kategorii "Szkoły Podstawowe", tytuł Mistrza Powiatu w grupie chłopców zdobyła drużyna
Szkoły Podstawowej Patrzyków a w grupie dziewcząt - reprezentantki Szkoły Podstawowej
Smólnik. Sukcesem zawodniczek SP Smólnik i reprezentantów SP Patrzyków zakończyła się
także rywalizacja o Mistrzostwo Powiatu w grupie wiekowej -Gimnazja i Klasy VIII. 

2  marca z  inicjatywy  Starosty  Konińskiego,  spotkali  się  na  konferencji  poświęconej
zadaniom  powiatu  w  zakresie  promocji  i  ochrony  zdrowia,  lekarze  rodzinni  i  lekarze
stomatolodzy świadczący usługi zdrowotne mieszkańcom 14 gmin powiatu konińskiego. 

Gośćmi  konferencji  byli  :  Wicemarszałek  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  i
Wiceprzewodniczący  Rady  Wielkopolskiej  Regionalnej  Kasy  Chorych  w  Poznaniu  Jan
Kopczyk,  Dyrektor  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Koninie  Jerzy  Maźwa  oraz
Przewodniczący  Rady  Wielkopolskiej  Izby  Lekarskiej  Delegatury  w  Koninie  Jarosław
Lubiatowski. 

Ponadto do wzięcia udziału w konferencji zostali zaproszeni wójtowie i burmistrzowie oraz
członkowie  Komisji  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  Rady  Powiatu.  Starosta  zapoznała
zebranych  z  wynikami  ankiety  dotyczącej  oceny  dostępu  do  opieki  medycznej
przeprowadzonej wśród mieszkańców naszego powiatu oraz zadaniami powiatu w zakresie
promocji zdrowia. 



W  czasie  dyskusji  poruszono  na  konferencji  wiele  istotnych  problemów  dotyczących
funkcjonowania  służby  zdrowia  po  roku  od  wdrożenia  reformy.  Ze  strony
świadczeniodawców  padło  wiele  krytycznych  uwag  pod  adresem  Wielkopolskiej  Kasy
Chorych.  Dotyczyły  one  między  innymi:  sposobu  naliczania  świadczeń  finansowych  za
usługi,  trybu,  terminów i  warunków stawianych przez  Kasę  przy zawieraniu  kontraktów,
nadmiernej biurokracji w sprawozdawczości wymaganej przez Kasę. 

Niepokój uczestników konferencji, zarówno świadczeniodawców jak i obecnych na spotkaniu
przedstawicieli samorządu gminnego, wzbudziła tendencja spadkowa w zakresie świadczenia
usług stomatologicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Obawy zebranych  wzbudziła  również  kwestia  szczepień  ochronnych,  za  które  zgodnie  z
duchem reformy odpowiada lekarz rodzinny. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że z
powodów techniczno-organizacyjnych poziom  wyszczepialności  spadnie,  zwłaszcza  wśród
młodzieży  szkół  średnich.  Wnioskowano  zatem,  by  w  tej  grupie  wiekowej  szczepienia
przeprowadzać w szkołach. 

Ponadto  przedstawiciele  samorządu  gminnego  wnioskowali  by  część  merytoryczna
kontraktów zawieranych przez świadczeniodawców z Kasą oraz obszar działania był znany
gminie. Ułatwiłoby to współpracę samorządu z placówkami służby zdrowia działającymi na
ich terenie. 

Konferencja  z  lekarzami  rodzinnymi  była  kolejnym  z  cyklicznych  spotkań  Starosty
Konińskiego  z  przedstawicielami  środowisk  medycznych  sprawujących  opiekę  w  ramach
niepublicznych  i  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  nad  ludnością  powiatu
konińskiego. 

4  marca reprezentacje  piłkarskie  z  siedmiu  powiatów  (  gnieźnieńskiego,  kolskiego,
tureckiego,  konińskiego ziemskiego i  grodzkiego i  wrzesińskiego )zmierzyły się  o  Puchar
Starosty  Konińskiego  w  rejonowym  turnieju  w  halowej  piłce  nożnej,  rozegranym  w
Kazimierzu  Biskupim.  Turniej  był  jednocześnie  eliminacją  do  Finału  Wielkopolskiej
Spartakiady Mieszkańców Wsi, który odbędzie się w Szamotułach dnia 9 kwietnia br. 

Z  przyjemnością  informujemy,  że  Puchar  Starosty  i  awans  do  Finału  Wielkopolskiego
wywalczyła drużyna Polonii Golina, która kolejno pokonała: 

Polonusa Kazimierz Biskupi :1 - 0, 
Elpos Gniezno :2 - 1, 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji :3 - 1. 

Gratulując  Polonii  Golina  zwycięstwa,  życzymy,  aby  powtórzyła  swój  sukces  w  Finale
Wielkopolskim, i tym samym zakwalifikowała się do finału krajowego. 

4  marca wręczeniem  dyplomów  zakończyły  się  trzysemestralne  studia  podyplomowe
"Prawno - Samorządowe", zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Dyplomy otrzymali: Elżbieta Streker - Dembińska - Starosta Koniński,
Stanisław Bielik  -  Wicestarosta  Koniński,  Barbara Szeflińska  -  członek Zarządu Powiatu,
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, Krzysztof Musiał - Sekretarz Powiatu. 



5 marca W dniach 5-11 marca odbyła się zorganizowana przez Konińską Izbę Gospodarczą
misja  gospodarcza do włoskiego regionu Marche,  z  którym współpraca została  nawiązana
jeszcze w okresie istnienia województwa konińskiego. Stroną zapraszającą był Rząd Regionu
Marche ze stolicą w Ankonie, natomiast oficjalnymi jego przedstawicielami, organizującymi
misję panowie: Dante Bartolomei, kierownik Wydziału do Spraw Współpracy z Zagranicą,
Aldo Fiorentino - kierownik Wydziału Kultury i Turystyki oraz Marco Moruzzi - kierownik
Wydziału Rolnictwa. 

W skład polskiej grupy weszli: 

reprezentanci samorządów powiatowych: Elżbieta Streker - Dembińska Starosta Koniński,
Wieńczysław Oblizajek - Staroska Kolski, Czesław Dykszak - Przewodniczący Rady Powiatu
Słupeckiego, Piotr Walczak i Eugeniusz Jasnowski przedstawiciele Rady Powiatu Tureckiego,

reprezentacji samorządów gminnych: 
z Wierzbinka- Wójt Paweł Kurz i przedstawiciele nowopowstałej grupy producenckiej, 
z  Kawęczyna  -  Wójt  Jan  Nowak,  kierownik  Wydziału  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska
Urszula Begiert, Specjalista ds. Promocji Halina Ambroziak, przedstawiciele Stowarzyszenia
Producentów Rolnych "Zielona Dolina" 
z  Kościelca -  Przewodniczący Rady Gminy Władysław Tybura -  Dyrektor  Zespołu  Szkół
Rolniczych w Kościelcu, 

Konińska  Izba  Gospodarcza:  Prezes  Marek  Kaźmierczak,  zastępca  dyrektora  Beata
Frontczak,  specjalista  ds.  szkoleń  Aneta  Szymańska  oraz  przedstawiciele  pięciu  firm
członkowskich. 

Celem misji gospodarczej było m.in. 

-  podtrzymanie  dotychczasowych  kontaktów  z  regionem  Marche  i  poszukiwanie  nowych
możliwości  współpracy.  W  związku  z  tym  odbyły  się  spotkania  z  przedstawicielami
samorządu terytorialnego: burmistrzami gmin Fermo, Offida, Castel di Lama, Ascoli Piceno,
prezydentem  prowincji  (  odpowiednik  polskiego  powiatu  )  Ascoli  Piceno  panem  Pietro
Colonellą. Podczas tego ostatniego spotkania przedstawiciele Powiatu Kolskiego przekazali
prezydentowi list z podziękowaniem za dotychczasową współpracę z rejonem Koła ( od kilku
lat współpracują ze sobą szkoły rolnicze ). Bardzo istotne dla przedstawicieli samorządu było
zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządu we Włoszech - państwa będącego członkiem
Unii Europejskiej. 

-  zapoznanie  rolników z  działalnością  organizacji  i  stowarzyszeń  rolnych w krajach  Unii
Europejskiej.  Niezwykle  istotna  z  punktu  widzenia  producentów  rolnych  była  wizyta  w
Centrum Rolno  -  Spożywczym w San  Benedetto  del  Tronto,  jednym z  największych we
Włoszech,  gdzie  na  150  000  m2  powierzchni  producenci  rolni  z  całego  regionu  Marche
sprzedają  swoje  produkty (  owoce,  warzywa, ryby )  hurtownikom,  restauratorom i  innym
instytucjom z całych Włoch i zagranicy. Centrum dysponuje bogatą infrastrukturą transportem
wewnętrznym,  przetwórniami  zapewniającymi  wstępne  przetwarzanie  produktów,
chłodniami,  bankiem,  salami  do  spotkań  i  szkoleń.  Dzięki  działalności  marketingowej
umożliwia wymianę handlową w kraju i za granicą. Podczas rozmów z prezesem Centrum
Piero Ripanim oraz dyrektorem Spinozzim ustalono, że tylko nieliczne produkty wytwarzane



przez  polskich  rolników  mają  szansę  zaistnieć  we  Włoszech  (  w  tym świeże  truskawki
deserowe,  owoce  leśne,  grzyby ).  Wynika  to  zarówno  z  bogactwa  produkcji  owocowo  -
warzywnej  we  Włoszech  jak  i  problemów  z  transportem  świeżych  produktów.  Ważnym
wnioskiem, który mogli wyciągnąć polscy rolnicy zarówno podczas wizyty w Centrum Rolno
- Spożywczym w San Benedetto,  jak i  odwiedzając Spółdzielnię  Przetwórstwa Owoców i
Warzyw  COPOP  oraz  Stowarzyszenie  Producentów  Winorośli  i  Wyrobów  Winiarskich
VINEA jest to, że sukces można osiągnąć tylko poprzez łączenie się w grupy producenckie i
przynależność  do  spółdzielni  rolniczych  (we  Włoszech  wszyscy  rolnicy  zrzeszeni  są  w
spółdzielniach i  stowarzyszeniach),  oraz  że  małe gospodarstwa mają  rację  bytu tylko pod
warunkiem, że ich produkcja jest jednorodna i wypełnia warunki wysokiej jakości. 

-  spotkania  z  przedstawicielami  włoskich  organizacji  gospodarczych  -  między  innymi
spotkanie  z  Izbą Gospodarczą  w Ascoli  Piceno,  Prezesem Enio  Gibellierim i  dyrektorem
Franco di Matteo, przygotowanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. 
Wizyta  w  siedzibie  związku  ds.  Uprzemysłowienia  Dolin  Rzek  Tronto,  Aso  i  Tesino,
spotkanie z prezesami Franco Accarim i G.Franco Bastianim. 
Związek  powstał  w 1960 roku w celu  zarządzania  ww.  obszarem i  popieraniem nowych
inicjatyw przemysłowych na  typowo rolniczym terenie,  jakim jest  region  Marche,  w celu
zmniejszenia nierówności ekonomicznych pomiędzy bogatą Północą i biednym Południem. W
efekcie  działań  Związku  na  terenie  aglomeracji  Ascoli  Piceno nastąpił  żywiołowy rozwój
inicjatyw  produkcyjnych,  który  spowodował  ujednolicenie  różnych  rodzajów  działalności
(  produkcja  sprzętu  elektrycznego  AGD,  wyroby  gumowe,  chemiczne,  farmaceutyczne  i
spożywcze).  Badania  rynku  wykazały,  że  na  obszarach  aglomeracji  zagospodarowanych,
posiadających instytucje około biznesowe, następuje zauważalny rozwój firm, podczas gdy
poza  regionami  uprzemysłowionymi,  gdzie  realizowana  jest  zasada  spontaniczności  w
lokalizacji przedsiębiorstw, zauważa się stały spadek wymienionych zjawisk. Przy Związku
powstaje obecnie również Inkubator Przedsiębiorczości EURO BIC. 

Podczas  pobytu  nie  zabrakło  także  elementów  rozrywkowych,  jak  udział  w  zakończeniu
karnawału  w  miejscowości  Offida  oraz  wizyta  w  Regionalnej  Piwnicy  Win,  zwiedzanie
wodociągów z  okresu  rzymskiego,  teatru  Dell'Aquila,  Muzeum  Miejskiego  w  Fermo,  (w
którym znajduje się jeden z obrazów Rubensa, a biblioteka może się poszczycić unikatowym
zbiorem  ksiąg  medycznych  i  globusem  z  XVIII  w.).  Odbyła  się  również  jednodniowa
wycieczka do Rzymu. 

Połączenie  elementów  turystycznych  i  spotkań  gospodarczych,  które  powinny  przynieść
wkrótce wymierne korzyści, stało się powodem dla którego misję gospodarczą można uznać
za w pełni udaną i korzystną dla obu stron. 

6 marca w Sławsku, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju 
(  w  grupie  "Szkoły  Podstawowe"  ).  Po  9  zaciętych  pojedynkach,  klasyfikacja  końcowa
przedstawia się następująco: 

I. Szkoła Podstawowa Kuchary Kościelne - Mistrz Powiatu, 
II. Szkoła Podstawowa Szczepidło, 
III. Szkoła Podstawowa Lipice, 
IV. Szkoła Podstawowa Sompolno, 
V. Szkoła Podstawowa Skulsk, 
VI. Szkoła Podstawowa Sławsk, 



VII. Szkoła Podstawowa Patrzyków. 

7 marca Spotkanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

7  marca w  ramach  programu  "  Małe  integracje",  odbyło  się  w  Powidzu  spotkanie
przedstawicieli  pięciu  gmin  powiatów  konińskiego  i  słupeckiego.  Zarząd  Starostwa
Konińskiego reprezentowała Barbara Szeflińska. 

7  marca Mistrzem  Powiatu  w  Unihokeju  wśród  uczniów gimnazjum  i  klas  VIII została
reprezentacja  Szkoły  Podstawowej  Królików.  Tytuł  wywalczyła  podczas  mistrzostw
rozegranych w Skulsku. W zawodach wystartowało 8 zespołów. SP Królików zapewniła sobie
zwycięstwo pokonując w finale SP Kuchary Kościelne. 

Pozostałe drużyny zajęły miejsca: 

II. SP Kuchary Kościelne, 
III. SP Grabienice, 
IV. Gimnazjum Skulsk, 
V. SP Krzymów, Gimnazjum Kleczew, 
VII. SP Patrzyków, Gimnazjum Skulsk. 

10 marca odbył się I Powiatowy Zjazd Konińskiego Stowarzyszenia Ludowych Zespołów
Sportowych.  Po  wprowadzeniu  reformy  administracyjnej  kraju  zaistniała  potrzeba  zmian
struktury dotychczasowego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Koninie,  w celu powołania
powiatowej  struktury.  Nadmienić  należy,  że  do  chwili  obecnej  powstały  Powiatowe
Zrzeszenia  w  Kole,  Turku  i  Słupcy,  które  tworzyły  wraz  z  Koninem  -  Wojewódzkie
Zrzeszenie  LZS w Koninie.  Powstało również  Wielkopolskie  Zrzeszenie  LZS, które pełni
funkcję Zrzeszenia Wojewódzkiego. Dlatego celowym stało się ( w miejsce dotychczasowego
Wojewódzkiego  Zrzeszenia  LZS  w  Koninie  )  powołanie  Konińskiego  Zrzeszenia  LZS,
obejmującego swoim terenem działania Powiat Ziemski Koniński i Powiat Grodzki Konin. Po
zatwierdzeniu zmian w statucie ( co nastąpiło 25 lutego 2000 roku decyzją Sądu Okręgowego
w Koninie ) na I Powiatowym Zjeździe Konińskiego Zrzeszenia LZS dokonano wyboru władz
powiatowych .  Przewodniczącym Zrzeszenia został  Tomasz Piaseczny. Następnie wybrano
Radę  Powiatową  w  składzie:  G.  Pawlak,  M.  Lizik,  T.  Nowicki,  K.  Zajączkowski,  T.
Majdziński,  R.  Błaszczyk,  Z.  Stroiwąs,  A.  Rosiak,  A.  Kaczmarczyk,  M.  Kałużny,  J.
Świniarski, J. Krucki, M. Wieczyński, K. Nowicki, T. Majewski, J. Gronostaj oraz Powiatową
Komisję  Rewizyjną:  przewodniczącego  -  J.  Radzińskiego,  wiceprzewodniczącego  -  A.
Gorzkiewicza, sekretarza - S. Derdę .Na wniosek przewodniczącego, T. Piasecznego ,Rada
Powiatu  powołała  Prezydium:  wiceprzewodniczącego  -  T.  P.  Nowickiego,
wiceprzewodniczącego -  A.  Rosiaka,  sekretarza -  R.  Błaszczyka,  skarbnika -  G.  Pawlaka,
członków: M. Kałużnego i T. Majdzińskiego. 

11 marca w Potażnikach gmina .Krzymów odbyły się Międzypowiatowe zawody Strzeleckie
Samorządowców i Dziennikarzy "Strzał w 10". 



Pomimo iście zimowej aury i  obficie  padającego śniegu do rywalizacji  stanęło 17 drużyn
reprezentujących gminy z terenu naszego powiatu, powiaty - słupecki , gnieźnieński i turecki
oraz dziennikarze. 

Rozstrzygnięto następujące konkurencje: 

- strzelanie KBKS do tarczy pierścieniowej 
- strzelanie KBKS do ruchomej sylwetki dzika 
- strzelanie dubeltówka trap rzutki 
- strzelanie dubeltówka zając w przebiegu 

Komisja Sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła zwycięzców: 

Drużynowo: 

1. Starostwo Powiatowe Turek - 240 pkt. 
2. Urząd Gminy Skulsk - 172 pkt. 
3. Urząd Gminy Krzymów - 136 pkt. 
Starostwo Powiatowe Konin - 136 pkt. 

Indywidualnie: 

1. Jan Małachowski - 82 pkt. 
2. Wacław Bednarek - 82 pkt. 
3. Roman Łagodziński - 76 pkt. 

W  konkurencji  dodatkowej  jaką  było  łucznictwo  /  cieszącej  się  skądinąd  ogromnym
zainteresowaniem uczestników zawodów/ zwyciężył Janusz Cieślak. 

Znakomita atmosfera imprezy i świetna organizacja sprawiły, że mimo trudnych warunków
atmosferycznych  wszyscy  zaproszeni  goście  świetnie  się  bawili.  Sądzić  należy,  że
zamierzenia organizatorów zostały zrealizowane i impreza okazała się nie tylko znakomitą
formą integracji między samorządami , ale również świetną zabawą. 

11 marca w sobotę został rozegrany Turniej Rejonowy o Puchar Starosty Konińskiego w piłce
siatkowej kobiet. W Rychwale spotkały się reprezentacje czterech powiatów. Puchar Starosty
oraz  awans  do  finału  Wielkopolskiej  Spartakiady  Mieszkańców  Wsi  "Szamotuły  2000"
wywalczyły siatkarki z ZSO Turek w składzie: Agata Włodarczyk, Justyna Kwieciak, Marta
Sakała,  Renata  Czekała,  Marta  Piotrowska,  Paulina  Trocha,  Julia  Mielcarska,  Małgorzata
Trocha..  Drugą lokatę osiągnął Gminny Ośrodek Kultury Sportu i  Rekreacji  z  Kazimierza
Biskupiego  -  powiat  koniński.  Pozostałe  miejsca  zajęły:  Polanin  Strzałkowo  z  powiatu
słupeckiego  (3),  Piast  Łubowo  z  powiatu  gnieźnieńskiego  (4)  i  LO Kleczew  z  powiatu
konińskiego (5). 

12  marca odbyła  się  II  Giełda  Ofert  Turystycznych,  nad  która  patronat  objęła  Starosta
Powiatu  Konińskiego.  Na  oddzielnym  stoisku  giełdowym  zaprezentowano  materiały
promocyjne z terenu całego powiatu. Swoją obecnością imprezę zaszczycili parlamentarzyści



konińscy  Senator  Rzeczpospolitej  Polskiej  Marek  Waszkowiak,  posłowie  na  Sejm
Rzeczpospolitej  Polskiej:  Józef  Nowicki,  Antoni  Tyczka  i  Marian  Marczewski,
przedstawiciele władz miasta Konina i samorządów powiatu konińskiego 

Otwarcia Giełdy dokonała Pani Barbara Szeflińska Członek Zarządu Powiatu Konińskiego ,
przedstawiając licznie zgromadzonym gościom politykę w zakresie rozwoju turystyki przyjętą
przez powiat. Znakomicie układająca się współpraca w zakresie upowszechniania i rozwoju
turystyki  między  samorządami  gminnymi  i  Starostwem  Powiatowym  rokuje  nadzieje  na
zdecydowane i owocne działania w tym zakresie. 

Wspólne uczestnictwo w targach turystycznych, wspólna organizacja imprez oraz działania w
celu  wydania  wspólnych  materiałów  promocyjnych  i  współpraca  w  zakresie  tworzenia
produktu turystycznego np. sieci tras rowerowych, pieszych i konnych może w przyszłości
ułatwić działania przy zabieganiu o środki finansowe z PHARE. 

Turystyka jest w chwili obecnej jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki i należy wykorzystać
wszystkie możliwości związane z jej rozwojem m.in. poprzez tworzenie strategii co też czynią
władze Powiatu Konińskiego, wykazując szczególną dbałość i troskę w tej dziedzinie. 

12 marca w Rychwale,  o  Puchar  Starosty Konińskiego zmierzyli  się  siatkarze.  Najlepszą
okazała  się  drużyna Powiatu  Konińskiego,  prowadzona  przez  trenera  Adama  Morawicza.
Zdobywcy Pucharu; w składzie : A. Morawicz, A. Gaudyn, M. Muzykiewicz, R. Wapniarski,
R. Pisula, S. Woźniak, W. Busiel i J.  Dopierała będą reprezentować nasz powiat w Finale
Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi w Szamotułach. 

Gratulujemy i obiecujemy "trzymać kciuki". 

Pozostali uczestnicy Turnieju wywalczyli: 

miejsce II - Powiat Słupca ( GLKS Strzałkowo ), 
miejsce III - Powiat Gniezno ( Piast Łubowo ), 
miejsce IV - Powiat Koło ( LZS Chodów ), 
miejsce V - Konin, Powiat Turek ( LZS Malanów ). 

14 marca od wtorku, działa w Koninie Regionalny Klub Jakości. Klub powstał z inicjatywy
Rady Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo -  Technicznych NOT w Koninie.  Ideę powołania
Klubu wsparły Konińska Izba Gospodarcza i  Agencja Rozwoju Regionalnego. W zamyśle
inicjatorów  utworzenia  Klubu  jest  nie  tylko  integrowanie  środowisk  zainteresowanych
jakością  ale  przede  wszystkim  upowszechnianie  idei  podnoszenia  jakości,  promocja  firm
posiadających certyfikat jakości oraz wzajemne szkolenia i wymiana doświadczeń. 

Pierwsze spotkanie klubu odbyło się w siedzibie starostwa. Przybyło na nie kilkudziesięciu
przedstawicieli przedsiębiorstw posiadających certyfikaty jakości oraz firm starających się o
ich uzyskanie.  Chęć  uczestniczenia  w pracach Regionalnego Klubu Jakości  zadeklarowali
m.in. przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Korund, Sanitec, Miranda, Piomet, FUGO i
Starostwo Powiatowe w Koninie, które również aplikuje do certyfikatu jakości ISO. Siedzibą



klubu będzie  Biuro Rady FSNT NOT. Swoją  merytoryczną działalność  klub  będzie  mógł
rozpocząć dopiero w maju, kiedy to zostaną zakończone wszystkie prace organizacyjne. 

16 marca odbyło się w Poznaniu spotkanie zorganizowane przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego na temat sytuacji w rolnictwie. Było to jedno ze spotkań organizowanych w
ramach społecznej konsultacji wokół Strategii Województwa Wielkopolskiego. Kluczowym
tematem była dyskusja na temat przyjętego przez Rząd "Paktu dla Rolnictwa" 

17 marca posiedzenie Zarządu poświecone było głównie sprawom związanym z organizacją
Powiatowego Urzędu Pracy oraz działaniom podjętym na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
ze szczególnym uwzględnieniem projektów przygotowanych na konkurs Krajowego Urzędu
Pracy.  Zapoznano  się  również  z  Regulaminem  Organizacyjnym  Urzędu  Pracy  po  jego
reorganizacji  W drugiej  części  odbyło się  wyjazdowe posiedzenie  Zarządu w Powiatowej
Komendzie  Straży Pożarnej  w Koninie,  którego  celem było  zapoznanie  Zarządu  Powiatu
Konińskiego  z  zasadami  funkcjonowania  Powiatowej  Straży  Pożarnej,  jej  zadaniami,
problemami i niezbędnymi potrzebami. 

21 marca w siedzibie  Wyższej  Szkoły Zawodowej  w Koninie  odbyło się  Seminarium nt
"Zapotrzebowanie na inżynierów na konińskim rynku pracy." 

W czasie spotkania omówiono wyniki badań prowadzonych nad tym zagadnieniem w 1999
roku na tle aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie konińskim. Przedstawione zostały
również kierunki kształcenia realizowane obecnie w WSZ oraz w szkołach średnich na terenie
Konina i powiatu konińskiego. Z prezentowanych materiałów wynika, że sytuacja na rynku
pracy w powiecie konińskim pogorszyła się znacząco w 1999 r. a bezrobocie wciąż rośnie. 

Wyniki  badań,  którymi  objęte  zostały  przedsiębiorstwa  z  terenu  byłego  województwa
konińskiego, wskazują jednakże na zainteresowanie zatrudnieniem inżynierów, zwłaszcza, o
specjalizacjach uniwersalnych. 

Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Sekretarza Generalnego FSNT NOT w
Warszawie  -  Kazimierza  Wawrzyniaka.,  które  dotyczyło  głównie  problematyki  wymagań
stawianych  wobec  kadry  inżynierskiej  w  kontekście  integracji  europejskiej  oraz  działań
podejmowanych przez NOT dla podwyższenia kwalifikacji inżynierów. 

W  drugiej  części  seminarium  odbyła  się  dyskusja  na  temat  wstępnego  projektu  strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego. Projekt został zaprezentowany przez Panią Profesor
Lucynę  Wojtasiewicz  z  Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu,  która  kieruje  zespołem
opracowującym strategię. 

Inicjatorami  i  współorganizatorami  seminarium  byli;  Starosta  Koniński,  Prezydent  Miasta
Konina, Agencja Rozwoju Regionalnego i Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
NOT w Koninie. 

W spotkaniu wzięli  udział;  Rektorzy WSZ w Koninie  i  dyrektorzy instytutów tej  uczelni,
parlamentarzyści,  starostowie,  burmistrzowie i  wójtowie oraz przewodniczący rad z terenu



byłego województwa konińskiego, radni Rady Miasta i Rady Powiatu Konińskiego a także
prezesi i dyrektorzy firm objętych badaniem. 

22 marca Przewodnicząca  Konwentu Starostów Wielkopolskich  spotkała  się  z  Ministrem
Edukacji  Narodowej  Mirosławem  Handke.  Celem  wizyty  było  zaproszenie  Ministra  na
spotkanie  ze  Starostami  naszego  regionu.  Najprawdopodobniej  dojdzie  do  niego  w
pierwszych dniach maja tego roku. 

Dnia 16 marca 2000 r. 

Konwent Starostów Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego 

Szanowny Pan 
Mirosław Handke 
Minister Edukacji Narodowej 

W imieniu Starostów Powiatów Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszam Pana
Ministra  na  spotkanie  Konwentu.  Wdrażana  reforma  oświaty  jest  w  centrum  naszego
zainteresowania.  Pragnąc  możliwie  jak  najlepiej  wywiązać  się  z  nałożonych  na  nas
obowiązków i przygotować się do reformy szkół średnich, dla których organem prowadzącym
są powiaty, poszukujemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. 

Wiele niepokoju budzi również wprowadzona Karta Nauczyciela, która niesie ze sobą obawy
samorządu  dotyczące  skutków  finansowych  jakie  może  wywołać.  Ze  wstępnych  analiz
przeprowadzonych przez powiaty wynika, że samorządy te dysponując budżetem składającym
się głównie z  subwencji  i  dotacji,  przy znikomym udziale  środków własnych nie  będą w
stanie wywiązać się z zapisów tego dokumentu. 

Kierując zaproszenie, liczymy na osobisty udział Pana Ministra w spotkaniu ze starostami
Województwa Wielkopolskiego. 

Uprzejmie proszę o wskazanie możliwego terminu spotkania,  który pozwoli  przystąpić do
jego organizacji. 

Przewodnicząca Konwentu 
Elżbieta Streker - Dembińska 
Starosta Koniński 

23 marca odbyła się w Poznaniu konferencja zorganizowana pod patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych pt.  "Powiaty z perspektywy roku działania" Próby oceny podjęli się prof.dr
hab.  Michał Kulesza,  Wojewoda Wielopolski  Michał  Musiał,  Prezydent Poznania Ryszard
Grobelny i Starosta Poznański Ryszrd Pomin. Wicewojewoda Stanisław Tamm przedstawił
kryteria  naliczania  dotacji  dla  gmin  i  powiatów  na  wykonywanie  zadań  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  dofinansowywania  zadań  własnych.  W  ogólnej  ocenie
podkreślono  powodzenie  reformy  administracyjnej,  wskazując  na  konieczność  jej
dokończenia poprzez reformę centrum i przekazanie zadań samorządom. 



W dyskusji  zebrani  wyrażali  własne  opinie,  zwracając  uwagę  na  luki  w  przepisach  oraz
konflikty kompetencyjne. Podkreślali konieczność opracowania nowych zasad finansowania
samorządów wskazując na konieczność odejścia od dotacji i cząstkowych subwencji na rzecz
kreowania dochodów własnych samorządu. 

23  marca odbyły  się  w  Wierzbinku  biegi  przełajowe  dla  uczniów  wszystkich  szkół
podstawowych  i  gimnazjów.  Pięknie  przygotowana  impreza  sprawiła  wszystkim  wiele
przyjemności. 

23 - 24 marca w Kazimierzu Biskupim, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Koninie,
odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkolnego Związku Sportowego w Tenisie Stołowym
Drużyn SPP dziewcząt i chłopców. 

W  grupie  dziewcząt  najlepsza  okazała  się  reprezentacja  I  Liceum Ogólnokształcącego  w
Ostrowie  Wielkopolskim.  Pozostałe  lokaty zajęły  w  kolejności  dziewczęta  z:  XI  Liceum
Ogólnokształcącego  (  2  ),  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Słupcy  (  3  ),  Liceum
Ogólnokształcącego we Wrześni ( 4) i Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. 

W grupie chłopców: pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno -
Odzieżowych w Gnieźnie, miejsce drugie - Zespół Szkół Agrobiznesu w Nieżychowie, trzecie
-  Zespół  Szkół  Ekonomiczno  -  Usługowych  w  Żychlinie  oraz  kolejno;  Zespół  Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krotoszynie i Zespół
Szkół nr 1 w Lesznie. 

24  -  26  marca -  z  inicjatywy  Konińskiej  Izby  Gospodarczej,  miała  miejsce  wizyta
przedstawiciela  firmy ANDRE z  Lozanny Mateo  Bolbota,  której  celem było  spotkanie  z
grupami  producenckimi  gmin  Wierzbinek  i  Kawęczyn.  Przedstawiciele  samorządów  -
członków  KIG,  którzy  uczestniczyli  w  misji  gospodarczej  do  Włoch,  szczególnie
zainteresowali  się  wówczas  możliwością  wdrożenia  technologii  przetwórstwa  rolno  -
spożywczego  w  systemie  BUY-BACK.  Polega  on  na  zakupie  technologii  i  urządzeń
przetwórczych,  w  ramach  kredytu  oferowanego  przez  bank  miejscowy,  którego  spłatę
gwarantuje firma ANDRE poprzez 100 % odbiór produktu finalnego. Kontrakt taki zamyka
się najczęściej  w okresie 5 lat.  Bliższe  informacje można uzyskać bezpośrednio w Firmie
ANDRE lub Konińskiej Izbie Gospodarczej. 

24 - 26 marca w Łodzi odbyły się VI Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne "Na Styku
Kultur", na których prezentował swą ofertę Powiat Koniński na wspólnym stoisku z gminami
Kramsk,  Wierzbinek  i  Wilczyn oraz  ośrodkami  wypoczynkowymi "Energetyk",  "Wityng",
"Leśna Polana"i "Hutnik". W targach wzięło udział 105 wystawców z kraju i zagranicy. Targi
turystyczne stanowią jedną z form promocji polskich regionów i miejscowości, są miejscem
wymiany  poglądów  i  doświadczeń,  inicjują  rozwój  turystyki,  w  końcu  są  przestrzenią
zaprezentowania i sprzedaży konkretnej oferty turystycznej i sposobem zawierania transakcji. 

Ziemia Konińska ze swoimi niezwykle atrakcyjnymi terenami wypoczynkowymi; jeziorami z
możliwością  uprawiania  żeglarstwa  i  windsurfingu  oraz  wędkowania  (  z  uwagi  na
różnorodność występujących w nich ryb ) lasami, które zadowolą grzybiarza i przyrodnika,



doliną  Warty  o  unikalnych  walorach  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  zupełnie
wyjątkowym  miejscem,  jakim  jest  Licheń,  cieszyła  się  ogromnym  zainteresowaniem
zwiedzających, jak i profesjonalistów z branży turystycznej. 

Niezwykle cieszy nas fakt, że Ziemia Konińska jest miejscem znanym i chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców Łodzi i okolic. Mamy nadzieję, że nasz udział w targach znacznie jeszcze
powiększył grono zwolenników wypoczynku na naszych terenach. 

27  marca o  godz.1000  w  sali  nr  252  na  wniosek  Komisji  Rolnictwa  Rady  Powiatu
zorganizowano naradę na temat "Problemy utylizacji padliny i odpadów poubojowych". 

Było  to  spotkanie  w  gronie  przedstawicieli  samorządów  powiatowych  i  gminnych,
specjalistów  reprezentowanych  m.in.  przez  zastępcę  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, właściciela dotychczas istniejącego na terenie Powiatu
Zakładu Utylizacji Odpadów "Nautil" w Golinie oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów
gospodarczych, których działalność ma związek z problemami odpadów. 

Wynikiem  spotkania  było  określenie  pożądanych kierunków w postępowaniu  z  padliną  i
odpadami poubojowymi. Należą do nich: 

- tworzenie międzygminnych zbiornic padliny, 
- Zorganizowanie sprawnego sytemu odbioru i transportu ww. odpadów, 
- Utrzymanie i modernizacja zakładu Utylizacji, najlepiej na bazie obecnie istniejącego, 

Ponadto przewodniczący Komisji  Rolnictwa p.  Piotr  Matyba skierował  do przedstawicieli
gmin  prośbę  o  przedyskutowanie  kwestii  zagospodarowania  padliny  na  najbliższych
posiedzeniach Zarządów gmin i przekazanie wniosków z dyskusji tutejszego Starostwa."


