
WYDARZENIA MIESIĄCA 

24 kwietnia - 7 maja Halina Lenartowicz, Członek Zarządu Powiatu Konińskiego odbyła 10-
dniowy staż w duńskiej miejscowości Skive, w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej na
poziomie  powiatu  .Bogaty  program  zajęć  oraz  wizytowane  instytucje  dały  obraz
funkcjonowania  dobrego systemu ochrony zdrowia  oraz  wysokiego standardu świadczeń i
uprawnień na rzecz Obywatela. Odbycie stażu w tak szerokiej formie było możliwe dzięki
inicjatywie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, a szczególne
podziękowania uczestnicy stażu kierują do opiekuna i programowego, Marka Bigosińskiego .

29  kwietnia członek  Zarządu  Barbara  Szeflińska  uczestniczyła  w  uroczystym  koncercie
podsumowującym Festiwal Pianistyczny zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną
w Koninie. 

29 kwietnia w Gnieźnie spotkali się starostowie wielkopolscy na zaproszenie Wydawnictwa
"Głos  Wielkopolski".  Gościem  spotkania  był  Marszałek  Sejmu  Maciej  Płażyński.
Wymieniano poglądy na temat wdrażania reformy administracji na szczeblu powiatowym w
świetle  doświadczeń  10  -  lecia  samorządu  gminnego.  Podkreślano  głównie  problemy
związane  z  finansowaniem  powiatów  i  koniecznością  zmiany  ustawy  o  dochodach  i
wydatkach samorządów w kierunku zwiększenia dochodów własnych. Spotkanie zakończyło
się  przeprowadzeniem  losowania  spośród  starostów,  członków  Kapituły  Konkursu  na
Najlepszego Wójta, Burmistrza w Wielkopolsce. Kapituła w lipcu i sierpniu oceniać będzie
organizację festynów w 6 gminach - finalistkach konkursu.

30 kwietnia dokonano symbolicznego przekazania do użytku nowej, ozdobnej, kutej bramy,
która jest darem SLD dla społeczności konińskiej. Odsłonięcia bramy w Parku im. Chopina
dokonali:  Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  Starosta  Koniński,  Barbara  Szeflińska,  Członek
Zarządu Powiatu Konińskiego i Andrzej Sybis, Wiceprezydent Konina.

30 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym KWB Konin,  odbyła się aukcja
obrazów  wykonanych  przez  mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ślesinie.  Prace
licytowali  uczestnicy zlotu  motocykli  HONDA  Gold  Wing  of  Poland.  Aukcję  prowadził
Sławomir Papiera. Sprzedano 14 prac o tematyce sportu motocyklowego. Wartość najwyżej
zlicytowanej pracy osiągnęła kwotę 800 zł, łączna kwota uzyskana z aukcji - to 7.000 zł. W
ten sposób pozyskane środki zostały wykorzystane na udział  mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej  Ślesin  w  II  Międzynarodowej  Sztafecie  Osób  Niepełnosprawnych  Templin  -
Kraków.  Członkowie  Gold  Wing  Club  of  Poland  gościli  w  Domu  Pomocy  Społecznej
również 1 maja.

30 kwietnia w hotelu "Sonata" w Koninie, na zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i
Urząd Miasta Konina, I Kongresie Brydżowym Ziemi Konińskiej, rywalizowało trzydzieści
par z całej Polski. Zarówno w Otwartym Turnieju Par na Zapis Maksymalny o Puchar Starosty
Konińskiego, jak i w Otwartym Turnieju na Zapis Średni o Puchar Prezydenta Miasta Konina,
najlepsi okazali się brydżyści z Poznania. Wg ostatecznej klasyfikacji:

Otwarty Turniej Par na Zapis Maksymalny: 

I miejsce Kazimierz Więcławek i Krzysztof Wośkowiak (Poznań),



II miejsce Andrzej Cełmiński i Krzysztof Jass (Poznań),
III miejsce Przemysław Machowczyk i Ryszard Olenderek (Kalisz)

Otwarty Turniej Par na Zapis Średni: 

I miejsce Jan Adamczewski i Włodzimierz Ratajczyk ( Poznań ),
II miejsce Piotr Walczak i Dominik Filipowicz ( Bełchatów ),
III miejsce Bogdan Białoszyński i Zbigniew Stasiak ( Kalisz ),

Wg klasyfikacji łącznej:

I miejsce Jan Adamczewski i Włodzimierz Ratajczyk ( Poznań ),
II miejsce Kazimierz Więcławek i Krzysztof Wośkowiak ( Poznań),
III miejsce Marcin Pędziński i Bogdan Świątek ( Starka ).

Z konińskich  par  brydżowych,  najwyżej  zostali  sklasyfikowani  -  Wiesław Muzykiewicz  i
Tadeusz Stasiak- zajmując w klasyfikacji łącznej - miejsce 9.

30 kwietnia -  1 maja w Ślesinie odbyły się  Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa
Polski  w  których  uczestniczyli  zawodnicy  tej  klasy  co  Waldemar  Marszałek  i  jego  syn
Bernard  oraz  Tadeusz  Haręza.  W  dniu  30  kwietnia  po  uroczystym  otwarciu  w  którym
uczestniczyła  Pani  Starosta  Elżbieta  Streker-Dembińska  oraz  przedstawiciele  Polskiego
Związku Motorowodnego i przemarszu ekip biorących udział w zawodach, przy wspaniałej
pogodzie  rozpoczęły  się  poszczególne  eliminacje.  Tej  niezwykle  widowiskowej  imprezie
przyglądały się tłumy licznie zgromadzonych kibiców, nie tylko z ościennych miejscowości,
ale  i  bardzo  odległych  miast.  Wszyscy mogli  skorzystać  z  uroków  wspaniałej  aury  oraz
licznych atrakcji towarzyszących zawodom. Ta bardzo ciekawa impreza , która w doskonały
sposób już przyczyniła się promocji gminy i powiatu konińskiego winna na stałe zaistnieć w
kalendarzu imprez Ślesina, i chyląc czoła przed organizatorem , którym był Urząd Miasta w
Ślesinie warto podjąć wysiłek, by w przyszłości stała się imprezą rangi międzynarodowej.

3 maja w Kazimierzu Biskupim odbyły się uroczystości  patriotyczno-religijne związane z
obchodami rocznicowymi uchwalenia Konstytucji . Fakt upamiętnienia powstania pierwszego
w dziejach  Europy,  aktu  prawnego  tej  rangi  wiążącego  się  nierozerwalnie  z  wolnością  i
niepodległością , upamiętniony został podczas uroczystości , które odbyły się pod pomnikiem
bojownika o niepodległość Polski  J.R.Patkula,  na którym zamieszczono wielce wymowny
napis "wszystkim poległym w obronie niepodległości i praw człowieka".

W  uroczystościach  wzięła  udział  delegacja  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  z
Przewodniczącym Rady  Powiatu  Zdzisławem  Łukaszewskim  i  Wicestarostą  Stanisławem
Bielikiem  oraz  przedstawiciele  samorządu  gminnego  z  Przewodniczącym  Rady  Gminy
Mirosławem  Grzelakiem  i  Wójtem  Januszem  Puszkarkiem,  ponadto  przedstawiciele
organizacji kombatanckich, zakładów pracy i szkół.

5 maja w Grodźcu zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej  Chłopców, w
grupie Gimnazja i klasy VIII .Ostateczna kolejność: Szkoła Podstawowa Kazimierz Biskupi -



Mistrz  Powiatu,  Gimnazjum  Rychwał,  Szkoła  Podstawowa  Ślesin,  Szkoła  Podstawowa
Grodziec

6 maja w Hali  Sportowej Gminnego Ośrodka Kultury ,  Sportu i  Rekreacji  w Kazimierzu
Biskupim  odbyły  się  I  Ogólnopolskie  Mistrzostwa  Ziemi  Konińskiej  w  Kulturystyce
Mężczyzn oraz Fitness Kobiet o Puchar Wójta Gminy Kazimierz Biskupi. 

Głównymi organizatorami  mistrzostw byli:  GOSKSiR w Kazimierzu  Biskupim,  Starostwo
Powiatowe  w Koninie  oraz  Radio  "66".  Zawody prowadził  Prezes  Okręgowego Związku
Kulturystyki  i  Trójboju  Siłowego  w  Bydgoszczy  -  Andrzej  Maciejewski  a  uczestnicy
poszczególnych konkurencji oceniani byli przez czołówkę polskich sędziów.

W  konkurencji  Fitness  Kobiet  po  prezentacji,  porównaniach  oraz  programie  dowolnym
kolejność  na  podium  przedstawiała  się  następująco:  I  miejsce  Julita  Samulska  (FILON
Warszawa),  II miejsce  Agata  Bemdt  (ESEKT Toruń),  III miejsce  Agnieszka  Kruszewska
(FILON Warszawa). Następnie rozpoczęły się zawody w kulturystyce mężczyzn, w których
po eliminacjach, półfinałach i prezentacji finałowej, ostatecznie tryumfowali: I miejsce Hubert
Olborski (FILON Warszawa), II miejsce Mieczysław Nowak (CFR Toruń), III miejsce Piotr
Płonka  (  nie  zrzeszony,  Nowa  Sól).  I  Ogólnopolskie  Mistrzostwa  Ziemi  Konińskiej  w
Kulturystyce  Mężczyzn  oraz  Fitness  Kobiet  zakończyły  się  uhonorowaniem  najlepszych,
którym nagrody wręczyli Janusz Puszkarek, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, Jerzy Drygiel,
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Koninie, Roman
Leśniczak, Z-ca Wojta Gminy Kazimierz Biskupi, Paweł Grzybowski, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim.

6 maja w Morzysławiu odbył się, zorganizowany przez Zarząd Okręgowy PCK w Koninie,
przy  współudziale  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  i
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Finał Okręgowy Mistrzostw w Udzielaniu
Pierwszej Pomocy. W eliminacjach finałowych udział wzięły cztery pięcioosobowe drużyny
sanitarne: I LO w Koninie, LO w Słupcy, LO w Kole, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach
Średnich. Wyłonieni w drodze eliminacji rejonowych uczestnicy Finału Okręgowego, musieli
się  wykazać  zarówno  wiedzą  teoretyczną  (w  czasie  pisania  testu)  jak  i  umiejętnościami
praktycznymi  w zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy przedmedycznej  w upozorowanym
wypadku drogowym.

6 maja w godzinach wieczornych mieliśmy okazję uczestniczyć w plenerowym spektaklu
Teatru Operowego z Łodzi, który na odnowionym Placu Wolności w Koninie zaprezentował
operę "Halka". Niespotykana dotąd koncepcja wystawienia opery poza murami teatru spotkała
się z bardzo sympatycznym przyjęciem ze strony widzów.

8 maja odbyły się w Kleczewie Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, w grupie Gimnazja
i klasy VIII . Rozegrano następujące konkurencje: bieg 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000
m, sztafety 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem. Ostateczne
wyniki we wszystkich konkurencjach są do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w
Starostwie Powiatowym.



8 maja br. w Starostwie powiatowym w Koninie, odbyło się robocze spotkanie sekretarzy
powiatów:  gnieźnieńskiego,  konińskiego,  kolskiego,  słupeckiego,  tureckiego  i  sekretarza
Miasta  Konina.  W  spotkaniu  wzięła  również  udział  starosta  koniński,  Elżbieta  Streker  -
Dembińska.

W grudniu ubiegłego roku,  Stowarzyszenie "Wielkopolski  Ośrodek Kształcenia  i  Studiów
Samorządowych" w Poznaniu,  zorganizowało  w Puszczykowie  (  koło  Poznania.)  I  Zjazd
Sekretarzy Powiatów Województwa  Wielkopolskiego.  W trakcie  dwudniowego spotkania,
Sekretarze Powiatów Wielkopolski przyjęli stanowisko w sprawie powołania przy WOKiSS
Klubu  Sekretarzy  Powiatów  Województwa  Wielkopolskiego.  Podczas  Zjazdu  uczestnicy
wybrali  Pana  Krzysztofa  Musiała,  sekretarza  powiatu  konińskiego,  do  pełnienia  funkcji
reprezentanta Klubu. W celu uzgodnienia tematyki kalendarza szkoleń dla sekretarzy, w dniu 

10 maja Z okazji obchodów 5 - lecia gościł w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie Wice
wojewoda  Stępień  oraz  Dyrektor  Maria  Remiezowicz  z  Urzędu  Wojewódzkiego.  Celem
wizyty,  poza  życzeniami  z  okazji  jubileuszu,  było  dokonanie  oceny  zaawansowania
prowadzonej  inwestycji  pn.  "Rozbudowa  DPS".  Zgodnie  z  planem  powinna  zostać
zakończona w ciągu 2 lat. Niestety środki przekazywane corocznie z budżetu Wojewody są
niewystarczające, aby dotrzymać terminu. Mamy nadzieję, że sytuacja ta ulegnie poprawie,
dając możliwość zakończenia zadania i stworzenia dobrych warunków pobytu dla kolejnych
70 osób z Wielkopolski, oczekujących na miejsce w tej placówce.

10 maja w siedzibie Starostwa, o godz. 12.00 zebrał się Konwent Wójtów i Burmistrzów
Powiatu  Konińskiego.  Zaproszenie  Przewodniczącego Konwentu,  Wojta  Pawła  Kurza,  do
udziału w spotkaniu przyjęli także Starosta Koniński - Elżbieta Streker - Dembińska oraz Pan
Jerzy Wojciechowski z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Posiedzenie Konwentu
zdominowały tematy dotyczące:

 opracowania  wspólnego  dla  powiatu  konińskiego  programu  ochrony  środowiska  i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ubiegania się o przyznanie na realizację
zadań w tym zakresie dodatkowych środków z funduszy rządowych i pozarządowych, 

 wytypowania  przedstawiciela  Konwentu  do  pracy  w  Zespole  zajmującym  się
transformacją obszarów wiejskich na terenie Wielkopolski, którym to został, jednogłośnie
wybrany, Wójt Gminy Stare Miasto - Andrzej Drewniak, 

 wspólnych działań  promocyjnych gmin  i  powiatu;  w zakresie  wspólnych wydawnictw
promocyjnych  oraz  udziału  powiatu  konińskiego  w  Wystawie"  EXPO'2000"  i
tegorocznych konińskich "Kulinariach". 

 Spotkanie  zakończyło  wystąpienie  J.  Wojciechowskiego  z  ARR,  mające  na  celu
przedstawienie zasad działania nowopowstałego Centrum Informacji Europejskiej.

10 maja w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie odbyła się debata poświęcona integracyjnemu
nauczaniu dzieci  niepełnosprawnych. Na zaproszenie "Przeglądu Konińskiego" -  inicjatora
spotkania  -  obok  rodziców  dzieci  niepełnosprawnych  ,  przybyli  m.  in.  Jacek  Kwapisz  z
Departamentu  Kształcenia  i  Wychowania  MEN,  Małgorzata  Kamińska,  wizytator  z
Wielkopolskiego  Kuratorium  Oświaty,  Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  starosta  koniński,
Barbara  Szeflińska  członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego,  Zbigniew  Winczewski,
wiceprezydent  Konina,  Mirosław  Broniszewski,  starosta  powiatu  tureckiego,  a  także
dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkoli  z terenu byłego województwa konińskiego.
Podczas  spotkania  dyskutowano  o  obecnym  stanie  nauczania  integracyjnego  w  naszym



regionie  oraz  warunkach życia niepełnosprawnych mieszkańców w mieście i  na wsi.  Idea
integracji nie jest obca władzom państwowym i samorządowym, niestety przeszkodą nie do
pokonania  okazuje  się  być  brak  pieniędzy,  których  na  tworzenie  klas  integracyjnych jest
ciągle za mało.

12  maja uruchomiono  w konińskim szpitalu  najnowocześniejszy w Wielkopolsce  Zakład
Mikrobiologii  Klinicznej  oraz  komfortowy  Zakład  Fizjoterapii.  Uroczystego  otwarcia
dokonali;  Starosta Powiatu Konińskiego, Elżbieta Streker - Dembińska, Prezydent Konina,
Kazimierz Pałasz i Dyrektor Szpitala Jerzy Maźwa. Zdaniem dyrektora Maźwy, sprzęt którym
dysponuje Zakład Mikrobiologii Klinicznej pozwoli szczegółowiej i szybciej zdiagnozować
zakażenia,  a  tym  samym  poprawić  skuteczność  leczenia  pacjentów.  Drugi  z
nowouruchomionych Zakładów świadczyć będzie kompleksowe zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Koszt wyposażenia obu zakładów wyniósł około 1 miliona zł.

12 maja Wice Starosta Stanisław Bielik uczestniczył w konferencji na temat ratownictwa,
jaka odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta z okazji obchodów Dnia Strażaka. W konferencji
udział wzięli przedstawiciele jednostek straży z zaprzyjaźnionych z Koninem miast.

12  maja Starosta  Elzbieta  Streker  -  Dembińska  wzięła  udział  w  tradycyjnym spotkaniu
"Comber Babski" zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Hutnika.

13  maja Odbywały  się  w  Koninie  coroczne  Mistrzostwa  Szablistów  o  Memoriał
Ryszewskiego. Nagrody dla zwycięzców wręczyły Elżbieta Streker - Dembińska i  Barbara
Szeflińska. Tego samego dnia w Hali Sportowej "RONDO" rozgrywano V Mistrzostwa Polski
Knockdown Karate. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali: Minister Tomasz Szyszko i
Starosta Elżbieta Streker - Dembińska.

13 maja Starosta Elżbieta Streker - Dembińska uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka i
125 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie.

15 - 16 maja Zarząd Powiatu Konińskiego spotykał się z grupą auditorów ISO. Specjaliści
zapoznali się z funkcjonowaniem Starostwa, odbyli spotkania ze wszystkimi wydziałami oraz
zebrali  materiały  umożliwiające  dokonanie  oceny,  jakie  kroki  należy podjąć  aby uzyskać
certyfikat.  Wynikiem  ich  pracy  będzie  raport,  wskazujący  kolejne  prace  zmierzające  do
opracowania procedur i systemu zarządzania procesami w administracji samorządowej. Jeżeli
wyniki będą zadowalające Starostwo zostanie zakwalifikowane do programu pomocowego
Umbrella, który pozwoli na częściowe sfinansowanie projektu. Całość prac powinna zamknąć
się w okresie 8 - 15 miesięcy. Należy podkreślić, że jesteśmy pierwszym powiatem, który
będzie podlegał procedurze certyfikacji.

16 maja Główny Specjalista Zarządzania Kryzysowego z Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego Starostwa brał  udział  w spotkaniu z  amerykańskimi  specjalistami  z  zakresu
zarządzania  sytuacjami  kryzysowymi.  Na  powyższym  spotkaniu  zostały  przedstawione
zagadnienia  związane  z  organizacją  obrony cywilnej  USA,  zasad  opracowywania  planów
reagowania kryzysowego, komunikacji z ludnością i mediami w sytuacjach kryzysowych.



17  maja w  Klubie  "Hutnik"  w  Koninie  spotkali  się  przedstawiciele  różnych  środowisk
zajmujących się  w powiecie  rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  Byli  wśród  nich
reprezentanci samorządu gminnego w osobach pełnomocników i przewodniczących komisji
ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  Rad  Gmin  oraz  kierownicy
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej  z  14  gmin  powiatu;  przedstawiciele  samorządu
powiatowego: przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji ds. Rodziny i
Komisji  Prawa i  Porządku Publicznego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu,  tj.
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i  szkół  średnich,  naczelnicy Wydziałów:  Spraw
Obywatelskich, Oświaty, Kultury i Sportu, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, tj.
Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci,  Konińskie  Towarzystwa  "Trzeźwość",  Civitas  Christiana,
Stowarzyszenie "Wielkopolska Obywatelska"; reprezentanci Klubów AA oraz przedstawiciele
Kościoła  Katolickiego  -  Apostolatu  Trzeźwości  w  Sanktuarium  Maryjnym  w  Licheniu.
Ponadto,  w  konferencji  udział  wzięli  przedstawiciele  instytucji,  jednostek,  zakładów  i
ośrodków zajmujących się w powiecie poradnictwem, profilaktyką, prewencją, leczeniem i
terapią uzależnień i współuzależnień oraz przedstawiciele sądu, oświaty i lokalnych mediów.
Celem  konferencji  było  zapoznanie  uczestników  ze  sposobem  realizacji  przez
poszczególne  podmioty  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  oraz  wypracowanie  zasad  współdziałania  pomiędzy  samorządem,
instytucjami  i  organizacjami  oraz  lokalnymi  mediami  w  zakresie  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  w  powiecie.  Konferencja  zakończyła  się  podpisaniem  przez
wszystkich obecnych listu intencyjnego, w którym uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy
na  płaszczyźnie  wychowania  w  trzeźwości  i  rozwiązywania  problemów  związanych  z
nadużywaniem alkoholu.

List Intencyjny

Przedstawiciele samorządu powiatowego i  gminnego powiatu konińskiego, przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych, reprezentacji Kościoła Katolickiego i przedstawiciele
instytucji  zajmujących  się  poradnictwem,  prewencją,  profilaktyką,  leczeniem,  terapią
uzależnień  i  współuzależnień,  reprezentanci  oświaty  oraz  lokalnych  mediów  zebrani  na
konferencji  w  dniu  17.05.2000  r.  zadeklarowali  współpracę  w  zakresie  kontynuowania
działań  zmierzających  do  wychowania  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  w
powiecie konińskim.

Utrzymujący  się  w  ostatnich  latach  wysoki  wskaźnik  spożycia  alkoholu,  zwłaszcza  wśród
młodzieży,  przewaga  w  strukturze  spożycia  napojów  wysokoprocentowych,  nietrzeźwość
kierowców, przemoc w rodzinie, znaczna ilość osób uzależnionych od alkoholu - to czynniki,
które decydują o potrzebie podjęcia wspólnych wysiłków przez różne podmioty zajmujące się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w powiecie.

Koordynacja działań na płaszczyźnie wychowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów
alkoholowych jest podyktowana troską o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i
moralny oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Mając powyższe na uwadze uczestnicy konferencji deklarują podjecie działań mających na
celu zmniejszenie i zmianę struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i
społecznych spowodowanych alkoholem.

Do działań tych należeć będzie:



1. ograniczenie dostępności alkoholu i kontrola rynku alkoholowego; 
2. prowadzenie edukacji służącej zmianie struktury spożycia; 
3. stosowanie różnych form kontroli prawnej i społecznej nad patologicznym zachowaniem
osób nietrzeźwych; 
4. kontynuowanie realizacji programów edukacyjnych wśród młodzieży i grup zwiększonego
ryzyka; 
5. prowadzenie na coraz szerszą skalę terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin; 
6.  kontynuowanie  szkolenia  przedstawicieli  wybranych  zawodów  w  zakresie  problemów
alkoholowych; 
7. wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy i stowarzyszeń trzeźwościowych. 

Samorząd  powiatowy  i  gminny,  realizując  ustawę  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w pełni docenia dotychczasowe działania podejmowane w
tym  zakresie  przez  różne  podmioty  w  powiecie  konińskim.  Liczymy  na  dalszą  dobrą
współpracę i pomoc ze strony instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz mediów
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy. 

Niżej podpisani deklarują wolę współpracy.

20 maja Starosta  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  uczestniczyła  w uroczystym otwarciu  IV
Ogólnopolskiej  Olimpiady  Umiejętności  Osób  Niepełnosprawnych  im.  Doktora  Piotra
Janaszka "Abilimipada 2000".  Głównym celem imprezy jest  rozwijanie  umiejętności  osób
niepełnosprawnych,  poszerzanie  horyzontów,  umożliwienie  porównania  umiejętności  i
współzawodnictwa,  pokazanie  społeczeństwu  swej  przydatności.  Ważna  jest  również
możliwość  wymiany doświadczeń i  ukierunkowania  pracy terapeutycznej  instruktorów.  W
tym roku na imprezę przyjechało bardzo dużo uczestników z kraju i zagranicy. Zmagali się w
15 konkurencjach takich, jak: stolarstwo, krawiectwo, bukieciarstwo, ceramika, umiejętności
informatyczne, batik,  cukiernictwo, makrama, haft,  rzeźba, plastyka, fotografia i twórczość
literacka.  Uczestnicy cały rok  przygotowują  się,  aby przyjechać do  Konina  i  pokazać,  co
potrafią.  Do  udziału  zapraszane  są  reprezentacje  warsztatów  terapii  zajęciowej,  domów
pomocy  społecznej,  środowiskowych  domów  samopomocy,  osoby  indywidualne.
Uczestnictwo w Abilimpiadzie pozwala osobom niepełnosprawnym uwierzyć we własne siły.

20 maja Na zaproszenie Wydawnictwa "Przegląd Koniński" w dniach 20-21 maa przebywał
na  ziemi  Konińskiej  Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  na  uchodźstwie  Ryszard
Kaczorowski,  W  pierwszym  dniu  wizyty  spotkał  się  z  przedstawicielami  władz
samorządowych  powiatu  i  miasta,  zwiedził  starówkę  oraz  wziął  udział  w  uroczystym
koncercie w GDK "Oskard.

20  maja Koniński  Hufiec  ZHP  obchodził  swoje  85  -lecie.  Towarzyszyły  mu  ważne  i
podniosłe uroczystości. Po mszy świętej, przed Kościołem Św. Maksymiliana miało miejsce
uroczyste  poświęcenie  nowego Sztandaru  Hufca  oraz  nadanie  imienia  Szarych Szeregów.
Rolę "Rodziców chrzestnych Sztandaru" wypełniali: Starosta Elżbieta Streker - Dembińska i
Prezydent  Kazimierz  Pałasz.  W godzinach  popołudniowych w Konińskim  Domu  Kultury
odbyła  się  akademia  okolicznościowa,  na  której  uhonorowano  harcerzy  i  ich  przyjaciół
odznakami i dyplomami. Uroczystość zyskała atrakcyją oprawę artystyczną dzięki Zespołowi
Dziecięcemu ze Szkoły w Liścu Wielkim. Wieczorem w Mikorzynie wszyscy zebrali się przy
ognisku.



22  maja w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  odbył  się  Konwent  Starostów
Powiatów  z  terenu  byłego  województwa  konińskiego.  W  spotkaniu  uczestniczyła  Pani
Dyrektor  Wojewódzkiego  Ośrodka  Metodycznego  Elżbieta  Siudaj  Pogodska.  Starostowie
zapoznali  się  z  koncepcją  powołania  powiatowego  (  regionalnego  )  zespołu  doradców
metodycznych.  Zaakceptowano  przedstawioną  propozycję,  wskazując  na  konieczność
pozyskania dodatkowych środków na finansowanie tego zadania.

Głównym  tematem  spotkania  było  omówienie  propozycji  prezentacji  powiatów  byłego
województwa konińskiego na Wystawie Światowej EXPO 2000. Na dzień 3 września br. w
godzinach  10  -  14  przewidziano  w  pawilonie  polskim  spotkania  z  partnerami
współpracującymi z naszym subregionem. Rozważano możliwość przygotowania prezentacji
kulturalnej, oddającej specyfikę i charakter naszego regionu. Wstępnie zgłoszone propozycje
będą przedyskutowane ponownie po sprawdzeniu, jakie są możliwości pozyskania środków
od sponsorów na sfinansowanie wyprawy zespołów do Hanoweru. 

23 maja Starosta uczestniczyła w inauguracyjnym zebraniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w  Poznaniu.  Po  wręczeniu  przez  Marszałak  Stefana  Mikołajczaka  nominacji  przyjęto
Regulamin  Rady oraz  dokonano  wyboru  jej  Prezydium.  Członkowie  Rady mieli  również
okazję zapoznać się z aktualna sytuacją na rynku pracy w Wielkopolsce oraz przyjęli zasady
wydawania zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców w Wielkopolsce.

24  maja w  Gnieźnie,  w  Muzeum  Początków  Państwa  Polskiego  odbyło  się  spotkanie
samorządowców  wielkopolskich  z  Zarządem  Województwa  Wielkopolskiego.  W  czsie
Walnego  Zgromadzenia  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  wyłoniono  stałych
przedstawicieli  Regionalnego Komitetu  Sterującego ds.  "Programu Aktywizacji  Obszarów
Wiejskich" oraz  Programów SAPARD i  PHARE 2000.  W dalszej  części  zaprezentowano
założenia do projektu ustawy "O dochodach jednostek samorządu terytorialnego",  zadania
samorządu województwa w zakresie polityki zatrudnienia w świetle znowelizowanej ustawy o
zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu.  Przedstawiono  podstawowe  założenia  do
Regionalnego  programu  restrukturyzacji  ochrony  zdrowia  w  2000  roku  oraz  propozycje
organizacji doradztwa przedmiotowo - metodycznego

25-26 maja Starosta wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów, Starostów i Marszałków w przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego.


