
WYDARZENIA MIESIĄCA 

30 marca w Tłokini Kościelnej koło Kalisza odbył się Konwent Starostów Wielkopolskich.
W czasie obrad omawiano bieżące zadania samorządu wojewódzkiego, które zaprezentował
Marszałek Stefan Mikołajczak. Do ważniejszych należy powołanie Regionalnego Komitetu
Sterującego  ds.  "Programu  Aktywizacji  obszarów  wiejskich".  W  czasie  Walnego
zgromadzenia starostów wyłoniono przedstawicieli do tego zespołu. Zostali nimi: Stanisław
Ratajski  -  Starosta  Krotoszyński  i  Zbigniew  Haupt  -  Starosta  Leszczyński.  Zadania
Wojewódzkiej  Rady Zatrudnienia przedstawił  Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa
Wielkopolskiego  Kazimierz  Kościelny.  Do  składu  Wojewódzkiej  Rady  Zatrudnienia
starostowie  wybrali  w  głosowaniu  jawnym  Elżbietę  Streker  -  Dembińską  -  Starostę
Konińskiego. Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jan Kopczyk
przedstawił  zadania  samorządu  wojewódzkiego i  powiatowego wynikające  z  Narodowego
Programu Zdrowia. Omówiono również proces przekształceń WKTS oraz dokonano wyboru
przedstawicieli do Regionalnego Komitetu Sterującego "Programu restrukturyzacji i działań
osłonowych w roku 2000" W głosowaniu  jawnym wybrani  zostali:  Zbigniew Włodarek  -
Prezydent  Kalisza,  Mirosław  Broniszewski  -  Starosta  Turecki,  Joel  Matuszek  Starosta
Nowotomyski,  Krzysztof  Wojciechowski  -  Starosta  Wrzesiński.  Starostowie  wysłuchali
również prelekcji prof. Janusza Gadzinowskiego pt." OBSQID i NcoCare - krok w kierunku
zagwarantowania ciągłości poprawy opieki nad matką i dzieckiem". W drugiej części narady
starostów na temat bezpieczeństwa publicznego w Wielkopolsce oraz zmian organizacyjnych
w policji,  dotyczących nowej  organizacji  komisariatów i  posterunków mówił  Komendant
Wojewódzki  Policji  Tadeusz  Pawlaczyk.  Dyrektor  Oddziału  Wojewódzkiego  PFRON  -
Przemysław Mazurek poinformował o zasadach finansowania zadań przez Fundusz w roku
2000.  Następuje  odejście  od  wspierania  tworzenia  miejsc  pracy dla  niepełnosprawnych  i
tworzenia zakładów pracy chronionej na rzecz zakładów aktywizacji zawodowej, będących
propozycją łączącą dotychczasowe zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii  zajęciowej.
Spotkanie  zakończono  podjęciem  ustaleń  m.in.  dotyczących konieczności  zorganizowania
spotkania nt. higieny szkolnej z przedstawicielami Wielkopolskiej Kasy Chorych.

31  marca  br.  w  Ośrodku  Upowszechniania  Kultury  w  Kramsku  odbył  się  Powiatowy
Przegląd  Chórów  Szkolnych,  w  którym  swoje  umiejętności  wokalne  zaprezentowało  7
chórów  dziecięcych  i  młodzieżowych.  Specjaliści  chóralistyki  bardzo  wysoko  ocenili
umiejętności  wokalne  i  artystyczne  występujących  oraz  dyrygentów.  Nagrodę  Starosty
Konińskiego otrzymały: Chór Dziecięcy z Babiaka pod dyrygenturą Marioli Cedzidło i Chór
Młodzieżowy ze Słupcy. 

1 kwietnia zapisał się pod hasłem pierwszego od 10 lat turnieju bokserskiego w konińskim.
Turniej  zorganizowała  Sekcja  Bokserska  Konińskiego  Klubu  Sportów  Walki  przy
współudziale  konińskiego  starostwa  i  władz  Kleczewa.  O  Puchar  Starosty  Konińskiego
walczyło prawie 60 zawodników, reprezentujących 13 klubów z  całej  Polski.  Najlepszym
pięściarzem turnieju okazał się Mariusz Jaszowski z AKS Strzegom. Z powiatu konińskiego,
najlepiej  zaprezentował  się  Krystian  Wróbel  z  KKSW Konin.  Nagrodę  dla  najmłodszego
uczestnika turnieju otrzymał- Michał Anklewicz z Konina. Z Pucharem Starosty Konińskiego
i  pamiątkowym  dyplomem  opuścili  Kleczew  wszyscy  zwycięzcy  poszczególnych  walk.
Pozostali uczestnicy wyjechali z nagrodami pocieszenia. Obdarowano również obecnych na
turnieju gości. I tak, pamiątkową statuetkę boksera, z rąk Wojciecha Błaszaka - kierownika
Sekcji  Bokserskiej  KKSW, otrzymała Starosta Koniński  - Elżbieta Streker -  Dembińska a



Prezes WOZB, Bolesław Gajny wręczył konińskiemu radnemu - Janowi Sidorowi, koszulkę
Polskiego Związku Bokserskiego. Jednak najbardziej zadowoleni z imprezy wydawali się być
kibice, o czym wymownie świadczyła wypełniona po brzegi Hala Sportowa w Kleczewie.

3  kwietnia w  Urzędzie  Miasta  Konina  na  posiedzeniu  Kapituły  konkursu  o.  Statuetkę
"Złotego  Konia",  przyznano  nominacje  do  tego  wyróżnienia  pięciu  konińskim  firmom.
Członkowie  Kapituły,  po  zapoznaniu  się  ze  wszystkimi  zgłoszeniami,  w  drodze  tajnego
głosowania, wyłonili następujących pretendentów: Vin - Kon S.A., Przedsiębiorstwo Montażu
Elektrycznego  Elektromont  1,  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowe  ARTSERVIS"  i
Przedsiebiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe "ECOPACK" sp z  o.o.  Laureat,  który
zostanie ogłoszony na Konińskich Targach Przemysłowo - Budowlanych, w dniu 8 04.br.,
otrzyma jednocześnie nominację do "Wielkopolskiej Nagrody Jakości", przyznawanej przez
Unię Wielkopolan. O tym, która firma została uhonorowana statuetką "Złotego Konia" - w
relacji  z  Targów Przemysłowo  -  Budowlanych.  3  kwietnia  w  Starostwie  Powiatowym w
Koninie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,  które prowadził  Prezydent
Konina  Kazimierz  Pałasz.  Ustalono  kierunki  wspierania  form  aktywizacji  zawodowej,
zaakceptowano wskaźniki dotyczące rozdziału środków na poszczególne gminy oraz przyjęto
i zaakceptowano wnioski do Krajowego Urzędu Pracy na dwa programy specjalne.

4 kwietnia w Spławiu  gmina  Golina  odbyło się  posiedzenie  Zarządu Powiatowego OSP.
Omawiano  wyniki  w  I  kwartale  oraz  plany  na  przyszłość,  a  wśród  nich  najważniejsze
wydarzenie,  jakim  są  obchody  125  lecia  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Główne  obchody
odbędą się dnia 13 maja o godz. 13.00 na Placu Wolności w Koninie.

4  kwietnia  w  Starostwie  spotkała  się  Rada  Przyjaciół  Harcerstwa.  Dyskutowano  o
przygotowaniach  do  akcji  letniej  młodzieży  oraz  o  uroczystości  nadania  imienia  Szarych
Szeregów i Sztandaru Hufcowi Konin, jakie będzie miało miejsce w dniach 19-20 maja br.

5  kwietnia w  Turku  odbyła  się  narada  Starostów  byłego  województwa  konińskiego  W
spotkaniu  uczestniczyli  przewodniczący  rad  powiatów,  starostowie,  prezydent  Konina
sekretarze,  skarbnicy,  naczelnicy  wydziałów  geodezji,  dyrektorzy  szkół  rolniczych.  Na
spotkanie zaproszono również Wicewojewodę Stanisława Tamma. Jednym z ważniejszych
punktów spotkania był wykład prof. Czesława Janickiego, Prezesa Zarządu Wielkopolskich
Uniwersytetów  Ludowych.  Dyskutowano  o  możliwości  powołania  w  szkołach  rolniczych
czterech powiatów filii  Uniwersytetów. Wymieniono poglądy nt.  funkcjonowania urzędów
pracy  oraz  sposobów  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych,  zwracając  uwagę  na
niedoszacowanie  środków  przeznaczonych  na  ten  cel.  Omawiano  problemy  oświaty.
Starostowie wyrazili również opinię, dotyczącą konieczności specjalnego potraktowania gmin
kopalnianych przy konstruowaniu dotacji dla powiatów z z Funduszu Rekultywacji i Ochrony
Gruntów Rolnych.

6  kwietnia odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Konińskiego,  na  którym omawiano:
zaawansowanie  prac  nad  strategią  powiatu  i  województwa,  zasady  przeprowadzenia
konsultacji  społecznych  nad  strategią  powiatu,  informację  o  pracy  Zarządu  Powiatu
Konińskiego za 1999 r. informację o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu Konińskiego
oraz  rozpatrzono  wnioski  Rady  Powiatu  Konińskiego.  Podjęta  została  uchwała  Zarządu



Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i
wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2000 r 

6 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbył się finał Turnieju Wiedzy o Samorządzie. 

6 kwietnia odbyły się w Golinie Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt ( w
grupie Szkoły Podstawowe ) Ostateczna kolejność:  Szkoła Podstawowa Rychwał - Mistrz
Powiatu, Szkoła Podstawowa Kleczew, Szkoła Podstawowa Krzymów, Szkoła Podstawowa
Golina,  Szkoła  Podstawowa  Sompolno,  Szkoła  Podstawowa  Skulsk,  Szkoła  Podstawowa
Kazimierz Biskupi, Szkoła Podstawowa Kramsk, Szkoła Podstawowa Ślesin  Skład zespołu
Mistrzów  Powiatu  Szkoły  Podstawowej  Rychwał:  Monika  Waszyńska,  Martyna
Szumigalska,  Paulina  Urbaniak,  Ewelina  Drzewiecka,  Justyna  Rogowicz,  Anna
Astaszak, Agnieszka Stasiak,  Jolanta Kwiecińska, Iwona Wolicka, TRENER : Marek
Adamkiewicz 

7 kwietnia swoje 25 - lecie obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W imieniu Zarządu
Powiatu Halina Lenartowicz uczestniczyła w uroczystościach i przekazała życzenia dalszych
sukcesów.

7 kwietnia odbyły się w Golinie Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców ( w
grupie Szkół Podstawowych ) Ostateczna kolejność: Szkoły Podstawowe: Kleczew - Mistrz
Powiatu, Golina, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Ślesin, Kramsk, Sompolno, Krzymów, Rychwał
Skład zespołu Mistrza Powiatu Szkoły Podstawowej Kleczew: Mateusz Łuczak, Tomasz
Burdach, Grzegorz Wiśniewski,  Adam Piotrowski,  Tomasz Dębowski,  Marek Wolski,
Dariusz  Lewandowski,  Dawid  Wiśniewski,  Artur  Roztropiński,  Rafał  Warwas
TRENER: Michał Grzywacz.

W dniach 7 - 9 kwietnia około 70 firm i przedsiębiorstw budowlanych wzięło udział w VIII
już  edycji  Konińskich  Targów  Przemysłowo  -  Budowlanych.  Targową  ekspozycję
uroczyście otworzyli: prezes Konińskiej Izby Gospodarczej - Magdalena Plesińska , prezydent
Konina  -  Kazimierz  Pałasz  oraz  senator  Marek  Waszkowiak.  Na  inaugurację  targów,  do
nowej  hali  sportowej  w  Morzysławiu,  przybyło  liczne  grono  miejscowych  polityków,
działaczy samorządowych i gospodarczych. Na zaproszenie organizatorów; tj. KIG i Urzędu
Miasta  Konina,  przybyli  przedstawiciele  samorządów  i  firm  budowlanych  z  miast
partnerskich Konina:  z  Briańska (Rosja),  Czerniowiec (Ukraina)  i  Akmene (Litwa).  W 3-
dniowym programie targów znalazły się (przygotowane zarówno z myślą o przedsiębiorcach
jak  i  zwiedzających)  seminaria  o  tematyce:  "Znaczenie  Public  Relations  w  kreowania
pozytywnego  wizerunku  firmy",  "Prawne  uwarunkowania  promocji  na  przykładzie
sponsoringu" oraz  "Marketingowe zastosowanie Internetu,  promocje interaktywne" a także
imprezy kulturalno - rozrywkowe: pokaz mody dla pan i panów zajmujących się biznesem
oraz plenerowa prezentacja konińskich artystów. W sobotę wieczorem, najlepszym rozdano
nagrody  i  wyróżnienia.  Wśród  laureatów  znalazło  się  Przedsiębiorstwo  Usługowo
Produkcyjne "GALWAMET", które otrzymało Puchar Starosty Konińskiego dla najlepiej
prezentującej  się  firmy  z  terenu  powiatu  konińskiego.  W  finale  Konińskich  Targów
Budowlanych został także rozstrzygnięty konkurs o "Statuetkę Złotego Konia". Nagrodą tą,
ufundowaną przez Prezydenta Konina - za jakość wyrobów i kształtowanie wizerunku miasta
- wyróżniona została firma "ELETROMONT 1". 



W dniach  7-9 kwietnia  reprezentacja  Powiatu  Konińskiego-  w składzie:  Marek  Ospalski
Wierzbinek,  Łukasz  Ospalski,  Roman  Drewniacki  Rychwał,  Piotr  Nuszkiewicz,  Robert
Iwiński  -  Golina,  Jerzy  Drygiel,  Filip  Drygiel,  Henryk  Janasek  -wzięła  udział  w
Ogólnopolskim Turnieju Ringo o Puchar Świętej Kingi w Wieliczce. Zawody rozgrywane
były w komnacie Warszawa, 135 m p.p m. w Kopalni Soli w Wieliczce. W konfrontacji z
najlepszymi zawodnikami z Polski, reprezentanci powiatu odnieśli dwa drobne sukcesy. Dwaj
zawodnicy tj. Filip Drygiel w kategorii Chłopcy 12 - 15 lat oraz Robert Iwiński w kategorii
otwartej mężczyzn wygrali po jednym pojedynku. Doceniając zaangażowanie oraz działania
na  rzecz  rozwoju  RINGO w  regionie,  Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Ringo  przyznał
Powiatowi Konińskiemu organizację, Drużynowych Mistrzostw Polski w Ringo w dniach
2 - 3 grudnia 2000 roku. 

W  dniach  7  -  8  kwietnia  w  Warszawie  obradowało  II  Zgromadzenie  Ogólne  Związku
Powiatów Polskich. Powiat Koniński reprezentował Radny Wiesław Rybacki. Szczegółowe
informacje ze spotkania przedstawiono w pierwszej części niniejszego Biuletynu

8 kwietnia na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kazimierzu Biskupim, podczas
Przeglądu  Małych  Form  Teatralnych  12  zespołów  prezentowało  różne  formy  przekazu
artystycznego,  począwszy  od  własnych  interpretacji  poezji  i  literatury  pięknej,  poprzez
niezmiernie ciekawe prezentacje teatrów obrzędowych do form lżejszych, jakimi są kabarety.
Starosta Koniński  nagrodą główną uhonorowała teatr  obrzędowy "Borowioki" z  Babiaka ,
który w sztuce "Swaty" znakomicie zaprezentował  zwyczaje i  obrzędy naszych przodków.
Świetny  wyraz  artystyczny  oraz  dbałość  o  zachowanie  tradycjonalizmu  oraz  zabawny  i
ciekawy  scenariusz  napisany  przez  najstarszego  uczestnika  88  -letniego  Pana  Czesława
Marciniaka, podobał się nie tylko jurorom , ale i licznie zgromadzonej publiczności.

W  dniach  8  -  9  kwietnia odbył  się  III  Wojewódzki  Rajd  z  Piosenką  "Szlakiem
Pięciolinii" Po drogach , bezdrożach, polami i szosami wędrować przed siebie, gdzie oczy
poniosą" i tak też uczyniło niespełna .80 pełnych humoru i werwy rozśpiewanych turystów,
dziarsko  maszerujących  po  pięknej  ziemi  witkowskiej  na  trasie  Powidz  -  Charbin  -
Przybrodzin.  Po  pieszej  wędrówce  młodzież  zakwaterowała  się  w  pieknym,  zabytkowym
internacie  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Witkowie,  skąd  po  obfitym  posiłku  i  krótkim
odpoczynku  udała  się  do  Klubu  Garnizonowego  w  Witkowie,  gdzie  odbył  się  Przegląd
Piosenki  Turystycznej.  Jury  w  składzie  ;  Danuta  Plucińska,  Gerard  Michalak,  Tadeusz
Krupczyński,  Marta  Naumiuk  przyznało  przy  ogromnym  aplauzie  publiczności  oraz
przybyłych gości przedstawicieli  władz samorządowych i  jednostki  wojskowej w Powidzu
następujące  nagrody  finansowe  ufundowane  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w
Witkowie  Bogusława  Mołodeckiego  i  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Witkowo  Krzysztofa
Szkudlarka:  I miejsce zespół "Wiolinki z MDK w Gnieźnie, II miejsce zespół "Jeans" z
Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Witkowie,  III  miejsce  zespół  "El-Zet"  ze  szkoły
podstawowej w Mielżynie oraz nagrodę specjalną Starosty Konińskiego dla zespołu ze
Szkoły Podstawowej w Sarbicach. Ponadto wszyscy biorący udział w Przeglądzie tj. "Leśne
Ludki" z ZSP Mielżyn, "Grupa Pomysłowego Radomira" Gimnazjum Mielżyn, zespół z II LO
w Koninie, ZHR w Koninie zespół "Stokrotki", Szymon Błaszczyk z ZSZ w Turku , Szkoła
Podstawowa nr 5 w Koninie otrzymali drobne upominki i dyplomy. Świetnie przygotowana
impreza  była  niewątpliwie  zasługą  jej  organizatorów:  Starostwa Powiatowego w Koninie,
PTTK o/Konin, Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz Jednostki Wojskowej w Powidzu.



9 kwietnia w finale Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady Ludowych Zespołów Sportowych
Mieszkańców Wsi, który się w Szamotułach brały udział reprezentacje 21 powiatów. Drużyna
powiatu  konińskiego  zajęła  III  miejsce.  Wyprzedziły  nas  tylko  powiaty  Piła  i  Śrem.
Serdecznie dziękujemy zawodniczkom i zawodnikom naszej reprezentacji, którzy tak dzielnie
walczyli: Stefanowi Dziamarze i Sławomirowi Kamińskiemu ( radni Rady Powiatu), którzy
nas reprezentowali w rzutach karnych do bramki na punkty, rodzinie Świniarskich (Annie,
Jackowi i Urszuli ) - wielobój rodzinny, Agnieszce Śliwińskiej i Romanowi Smorawskiemu -
wielobój  rekreacyjny,  Dariuszowi  Siepce,  Piotrowi  Kaszni,  Janasikowi  Jerzemu,  Pawłowi
Lepczyńskiemu - przeciąganie liny, Annie Zabłockiej, i Dariuszowi Szymańskiemu - szachy,
Annie Jacolik, Łukaszowi Tomaszakowi - tenis stołowy, Marianowi Kałużnemu i Ryszardowi
Błaszczykowi  za  przygotowanie  drużyny siatkówki  mężczyzn,  Stanisławowi  Terleckiemu,
Zbigniewowi  Matczakowi  Andrzejowi  Gorzkiewiczowi,  Piotrowi  Nowickiemu  za
przygotowanie zawodników piłki nożnej, oraz drużynie kobiet w piłkę siatkową, która zajęła
II miejsce w rozgrywkach rejonowych i nie brała udziału w Szamotułach ale zdobyła punkty,
które  liczyły  się  do  punktacji  drużyny.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim,  którzy
przyczynili się do przygotowania reprezentacji. 

10 kwietnia odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, przedstawicieli Kopalni
KONIN  pod  przewodnictwem  Dyrektora  Zbigniewa  Kasztelewicza  z  Wicewojewodą
Stanisławem  Tammem.  Tematem  spotkania  było  wykonywanie  przez  Starostę  zadań
rządowych, w imieniu Skarbu Państwa.

11 kwietnia w Rychwale rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt
(  w grupie  Szkół  Podstawowych).  Ostateczna  kolejność:  Szkoła  Podstawowa Rychwał  -
Mistrz Powiatu, Żychlin, Sławoszewek, Przyjma, Królików, Helenów 

12 kwietnia w Rychwale odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców ( w
grupie Szkół  Podstawowych). Ostateczna kolejność:  Szkoła Podstawowa Lipice - Mistrz
Powiatu, Kleczew, Ostrowąż, Wysokie, Stare Miasto, Golina, Rychwał, Brzeźno, Kazimierz
Biskupi.  Skład  zespołu  Szkoły  Podstawowej  Lipice  (Mistrzów  Powiatu):  Artur
Mikołajczyk,  Maciej  Kowalski,  Tomasz  Szynkowiak,  Łukasz  Andrzejewski,  Konrad
Szpitalny,  Dariusz  Matusiak,  Sławomir  Hyży,  Maciej  Nowicki  TRENER  :  Jarosław
Wysocki 

12 kwietnia w Klubie "Energetyk" odbyła się Konferencja pt.: "Droga nr 25 szansą rozwoju
powiatów", poświęcona wypracowaniu strategii modernizacji tej drogi i przyczynienie się do
rozwoju gospodarczego terenów leżących przy tej trasie. Obecni na niej byli przedstawiciele
starostwa  konińskiego  i  kaliskiego,  Urzędu  Miasta  w  Koninie  i  Kaliszu,  Urzędu
Marszałkowskiego,  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Publicznych,  Ministerstwa  Gospodarki,
Wójtowie  i  Burmistrzowie  gmin  leżących  przy  trasie  nr  25.  Po  oficjalnym  otwarciu
konferencji przez Starostę Konińskiego - Panią Elżbietę Streker-Dembińską, jako pierwszy
głos  zabrał  Pan  Marek  Zembaty z  Departamentu  Rzemiosła,  Małych  i  Średnich
Przedsiębiorstw  w  Ministerstwie  Gospodarki.  Jego  referat  dotyczył  znaczenia  drogi  dla
rozwoju  małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  Modernizację  drogi  numer  25  poparła  Pani
Elżbieta  Gołembska z  Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu.  Jej  zdaniem  ta  inwestycja
będzie miała duży wpływ na rozwój ekonomiczny regionu. Szczegółowo prace związane z
drogą omówił Pan  Marek Rolla, dyrektor Biura Studiów Strategicznych Sieci Drogowej w



Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Poinformował, iż na terenie wschodniej Wielkopolski
będzie  liczyła  się  właściwie  tylko  trasa  A-2,  czyli  autostrada.  Poza  nią  żadnych  innych
ważniejszych prac modernizacyjnych dróg nie przewiduje się. Mimo opracowanej strategii
droga nr 25 nie będzie budowana w ciągu najbliższych kilku lat. Nie wiadomo też jak wysokie
będą koszty budowy drogi. W przybliżeni oszacować je będzie można po sporządzeniu planu
finansowego. Jednak już dzisiaj można stwierdzić, że koszty będą bardzo duże skoro 1 km
drogi kosztuje od 8-10 mln zł. Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego w Kaliszu -
Pani  Regina Skiba przedstawiła, w jaki sposób powinna przebiegać modernizacja drogi od
Ostrowa do północnej granicy powiatu konińskiego (przedstawiono ile trzeba będzie wykonać
prac remontowych, gdzie funkcjonują największe problemy, ile trzeba wykonać przejść, jakie
należałoby  zrobić  obejścia  niektórych  miejscowości  aby  uniknąć  niebezpieczeństw
związanych z nadmiernym ruchem drogowym). Obejmie to około 120 kilometrów. W trakcie
konferencji, w imieniu samorządu Konina, Pan Zygmunt Nowak zajmujący się planowaniem
przestrzennym omówił nowy przebieg drogi numer 25 w Koninie, czyli budowę obwodnicy
miasta. Odcinek ten zaczynałby się w Malińcu, przechodził przez, wiadukt Briański i ulicę
Kleczewską.  Inwestycja  ta  łączy  się  z  budową  drugiego  przejścia  przez  Wartę.Spotkanie
zakończył referat  Jerzego Wojciechowskiego z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie
na temat perspektyw kontynuacji budowy autostrady A-2. Z relacji Pana Wojciechowskiego
wynika, że pierwszy budowany odcinek autostrady będzie miał ponad 148 km i obejmie trasę
od Nowego Tomyśla  do  Konina.  Odcinek  ten  budowany będzie  z  pieniędzy prywatnych,
zgodnie z systemem BOD tzn. buduj, utrzymuj, przekaż państwu. Jego koszt wyniesie 622
mln Euro. Spółka "Autostrada Wielkopolska" pierwsze prace może rozpocząć we wrześniu
tego  roku,  w  momencie  przekazania  jej  gruntów  pod  budowę  od  Agencji  Budowy  i
Eksploatacji Autostrad. Odcinek I - Września - Konin, ma być oddany do użytku pod koniec
2002 r. będzie to modernizacja istniejącego już fragmentu drogi (dojazdy, zjazdy, liczniki,
parkingi, itp.). Zakończenie prac na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wykonawca przewiduje
na  rok  2005.  Przewiduje  się,  że  autostrada  przyczyni  się  do  8-krotnego  zmniejszenia
wypadków a o 40% zmniejszy emisję spalin. Ponadto z autostrady korzyści czerpać będzie
państwo, gdyż Spółka będzie przekazywać do jego budżetu 50 mln zł za koncesję i dzierżawę
oraz 22 mln za udzielenie gwarancji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w realizacji tej
inwestycji wezmą udział, jako podwykonawcy, konińskie przedsiębiorstwa. Podczas dyskusji,
w której brali udział: Wicestarosta Kaliski - Pan Józef Racki, Radny powiatu konińskiego -
Pan Wiesław Rybacki, Wiceprezydent Miasta Konina - Pan Andrzej Sybis, Radny Sejmiku
Województwa  Wielkopolskiego  -  Pan  Piotr  Florek,  Dyrektor  Generalnej  Dyrekcji  Dróg
Publicznych  Oddziału  w  Poznaniu  -  Pan  Marek  Bereżecki  przedstawiono  argumenty,  z
których  wynika,  iż  rozbudowa  drogi  jest  niezbędna  dla  rozwoju  gospodarczego  terenów
leżących w jej pobliżu. Zwiększy również zainteresowanie turystów tym regionami. Ponadto
podkreślono,  iż  konińskie  i  kaliskie  to  tereny nieatrakcyjne dla  zachodnich  inwestorów a
powodem tego jest mała dostępność do dróg dojazdowych. Znaczenie regionu kaliskiego jak i
konińskiego  jest  małe  w  porównaniu  z  powiatem  poznańskim  i  "okolicami",  dlatego
podkreślano jak  ważne  jest  wzajemne wsparcie  w tego typu inwestycjach obu powiatów,
przez które droga nr 25 przechodzi. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Pan
Wojciech Jankowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że celem
samorządu  województwa  jest  zrównoważony  rozwój  całej  Wielkopolski.  Uczestnicy
konferencji  zgodnie  stwierdzili,  że  rozbudowa  i  modernizacja  drogi  nr  25  z  pewnością
rozwiąże przedstawione powyżej problemy. Jednogłośnie stwierdzono, iż temat drogi nr 25
powinien  zostać  ujęty  w  strategii  rozwoju  województwa  wielkopolskiego.  Ponadto
modernizacja drogi nr 25 ma na celu utworzenie z niej drogi ekspresowej. 



W dniach 13 - 16 kwietnia Powiat Koniński wspólnie z gminami: Ślesin, Kramsk i Wilczyn
oraz  przedstawicielami  branży  turystycznej  z  ośrodków  wypoczynkowych  tj,  Mikorzyn,
Wityng, Energetyk, Leśna Polana oraz Dom Wycieczkowy "Turysta" z Lichenia prezentowało
ofertę turystyczną na VII Międzynarodowych Targach Turystyki i Sprzętu Turystycznego
"GLOB` 2000" w Katowicach. W Targach tych uczestniczyła Danuta Plucińska pracownik
Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Sportu,  która  była  koordynatorem  działań  związanych  ze
wspólną prezentacją oferty turystycznej. Przyrodniczo-krajoznawcze walory naszego powiatu
wraz  z  bogatą  ofertą  pobytową  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  odwiedzających.
Konińskie, a w szczególności Sanktuarium Maryjne w Licheniu są doskonale znane i często
odwiedzane  przez  mieszkańców  Śląska.  Ich  zadowolenie  z  pobytu  na  naszym  terenie
zaowocowało stwierdzeniem, co przyjęliśmy z ogromną satysfakcją,  że konińskie staje się
obecnie bardziej atrakcyjne w swojej ofercie wypoczynkowo-rekreacyjnej niż słynne Mazury.
Właśnie, dlatego jesteśmy zobligowani bardzo aktywnie dbać o utrzymanie tego wizerunku i
rozszerzać działania promocyjne w zakresie turystyki. Udała się nam jeszcze rzecz bardzo
ważna,  co  z  zazdrością  zauważali  inni  reprezentanci  regionów,  zjednoczyliśmy działania
branży turystycznej i samorządów gminnych aby można było wspólnymi siłami pracować we
wspólnym  dobrze  pojętym  interesie  w  zakresie  rozwoju,  upowszechniania  i  promocji
turystyczno-wypoczynkowej,  rekreacyjnej  i  kulturalnej  naszego  powiatu.  Prezentacja  na
targach pod wspólnym wizerunkiem Powiat Koniński, powoduje identyfikację z tym hasłem,
a jednocześnie ułatwia to potencjalnym odbiorcom określenie terenu swoich zainteresowań. 

14  kwietnia w  Poznaniu  odbyła  się  narada  nt.  przygotowań  Wielkopolski  do  Wystawy
Światowej EXPO 2000 w Hannowerze. W naradzie uczestniczyła Starosta Elżbieta Streker -
Dembińska. Wystawa rozpocznie się 1 czerwca i trwać będzie do października. W pawilonie
polskim zaprezentowane zostaną walory naszego kraju w myśl hasła Człowiek - Przyroda -
Technika.  Dla  każdego  regionu  w  pawilonie  polskim  przewidziano  pięć  dni  na  jego
prezentację.  Prezentacja  Wielkopolski  odbędzie  się  od  30  sierpnia  do  3  września.  Jest  to
niepowtarzalna szansa dla godnego zaprezentowania się i promocji naszego regionu. 

14 kwietnia o godz. 12,00 w Solcu gmina Krzykosy ( za Środą) odbyły się Biegi Przełajowe
w Rankingu Powiatów Wielkopolskich. Z Powiatu Konińskiego wzięła udział 50 osobowa
reprezentacja  (pierwszych  pięciu  zawodników  z  Mistrzostw  Powiatu  w  Wierzbinku  w
poszczególnych grupach wiekowych). 

15 kwietnia w Licheniu, w przeddzień Niedzieli Palmowej odbyło się świąteczne spotkanie
pracowników administracji państwowej i samorządowej z powiatu konińskiego, słupeckiego,
tureckiego  i  kolskiego.  Do  Sanktuarium  Maryjnego  przybyli  m.in.  wicewojewoda
wielkopolski  -  Stanisław  Tamm  oraz  starosta  koninski  -  Elżbieta  Streker  -  Dembinska.
Atmosfera  wielkanocnej  refleksji  towarzyszyła  uczestnikom  rekolekcji  samorządowych
zarówno podczas  konferencji,  mszy św.,  jak  i  wspólnego posiłku.  Licheńskie  spotkania  -
organizowane  już  od  kilku  lat  przez  Księdza  Kustosza  Eugeniusza  Makulskiego  oraz
wikariusza  biskupiego,  księdza  Prałata  Antoniego  Łassę  -  oprócz  przesłania  religijnego
sprzyjają integracji  środowiska samorządowego. Korzystając z  zaproszenia przedstawiciele
Starostwa złożyli życzenia i kwiaty laureatowi plebiscytu Głosu Wielkopolskiego "Człowiek
Roku 1999", jakim został Ksiądz Kustosz Eugeniusz Makulski. 

W dniach 15 - 16 kwietnia miał miejsce XV Ogólnopolski Wyścig Kolarski Kalisz - Konin.
Wyścig  obejmował  IV  etapy:  I  -  dookoła  Wieruszowa,  II  -  Jazda  indywidualna  na  czas



Opatówek  -  Saczyn,  III -  Kalisz  -  Kazimierz  Biskupi,  IV -  Konin  -  Kalisz  oraz  wyścigi
młodzieżowe  w Kaliszu.  Wręczono puchary -  Puchar  Starosty Konińskiego za  II miejsce
Orlików oraz  dla  najlepszego  zawodnika  z  powiatu  konińskiego  jakim  został  Arkadiusz
Walny z  UKS  Kazimierz  Biskupi).  Wyniki:  Kryterium  Kolarskie  Kazimierz  Biskupi:
Arkadiusz Walny UKS Kazimierz Biskupi, Maciej Olkowski - LUKS Kramsk, Tomasz Gołza
- LUKS Kramsk,  Miłosz  Michałkiewicz  UKS Kazimierz  Biskupi.  Kryterium Kolarskie w
Kaliszu:  zawodnicy  zakończyli  na  mecie  w  tej  samej  kolejności.  Wyścig  zakończyła
uroczystość wręczenia zasłużonym trenerom odznaczeń i nagród oraz spotkanie z Prezesem
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, sponsorami i akredytowanymi dziennikarzami.

19 kwietnia na scenie sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury zaprezentowali swoje
talenty wokalne konińscy parlamentarzyści samorządowcy i dziennikarze. Nie były to jednak
eliminacje  do  programu "Szansa  na  Sukces".  To  charytatywny charakter  koncertu  skłonił
działaczy  politycznych  i  samorządowych  oraz  inne  znane  osobistości  do  wzięcia  w  nim
udziału. Na rzecz Fundacji "Mielnica" oraz Szkoły Muzycznej w Koninie zaśpiewali m.in.:
duet - Elżbieta Streker -  Dembińska,  starosta koniński  i  Zbigniew Winczewski,  prezydent
Konina  i  redaktor  naczelny "Przeglądu  Konińskiego",  senatorowie:  Marek  Waszkowiak  i
Ryszard  Sławiński,  również  w  duecie  oraz  poseł  Antoni  Tyczka  i  dyrektor  Radia  "66"
Sławomir  Papiera,  redaktor  PTV Waldemar  Domski  w tercecie  egzotycznym. Artystom -
amatorom gratulujemy odwagi  a  organizatorom -  fundacji  "Mielnica"  i  KDK -  świetnego
pomysłu.

20 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu,  na którym omawiano:  informację z
konferencji Droga nr 25 szansą rozwoju powiatu konińskiego, iformacje o przygotowaniach
do konferencji nt.:zadania powiatu w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi-termin17.05.2000 r.,sytuacji ekonomicznej na wsi - termin
26.05.2000 r., udział powiatu w wystawie EXPO 2000 oraz przyjęto informację o wynikach
kontroli  doraźnej  przeprowadzonej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno  -  Wychowawczym w
Rychwale.  Podjęto  uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:  zmiany uchwały w
sprawie  Regulaminu  Organizacyjnego  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Koninie,  wyrażenia
zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

W  dniach  26  -  27 kwietnia  Stowarzyszenie  Promocji  i  Rozwoju  Gospodarczego  przy
współudziale  firmy  Program  s.c.  zorganizowało  prezentację  zastosowań  komputerów  w
zarządzaniu gminą ( ośrodek Hutnik w Mikorzynie) oraz spotkanie dotyczące monitoringu
służącemu poprawie warunków bezpieczeństwa w gminie ( Komenda Miejska Policji) 

27  kwietnia w  Urzędzie  Gminy  Stare  Miasto  odbyła  się  uroczysta  sesja  Rady  Gminy
związana z 10. rocznicą działalności samorządu gminnego. W uroczystościach wzięli udział:
przedstawiciel  Wojewody Wielkopolskiego Marek Wicher, radni powiatowi z gminy Stare
Miasto Barbara Szeflińska, Ireneusz Zawal oraz Starosta Koniński.


