
WYDARZENIA MIESIĄCA 

26.05 w konińskim klubie "Hutnik" odbyła się, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe,
narada na temat "Sytuacja ekonomiczna rolników i ich rodzin".
Narada  była  realizacją  reakcji  radnych,  którzy  widząc  jak  trudna  sytuacja  panuje  na  wsi
wskazali potrzebę głębokiej analizy tej sytuacji. 
Przygotowaniem narady zajął się w głównej mierze Wydział Promocji i Rozwoju .
Udział w naradzie wzięli:

 Senator RP - Ryszard Sławiński 
 Dyrektor  Departamentu  Rolnictwa  i  Gospodarki  Żywnościowej  Urzędu

Marszałkowskiego - Andrzej Bobrowski 
 Przedstawiciel Wydziału Rolnictwa WUW - Maciej Szłykowicz 
 Dyrektor Delegatury WUW - Marek Wicher 
 Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Henryk Tylman 
 Przewodniczący Komisji Powiatowej WIR - Piotr Szymankiewicz 
 Radni Powiatu Konińskiego 
 Przedstawiciele PCPR z rejonu konińskiego 
 Kierownicy GOPS z gminy pow. Konińskiego. 

Na naradzie zostały wygłoszone cztery referaty pt.:

1. "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych" - przez Panią Alinę Bilińską przedst.
ODR Kościelec 

2. "Wiejski rynek pracy" - przez Panią Wiesławę Matusiak kierownika PUP 
3. "Zakres pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu" - przez Panią Elżbietę

Sroczyńską dyrektora PCPR 
4. "Ubezpieczenia  społeczne  rolników  -  przez  Pana  Zbigniewa  Subdę  dyrektora

Konińskiego Oddziału KRUS. 
Wprowadzenia do narady dokonał Przewodniczący Rady Powiatu - Zdzisław Łukaszewski,
który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że obecna sytuacja na wsi jest wynikiem kosztów,
jakie wieś poniosła na drodze przemian społecznych w ostatnich latach i stąd też ma prawo do
większego dostępu do środków publicznych oraz zwiększenia zakładów na restrukturyzację i
modernizację rolnictwa.

W dyskusji  senator  RP  Ryszard  Słowiński  bardzo  wysoko ocenił  pomysł  zorganizowania
narady o  tej  tematyce,  gdyż  sprawy wsi  i  rolnictwa  są  na  wszystkich  szczeblach  władzy
systematycznie  przemilczane,  a  sytuacja  ekonomiczna  rolników  i  ich  rodzin  jest  bardzo
trudna.

W dyskusji wszyscy dyskutanci (Rybacki Wiesław, Kurz Paweł, Lenartowicz Halina, Gwóźdź
Andrzej,  Tylman Henryk, Bobrowski  Andrzej)  jednomyślnie oceniali  sytuację na wsi jako
bardzo  trudną,  wsi  i  rolnictwu  musi  być  udzielona  określona  pomoc  finansowa  na
restrukturyzację, pomoc socjalna, należy uporządkować sprawy własnościowe gospodarstw.
Wszystkie te zabiegi są niezbędne do poprawy sytuacji obecnej oraz z myślą przygotowania
rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.

Celem  opracowania  materiałów  z  narady  oraz  wypracowania  odpowiednich  wniosków
postanowiono powołać  specjalny zespół  do  tego  celu.  Do zespołu  wybrano Panów Piotra



Matybę i Andrzeja Gwoździa oraz Panią Halinę Lenartowicz jako przedstawiciela GOPS-u.
Zespół jest w dalszym ciągu otwarty i mogą w nim pracować również inne osoby.

Opracowany  materiał  z  narady  zostanie  wydany  w  postaci  biuletynu  i  przedstawiony
parlamentarzystom, odpowiednim resortom rządowym i władzom samorządowym.

02.06 Starostwo  Powiatowe  w  Koninie,  po  raz  pierwszy,  przeprowadziło  aukcję  prac
plastycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mielnicy, Paprotni, Sadlna i Wilczyna.
Otwarcia aukcji dokonała Starosta , Elżbieta Streker - Dembińska, która zapewniła iż władze
powiatu  planują  organizować  jeszcze  inne  przedsięwzięcia,  mające  na  celu  finansowe
wsparcie warsztatów.
Licytację w klubie "Hutnik" poprowadził Andrzej Kolański z Radia "66" a prace prezentowała
Danuta Plucińska, pracownik Starostwa.
Na aukcji można było nabyć m.in. pastele i obrazy na szkle, hafty, kompozycje z suchych
kwiatów, wyroby ceramiczne i świece z pszczelego wosku. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się obrazy. Podczas licytacji udało się zebrać około 2,5 tys. złotych. Do uzyskania
takiej  kwoty przyczynili  się swoją hojnością m.in.:  Elżbieta Streker - Dembinska,  Barbara
Szeflińska, Stanisław Bielik, Ryszard Sławiński, Jarosław Lubiatowski. Eksponaty, które nie
znalazły nabywców można było oglądać w klubie "Hutnik" przez cały miesiąc czerwiec.

02. 06. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale odbyła się impreza
pn. "Sport na Wesoło. 

Udział w niej wzięli uczniowie szkół:

 SP nr 15 w Koninie,
 SOSW Rychwał, 
 SOSW Stemplew,
 SOSW Konin, 
 Gimnazjum w Rychwale, 
 SP Rychwał, 
 SP Kuchary Kościelne, 
 SP Biała Panieńska. 

Finał:
I miejsce - Gimnazjum Rychwał,
II miejsce - SP Kuchary Kościelne,
III miejsce - SOSW Rychwał.

Otwarcia imprezy dokonała Elżbieta Streker - Dembińska - starosta koniński w towarzystwie
Członków Zarządu: Barbary Szeflińskiej, Sławomira Chmielińskiego i Jana Ignaszaka.
Zwycięzcom nagrody wręczyli: Roman Drewniacki - Przewodniczący R M i G w Rychwale,
Stefan Dziamara - Radny Powiatu Konińskiego, Jerzy Drygiel - Naczelnik WOKiS.



4.06. w Wąsoszach odbył się VII Kolski Triathlon - Wielkopolskie Eliminacje do Olimpiady
Młodzieży.  Organizatorami  imprezy  byli  MLUKS  "Triathlon"  Koło,  Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu oraz Gimnazjum w Ślesinie.
W pierwszym dniu imprezy odbyły się zawody w kategorii dzieci (0,1 km - pływanie, 4 km -
kolarstwo, 0,5 km - bieg) i młodzików (0,2 km - pływanie, 7,5 km.- kolarstwo, 1 km - bieg).
Powiat koniński reprezentował UKS "Delfin, działający przy Gimnazjum w Ślesinie, który
prowadzi sekcję triathlonu. 
Wg  ostatecznej  klasyfikacji,  w  kategorii  "dzieci"  najlepszą  z  dziewcząt  okazała  się
Aleksandra Kubik  (Olimpia  Rydułtowy), a wśród chłopców zwyciężył Robert  Zbyniewski
(MLUKS Koło). W kategorii "młodzików" - I miejsce zajął Hubert Król (MLUKS Koło).
W eliminacjach  do  olimpiady młodzieży -  juniorzy młodsi  (  0,6  km.-  pływanie,  15  km.-
kolarstwo,  3  km.-.bieg  )  zwycięstwa  w  poszczególnych  kategoriach  odnieśli  :Karolina
Chabros ( Olimpia Poznań ) i Łukasz Iwiński (MULKS Koło). 
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Imprezę wsparli liczni
sponsorzy  m.in.,  Starostwo  Konińskie,  posłowie:  T.  Szyszko,  A.  Tyczka,  senator  M.
Waszkowiak, przedsiębiorcy ze Ślesina: J. Słowiński i M. Andrzejewski, Zakłady Mięsne w
Kole.
Zawody przebiegały w miłej atmosferze dostarczając zarówno wielu wrażeń sportowych jak i
estetycznych.
W Głodnie  odbył  się  festyn z  okazji  Dnia  Dziecka  pn.  "Podajmy sobie  ręce",  dla  dzieci
pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie.
Impreza  ta  miała  charakter  rekreacyjno  -  rozrywkowy.  Odbyło  się  wiele  konkurencji
sportowych,  zaprezentowano  pokazy  modeli  latających,  przejażdżki  konne,  pokazy
sprawnościowe  straży pożarnej  oraz  występ  dziecięcego zespołu  tanecznego "Uśmiech"  z
Liśca Wielkiego. 
W zabawie  uczestniczyło  ponad  100  osób.  Wszyscy,  niezależnie  od  wieku,  skorzystali  z
możliwości aktywnego wypoczynku i licznych atrakcji towarzyszących festynowi.

5.06. w  konferencji  prasowej  Starosty  Konińskiego  w  sprawie  projektu  strategii  rozwoju
powiatu konińskiego uczestniczyli przedstawiciele lokalnej prasy i rozgłośni radiowych.
Pani Starosta przedstawiła ocenę stanu gospodarki powiatu i na tym tle założenia strategii
rozwoju powiatu konińskiego.
Przedstawiona problematyka wywołała zainteresowanie uczestników konferencji, czemu dali
wyraz, zgłaszając uwagi i zadając pytania.
Przedstawiciele  mediów wyrazili  gotowość wydrukowania ankiety zawierającej  pytania do
mieszkańców powiatu, które dotyczyły proponowanych celów strategii, a także zadeklarowali
współpracę w propagowaniu założeń strategii i zbieraniu opinii mieszkańców.

8.06.  w  Ślesinie  miał  miejsce  Finał  Powiatowy  "Olimpiady  Wiedzy  Turystyczno  -
Krajoznawczej".
Wzięły w nim udział reprezentacje z 12 gmin powiatu konińskiego. Uczestnicy Olimpiady
oceniani byli przez jury: Panią Elżbietę Streker - Dembińską - przewodniczącą składu oraz
Panow: Jerzego Drygiela, Henryka Niedźwieckiego i Tomasza Piasecznego.
Po  odbyciu testów pisemnych obejmujących wiedzę  o  województwie  wielkopolskim oraz
regionie konińskim do finału zakwalifikowało się 6 osób. Po wyczerpującej rozgrywce jury
wyłoniło zwycięzców:

I miejsce - Marzena Dopytalska - Krzymów,



II miejsce - Krzysztof Wejman - Smólnik,
III miejsce - Piotr Nuszkiewicz - Kuchary Kościelne,
IV miejsce - Roman Izydorczyk - Grochowy, Ryszard Błaszczyk - Rzgów, Dariusz Kuszyński
- Kawnice.

8.06.  zostało  przeprowadzone  postępowanie  konkursowe  mające  na  celu  wyłonienie
kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie i  Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
Do  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Ślesinie
przystąpiła pani Aniela Albert , która jest kandydatem na to stanowisko.
Do konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie przystąpiło
3 kandydatów :

1. Maria Adamczyk 
2. Alojzy Kaczmarczyk 
3. Jacek Żerkowski 

Największą ilość punktów uzyskał pan Jacek Żerkowski.
Kandydatura  pana  Jacka  Żerkowskiego  i  pani  Anieli  Albert  została  przedstawiona  przez
przewodniczącego komisji na posiedzeniu Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 16 czerwca
2000 r.  ,  gdzie podjęto decyzje w kwestii  powołania tych osób na stanowiska dyrektorów
właściwych placówek na okres pięciu lat szkolnych , tj. od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia
2005 r. 

8 -  10.06. 60  filmów uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie  Filmów Amatorskich  w
Koninie. Przedstawione propozycje to filmy dokumentalne w tym głownie reportaże, filmy
animowane i przede wszystkim filmy fabularne. Tematyka przedstawiona w prezentacjach to
obraz  młodego  pokolenia.  Jego  nadzieje,  niepokoje  i  tęsknoty.  Konkursowi  przewodziło
znamienite jury w którym uczestniczyli m.in. prof. Henryk Kluba i Jan Peszek. Nagrodę za
najlepszy film dokumentalny ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie.

11.06 już po raz trzeci, odbyły się w Wierzbinku Targi "SALIX"'2000. Wyroby z wierzby,
wikliny i słomy zaprezentowało 49 wystawców z całej Polski. Dużym powodzeniem wśród
odwiedzających targi cieszyło się rękodzieło ludowe wykonane głównie przez uczestników
warsztatów terapii zajęciowej, rzeźby, obrazy, a także wyroby z drewna i szkła. Organizatorzy
"Salix" wzbogacili formułę tegorocznej imprezy poprzez połączenie prezentacji wyrobów z
ich sprzedażą. Dla osób, które nabyły podczas jarmarku jakiś wyrób, przygotowano zabawę
fantową  z  atrakcyjnymi  nagrodami.  Na  zwiedzających  czekały  także  inne  atrakcje,  m.in.
występy  zespołów  ludowych,  ,"smacznie"  prezentujące  się  punkty  gastronomiczne  oraz
kończąca imprezę targową zabawa taneczna.
Podobnie jak i w dwóch poprzednich edycjach targów, najlepsi wystawcy otrzymali nagrody i
wyróżnienia. I tak, w kategorii "wyroby z wierzby i wikliny" I miejsce oraz puchar Prezesa
KIG otrzymała Spółdzielnia Usług Rolniczych ze Zbąszynia. Drugie miejsce w tej kategorii
zajął  Roman  Ciesielski  z  Dobrowa  a  trzecie  -  Aleksander  Hunt  z  Olesina.  Za  najlepiej
prezentujące się stoisko powiatu konińskiego uznano stoisko firmy "Jarpol" z Grodźca, którą
uhonorowano Pucharem Starosty Konińskiego. W kategorii  rękodzieło ludowe nagrodzono
warsztaty terapii zajęciowej z Mielnicy Dużej, Paprotni oraz Danielę Mońkę. Firma "Domus",



"Jarpol" z Grodźca i PPHU Florkowscy- to laureaci w kategorii "wyroby z siana i słomy oraz
inne nowości". W kategorii "rzeźba i malarstwo" pierwsze miejsce zajął Zdzisław Staszak,
drugie  -  Andrzej  Kurkowski,  a  trzecie  -  Stanisław  Kalczyńki.  Natomiast  za  ciekawą
inicjatywę promującą uprawę wierzby i jej wyroby pod hasłem "Jedna gmina - jeden produkt",
Wydawnictwo "Przegląd Koninski" nagrodziło gminę Wierzbinek.

13 - 14.06. Konwent Starostów Wlkp. odbył się w Podstolicach, gospodarzem był Starosta
Wrzesiński.

Stanowisko Konwentu
Starostów Województwa Wielkopolskiego

w sprawie korekty subwencji oświatowej w roku 2000
Września, 13-14 czerwca 2000 r.

Starostowie  Wielkopolscy  oceniają,  że  sposób  naliczania  środków  należnych  gminom  i
powiatom na wykonywanie zadań oświatowych w zasadniczy sposób utrudnia rzetelną ich
realizację. Oczekujemy ponownego przeanalizowania sytuacji oraz

 realnego oszacowania kosztów wdrożenia reformy oświatowej,

 przeprowadzenia weryfikacji kosztów wdrożenia ustawy "Karta Nauczyciela",

 ustalenia  zasad  realizacji  oświatowych  zadań  inwestycyjnych  rozpoczętych  przed  31
grudnia 1998 roku

Po raz kolejny przekazano powiatom zadania i  zobowiązania wynikające z ustawy, z
nieadekwatnymi środkami na ich realizację.  Szacunkowe wyliczenia skutków "Karty
Nauczyciela" wykonano na zbyt dużym stopniu uogólnienia. Zobowiązania wynikające z
tego dokumentu są wyraźnie określone i skutkują jednoznacznie. Jedynym wyjściem dla
samorządu  byłyby  redukcje  zatrudnienia  nauczycieli  z  kwalifikacjami  i  dłuższym
stażem pracy, a zatrudnienie w to miejsce młodych stażystów. Także w tym przypadku
koszty są znaczne i wynikają z konieczności wypłaty należnych odpraw. Oczekiwania
nauczycieli  spełniane  są  przez  samorządy  kosztem  zaniechania  inwestycji  lub
zaciągnięcia pożyczek. 
Skutkiem zaniżonych środków w roku 2000 będzie również ich niedobór w roku następnym.
Część oświatowa subwencji ogólnej wzrośnie w stosunku do tegorocznej jedynie o wskaźnik
inflacji  planowany  na  rok  2001  bez  uwzględnienia  realnego  wzrostu  wynagrodzeń
zagwarantowanych Kartą Nauczyciela.

Przewodnicząca
Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Streker - Dembińska

Stanowisko Konwentu
Starostów Województwa Wielkopolskiego



w sprawie przekazywania powiatom środków z Funduszu Pracy
Września, 13-14 czerwca 2000 r.

Starostowie  Wielkopolscy  oczekują  prawidłowej  realizacji  przez  Krajowy Urząd  Pracy  z
obowiązku regularnego przekazywania środków na:

zasiłki dla bezrobotnych, 

składki ubezpieczeniowe bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

aktywne formy zwalczania bezrobocia.

Po raz kolejny przekazano powiatom zadania z nieadekwatnymi środkami na ich realizację.
Wszystkie  powiaty  przygotowały  programy  aktywizacji  zawodowej  i  wiele  z  nich  w
procedurze  konkursowej  KUP  uzyskało  akceptację.  Jest  to  jednak  wątpliwa  satysfakcja,
ponieważ w ślad za tym nie są przekazywane środki na realizację programów. 

Niewystarczające  i  nieterminowo  przekazywane  środki  na  wypłaty  zasiłków  dla
bezrobotnych  powodują  zwiększanie  kosztów  obsługi  (odsetki  bankowe  za  debetowe
stany  konta),  a  brak  środków  na  składki  ubezpieczeniowe  skutkuje  ich
nieprzekazywaniem do ZUS w wymaganych terminach co w konsekwencji  powoduje
stawianie starostom zarzutu naruszenia ustawy o finansach publicznych.
Sytuacja  ta  jest  niedopuszczalna,  a  jej  przyczyn  na  pewno  nie  można  upatrywać  w
przekazaniu  urzędów  pracy  powiatom,  które  wykazują  wyjątkową  aktywność  i
roztropność w aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz aktywizacji zawodowej.

Przewodnicząca
Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Streker - Dembińska

 
Stanowisko Konwentu

Starostów Województwa Wielkopolskiego
w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Września, 13-14 czerwca 2000 r.

Starostowie  Powiatów  Wielkopolskich  po  zapoznaniu  się  z  projektem  ustawy
opowiadają  się  za  odrzuceniem  jej  w  całości  oraz  popierają  stanowisko  Strony
Samorządowej Zespołu Finansów Publicznych Komisji  Wspólnej Rządu i  Samorządu
Terytorialnego.

Projekt  nie  zakłada  wzrostu  dochodów  powiatów  poprzez  zachowanie  zasady
adekwatności środków do przekazanych zadań. Samorządy wielokrotnie wykazywały,
że z tzw. dochodów własnych finansowały zadania zlecone administracji rządowej.

Zaproponowana  konstrukcja  udziału  JST  w  podatku  dochodowym  nie  jest
zwiększeniem dochodów własnych, ponieważ powiat nie ma wpływu na jego kreowanie.
Zmienia się jedynie sposób redystrybucji środków, a nie tworzy się faktycznych źródeł
dochodów własnych samorządów.



Projekt  narusza  zasady  funkcjonowania  niezależnych  jednostek  samorządu
terytorialnego poprzez odebranie części dochodów własnych gmin na rzecz powiatów.

Propozycja  włączenia  do  kontraktu  regionalnego  wieloletnich  inwestycji  gminnych  i
powiatowych narusza podmiotowość JST. Według tej propozycji  program regionalny
będzie  jedynie  "zlepkiem"  programów  lokalnych,  a  nie  programem  rozwoju
regionalnego.

Projekt  nie  uwzględnia  środków  finansowych  potrzebnych  na  wypłaty  wyższych
wynagrodzeń  dla  nauczycieli  w  roku  2001  w  związku  z  zagwarantowaną  ustawowo
Kartą Nauczyciela.

Projekt nie uwzględnia również zagwarantowanego ustawą wzrostu dochodów JST na
drogi ( 35 % wpływów z akcyzy ).

Uważamy,  że  źródeł  finansowania  powiatów  należy  poszukiwać  w  decentralizacji
finansów centralnych. Finansowanie powinno iść w ślad za przekazanymi zadaniami co
zapisano  w  Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej,  Europejskiej  Karcie  Samorządu
Lokalnego

Przewodnicząca
Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Streker - Dembińska

15. 06 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie rozstrzygnięty został powiatowy konkurs
plastyczny "Poszukiwania małego księcia". Na konkurs, ogłoszony w 100 rocznicę urodzin
Antoine'a  de  Saint  -  Exuperego,  wpłynęły  44  prace  wykonane  w  różnych  technikach
malarskich.  Nagrody  i  wyróżnienia  otrzymali:  Izabela  Piasecka,  Magdalena  Korytowska,
Adrian  Wiśniewski  i  Beata  Milżyńska  -  mieszkańcy Sompolna  oraz  Marta  Majcherska  z
Konina  i  Ewelina  Bucholc  z  Cukrowni  Gosławice.  Pokonkursowa  wystawa  prac  czynna
będzie w Oddziale Dziecięcym MBP, ul. Mickiewicza 2a, w godzinach pracy Biblioteki przez
cały okres wakacji.
Z  inicjatywy  Miejskiej  Biblioteki,  w  ostatnim  miesiącu,  odbyły  się  także  spotkania  z
poznańską poetką Emilią Waśniowską, powiatowy konkurs recytatorski "Trochę pomarzyć"
oraz powiatowy konkurs literacki "Mały Jan Christian pisze bajkę".

15  -  16.  06.  w  Puszczykowie  koło  Poznania  odbył  się  III  Zjazd  Sekretarzy  Powiatów
Województwa  Wielkopolskiego.  Organizatorem  spotkania  było  Stowarzyszenie
"Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.
Tematem  spotkania  był  m.in.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  w  świetle  zmian
wprowadzonych reformą ustrojową państwa.
Jak  wynika  z  wypowiedzi  Krzysztofa  Musiała  -  sekretarza  powiatu  konińskiego  i
jednocześnie przewodniczącego Klubu Sekretarzy Powiatów Województwa Wielkopolskiego
następne spotkanie sekretarzy odbędzie się w powiecie konińskim w II dekadzie września.



14-16.06.  w  Ślesinie  odbyła  się  Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  na  temat  "Wpływ
górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na zmiany w środowisku glebowym".
Organizatorem  konferencji  była  Akademia  Rolnicza  w  Poznaniu  i  Kopalnie  Węgla
Brunatnego w Koninie i Turku.
W konferencji wziął udział wicestarosta koniński, Stanisław Bielik.
16.06 podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego, Zarząd zapoznał się z informacją o
przeprowadzonych konkursach na dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie oraz
Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Ślesinie  oraz  podjął  decyzję  w  sprawie
powierzenia stanowisk dyrektorów obu instytucji.
Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie został wybrany Pan Jacek Żerkowski,
stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie powierzono Pani
Anieli Albert.

Zarząd rozpatrzył również sposób realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na Sesji w dniu
30 maja br.

W trakcie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

 zmieniającą uchwałę w sprawie opracowania strategii i promocji powiatu konińskiego, 
 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznej

projektu strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego, 
 w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2000, 
 uchylającej uchwały w przystąpienia do inwestycji, 
 zmieniającej uchwałę w sprawie ryczałtów dla radnych, 
 zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu

Powiatu Konińskiego na 2000 rok. 

16.06 w Koninie odbyło się posiedzenie plenarnego Konińskiego Zrzeszenia LZS.
Posiedzenie  było poświęcone przygotowaniom do Finału Wielkopolskiej  Spartakiady LZS
Mieszkańców  Wsi  Województwa  Wielkopolskiego  o  Puchar  Marszałka  Województwa
Wielkopolskiego oraz realizacji zadań statutowych.

Patronat honorowy nad Spartakiadą objęli:

Starosta Koniński - Pani Elżbieta Streker Dembińska

Poseł na Sejm RP - Pan Józef Nowicki.

Ustalono termin eliminacji i finałów powiatowych :

 21 czerwca w Ślesinie  turniej  w piłkę  nożną  z  udziałem drużyn z  Goliny,  Rychwała,
Ślesina  -  zwycięzca  będzie  reprezentował  Powiat  Koniński  w  turnieju  rejonowym w
Błażejewku w dniu 25 czerwca 2000 / zwycięzcy 4 rejonów zagrają w Finale Spartakiady
w Ślesinie), 

 10 września  Mistrzostwa Powiatu w Ślesinie  w :  plażowej piłce siatkowej /  kobiety i
mężczyźni/ oraz piłce koszykowej 3 osobowej / kobiety i mężczyźni/ 

 17 września turniej rejonowy w piłkę siatkową oraz koszykową / kobiety i mężczyźni/ z
udziałem  reprezentacji  6  powiatów  -  zwycięzcy  zagrają  w  Finale  Spartakiady,  oraz



Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce i konkurencjach rekreacyjnych - zwycięzcy będą
reprezentować powiat koniński w Finale Spartakiady. 

Powołano sędziów w celu przeprowadzenia Finału Spartakiady w Ślesinie w dniu 24 września
2000 roku. 
Sędzia główny - Ryszard Błaszczyk , asystenci : Zenon Stroiwąs oraz Tomasz Majdziński,
Piotr Nowicki.
Kierownik sekretariatu zawodów - Krzysztof Antoniak, 
Odpowiedzialny za tablicę wyników - Marek Ospalski
Lekka atletyka - Henryk Niedźwiedzki ( plus 20 asystentów)
Kolarstwo - Kazimierz Zajączkowski ( plus 5 asystentów)
Trójbój rekreacyjny - Roman Drewniacki ( plus 2 asystentów)
Przeciągania liny - Krzysztof Daszkiewicz ( plus 2 asystentów)
Wielobój rodzinny - Marian Lizik ( plus 2 asystentów)
Rowerowy tor przeszkód - Grzegorz Wiśniewski ( plus 2 asystentów)
Rajd samochodowy - Eugeniusz Ślesiński ( plus 2 asystentów)
Piłka koszykowa : mężczyźni - Andrzej Sieradzki
kobiety Ryszard Fórmanek
Piłka nożna - Grzegorz Pawlak
Piłka siatkowa - obsada okręgowego związku siatkówki

Powołano  zespół  roboczy,  który  ma  przygotować  i  nadzorować  przygotowania  Finału
Spartakiady w składzie:
Tomasz  Piaseczny,  Ryszard  Błaszczyk,  Jan  Radzimski,  Andrzej  Sękowski,  Eugeniusz
Ślesiński,  Henryk  Niedźwiedzki,  Kazimierz  Zajączkowski,  Krzytof  Antoniak,  Tomasz
Majdziński
Następnie Przewodniczący KZ LZS omówił realizację zadań statutowych.
Rada Powiatu KZ LZS postanowiła  dofinansować koszty obozu sportowego UKS Pionier
Tomisławice  dla  zawodników  tenisa  stołowego  Pawła  Brzezińskiego  oraz  Łukasza
Ospalskiego w wysokości 400 zł.

15 - 17. 06. W Zaniemyślu odbyła się narada geodetów powiatowych z terenu Wielkopolski.
Uczestniczący  w  naradzie  geodeci  postanowili  powołać  organizację  regionalną  pod
"tymczasową" nazwą Zrzeszenie Geodetów Powiatowych Wielkopolski.
Podczas spotkania opracowano "tymczasowy" regulamin wybrano władze Zrzeszenia.
Deklarację  przynależności  podpisali  wszyscy  uczestniczący  w  naradzie  geodeci
reprezentujący 27 powiatów.
Przewodniczącym Zarządu Zrzeszenia  został  wybrany Pan Kazimierz  Filipczak  -  Geodeta
Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Koninie.
Celem  działalności  Zrzeszenia  jest  podnoszenie  jakości  wykonywanych  zadań  z  zakresu
geodezji,  kartografii,  katastru  i  gospodarki  nieruchomościami  oraz  doskonalenie  struktur
organizacyjnych powiatowej  administracji  geodezyjnej  i  kartograficznej  poprzez  wymianę
doświadczeń a także podejmowanie wspólnych działań przez członków Zrzeszenia.

16.06. zakończono pobór na terenie 14 gmin powiatu, prowadzony od 26 kwietnia br.



Zgodnie  z  ustawą  kompetencyjną,  Starosta  współdziała  z  Wojewodą  w  przygotowaniu  i
przeprowadzeniu poboru na obszarze powiatu.  Zadania z  tym związane realizuje  Wydział
Spraw Obywatelskich. 

Organizacja poboru obejmuje czynności, mające na celu:

 opracowanie danych Starostwa do Wojewódzkiego Planu Poboru:
 ustalenie składów osobowych powiatowej komisji poborowej oraz sekretarza do składu

powiatowej komisji lekarskiej; 
 wyznaczenie terminów stawiennictwa poborowych z poszczególnych gmin do powiatowej

komisji lekarskiej; 
 określenie terminarza posiedzeń powiatowej komisji poborowej; 

 zabezpieczenie działania obu komisji: 
 zatrudnienie osób do prac związanych z ewidencją wojskową; 
 zapewnienie lokalu wraz z wyposażeniem, w tym przedmioty i materiały niezbędne do

pracy komisji lekarskiej, komisji poborowej oraz ewidencji; 

 przygotowanie  poboru  poprzez  koordynację  działań  urzędów  gmin  i  współpracę  z
wojskowym komendantem uzupełnień: 

 zorganizowanie  narady roboczej  członków powiatowej  komisji  poborowej  z  udziałem
przedstawicieli: Wojewody, Komendanta Miejskiego Policji,  Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego oraz pracowników urzędów gmin, odpowiedzialnych za pobór na
swoim terenie;

narada odbyła się dnia 13 kwietnia br. w Starostwie. 

W roku bieżącym na przygotowanie poboru Starostwo miało tylko miesiąc. Bez opóźnień,
zgodnie  z  krajowym terminem  -  od  dnia  26  kwietnia  br.  rozpoczęto  pobór  na  obszarze
działania Starostwa.
Siedziba obu komisji mieściła się w Szkole Podstawowej Nr 7 w Koninie, ul. Bydgoska 2a.
Lokalizacja  szkoły  umożliwia  dobry  dojazd  poborowym  z  14  gmin  i  jest  w  bliskim
sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który wykonuje badania specjalistyczne
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1.

Pobór  został  przeprowadzony sprawnie  i  bez  zakłóceń.  Zachowano  terminy,  określone  w
Wojewódzkim Planie Poboru. Wszyscy poborowi, zainteresowani odroczeniem zasadniczej
służby wojskowej, otrzymali niezbędną pomoc oraz informację o aktualnie obowiązujących
przepisach  w  tym zakresie.  Powiatowa  Komisja  Poborowa  Nr  1  bieżąco  współdziałała  z
Wojskowym  Komendantem  Uzupełnień  kierując  poborowych,  którzy  nie  mogli  uzyskać
odroczenia  Powiatowej  Komisji  Poborowej  Nr  1  z  wnioskami,  dotyczącymi  odroczenia
zasadniczej  służby  wojskowej  do  decyzji  Komendanta.  Na  podkreślenie  zasługuje  dobre
przygotowanie  i  zaangażowanie  gmin,  aby  uzyskać  pełne  stawiennictwo  poborowych  ze
swojego terenu.

Na  łamach  lokalnej  prasy  -  "Przegląd  Koniński",  "Nowy Tygodnik  Koniński"  i  "Gazeta
Wielkopolska" - ukazały się Komunikaty Starostwa o poborze. W czasie trwania poboru także
rozgłośnie  radiowe  -  Radio  "Konin",  Radio  "66"  i  Radio  "RRM"  -  informowały  o
prowadzonym przez Starostwo poborze. 



Jest  to  działanie  dodatkowe  Starostwa  (  obok  Obwieszczeń  Wojewody  o  poborze  oraz
imiennych wezwań poborowych przez gminy), które wprowadziliśmy jako formę monitu dla
poborowych, skuteczną, co potwierdza dobre stawiennictwo.
Wykorzystując  fakt,  że  w czasie  poboru  mamy kontakt  ze  znaczną  grupą  młodych ludzi,
prowadzimy  akcje  uświadamiające  zagrożenia  nałogów  i  propagującą  honorowe
krwiodawstwo.
Cykl  pogadanek dot.  uzależnień  od alkoholu  i  nikotyny, z  profilaktyką nałogu,  prowadził
pracownik  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Koninie;  problematykę
uzależnień  od  narkotyków,  przeciwdziałanie  i  ochrona  przed  pierwszym  kontaktem  -
pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie; kasety z filmami oraz
materiały o krwiodawstwie udostępnił Zarząd Okręgowy P.C.K. w Koninie.

16  -  29.06.  miał  miejsce  dwutygodniowy  Plener  Malarzy  Pejzażystów,  w  którym
uczestniczyło 8 artystów malarzy Jerzy Gnatowski, Anna Szymanek, Andrzej Kolodziejczak.
Marek Danielewicz, Krzysztof Cender, Michał Cander, Stanisław Mazuś i Andrzej Kacperek.
Artyści  zauroczeni  walorami  krajobrazowymi  powiatu  konińskiego  stworzyli  wspaniałe
pejzaże na których odzwierciedlili swój zachwyt nad urokami naszej ziemi.
W drugiej połowie października przewidziana jest wystawa poplenerowa , na której zostaną
zaprezentowane po 3 prace każdego artysty. Wystawę uświetni występ znakomitego artysty
scen polskich.
Środki uzyskane z koncertu zostaną przekazane do dyspozycji Domu Pomocy Społecznej w
Ślesinie. Reprodukcje niektórych obrazów namalowanych podczas pleneru w Ślesinie zostaną
wydane w postaci albumu i kalendarza.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia mają nadzieję, iż organizowanie plenerów malarskich stanie
się tradycyjnym elementem promocji powiatu konińskiego. 

17.06.  miłośnicy  dwóch  kółek  pokonali  prawie  25  kilometrową  trasę  pierwszego  "Rajdu
Rowerowego z Radiem 66".
Swoim patronatem imprezę objęła starosta , Elżbieta Streker - Dembińska.
Wspólnie  z  mieszkańcami  powiatu  konińskiego  na  trasę  wyjechali  samorządowcy  i
parlamentarzyści, m.in. Barbara Szeflińska, Roman Leśniczak oraz Józef Nowicki.
Oprócz emocji kolarskich, na uczestników rajdu czekała gorąca grochówka ufundowana przez
gminę Kazimierz Biskupi oraz zaplanowane na koniec imprezy gry i zabawy ludowe w KKJ
"Sawanna". Niewątpliwą atrakcją przygotowaną przez organizatorów było losowanie nagrody
głównej , tj. roweru ufundowanego przez firmę "Hydrostal, którego szczęśliwym posiadaczem
został Dawid Kuligowski.

18.06. w Kramsku odbył się III Wyścig Nadziei Olimpijskich o Puchar Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w kolarstwie szosowym w kategorii Młodzik. 

18.06.  na  XVII  już  Przegląd  Zespołów  Ludowych  w  Wierzbinku  przyjechały  zespoły  z
powiatu konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego. Przegląd był rozgrywany w sześciu
kategoriach:  zespołów  śpiewaczych,  dziecięcych  zespołów  śpiewaczych,  kapel  ludowych,
solistów instrumentalistów, gawędziarzy oraz solistów śpiewaków. 
Uczestnicy przeglądu oceniani byli przez jury pod przewodnictwem, pani Arlety Nawrockiej -
Wysockiej, etnomuzykologa z Poznańskiego Instytutu Sztuki PAN. 



Nagrodę  Marszałka  Wielkopolskiego  przyznano  zespołowi  "Złoty  Kłos"  z  Sadlna.
"Luboniaki"  z  Lubońka  i  "Wielopolanki"  z  Helenowa  odebrały  nagrodę  Starostwa
Powiatowego  w  Koninie.  Nagroda  Wójta  Gminy  Wierzbinek  przypadła  zespołowi
"Honoratki" z Bierzwiennej Krótkiej a Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbinek -
zespołowi "Zgoda" ze Smulska. Cztery zespoły otrzymały także wyróżnienia CkiS.

20.06. w Starostwie Konińskim odbyła się konferencja nt. "Forum na rzecz bezpieczeństwa
publicznego  powiatu  konińskiego".  Uczestnikami  forum  byli  przedstawiciele  sądu,
prokuratury, komendanci Miejskiej Policji i Straży Pożarnej, szefowie inspekcji powiatowych,
reprezentanci organizacji społecznych i stowarzyszeń, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin
powiatu, Wice Prezydent m. Konina. Członkowie komisji prawa i porządku publicznego Rady
Powiatu  Konińskiego,  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  i  naczelnicy  wydziałów
Starostwa Powiatowego.
Celem forum było przedstawienie głównych zagrożeń w życiu społecznym na terenie powiatu,
prezentacja  głównych  założeń  Powiatowego  Systemu  Bezpieczeństwa  Publicznego  oraz
pozyskanie  do  współpracy  wszystkich  instytucji  i  organizacji  w  ramach  przedstawionego
systemu.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Elżbieta Streker - Dembińska.
Pan  Stefan  Dziamara  zapoznał  uczestników  z  treścią  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie
określenia  istotnych  dla  wspólnoty  samorządowej  zagrożeń  bezpieczeństwa  w  zakresie
porządku  publicznego  i  pożarowego  oraz  wskazania  kierunków  działania  właściwych
inspekcji w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Zastępca Komendanta policji Tadeusz Tyrański zapoznał uczestników forum z oceną stanu
porządku publicznego na terenie powiatu za okres 5-ciu miesięcy br.
Komendant Miejski PSP Andrzej Herudziński przedstawił zagrożenia pożarowe, chemiczno-
ekologiczne na terenie powiatu.
Naczelnik  Wydz.  Spraw  Obywatelskich  -  Romualda  Nawrocka  omówiła  zagrożenia
zdrowotne. Następnie Gł. Specjalista ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Bolesław Garus
zaprezentował główne założenia Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego.
Podsumowując  konferencję  Starosta  Koniński,  Pani  Elżbieta  Streker  -  Dembińska
podziękowała wszystkim uczestnikom zaproszonym do współpracy w ramach Powiatowego
Systemu  Bezpieczeństwa  Publicznego  za  wyrażoną  wolę  współdziałania.  Zaprezentowany
program należy traktować jako strategię powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego w
powiecie.  Przedstawione  cele  działań  są  naszym drogowskazem i  kierunkiem działań,  do
których będziemy dążyć.

26.06. w Kazimierzu Biskupim odbyła się impreza pn. "Powitanie wakacji".
W ramach tej imprezy został przeprowadzony turniej finałowy "1001 gra" dla dzieci ze szkół
nie  posiadających  sal  gimnastycznych  z  terenu  gmin  powiatu  konińskiego  oraz  blok
kulturalny, w którym wystąpili: zespół "Rytmix" z Konina, Kabaret "Pod miotłą" z Sompolna,
zespół "Apogeum" z Turku oraz zespół "Night Riders" z Konina.
W trakcie trwania imprezy przeprowadzono konkurs wiedzy o powiecie konińskim, za który
wręczono  bardzo  atrakcyjne  nagrody,  ufundowane  przez  licznych  ,  bardzo  hojnych
darczyńców. Były to rowery, sprzęt turystyczny oraz nagrody niespodzianki.


