
WYDARZENIA MIESIĄCA 

2.07. w Ślesinie odbyło się "Wielkie Ruszenie Powiatu". Wzięły w nim udział gminy Golina,
Kazimierz  Biskupi,  Kleczew,  Kramsk,  Krzymów,  Rychwał,  Skulsk,  Ślesin,  Stare  Miasto,
Wierzbinek.  Celem  imprezy  była  promocja  gmin  poprzez  zaprezentowanie  ich  dorobku
kulturalnego i sportowego oraz możliwości rozwojowych.
Impreza miała wypromować gminy, które tworzą powiat koniński. Spotkanie służyć miało
również  integracji  samorządowców,  możliwości  nawiązania  bliższych  kontaktów  oraz
świetnej  wspólnej  zabawie.  Podczas  trwania  całodniowej  imprezy  odbyło  się  wiele
konkurencji sportowych i rekreacyjnych profesjonalnie przygotowanych przez A.Kolańskiego
z Radia 66 oraz bardzo ciekawy blok kulturalny w którym zaprezentowali swoje umiejętności
artyści z poszczególnych gmin biorących udział w Wielkim Ruszeniu Powiatu. Fascynującym
akcentem sportowym imprezy były skoki spadochronowe do wody w wykonaniu zawodników
Aeroklubu Konińskiego. Odbyły się również regaty żeglarskie o "Błękitną Wstęgę Jeziora
Ślesińskiego" w którym brały jachty w barwach poszczególnych gmin. Zwycięzcą w klasie
turystycznej została gmina Wierzbinek oraz Rychwał, Golina, Kramsk, Ślesin w klasie Omega
gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Skulsk. Hojnym fundatorem nagród w tych
zmaganiach było PZU S.A. Konin oraz Urząd Miejski w Ślesinie. Odbył się również turniej
piłki  plażowej  i  ringo.  W  piłce  plażowej  po  wielogodzinnych  zmaganiach  /do  turnieju
przystąpiło 7 drużyn/ zwyciężył Wilczyn po finałowym pojedynku z Kleczewem. Natomiast
w turnieju ringo zwyciężyła reprezentacja Goliny w barwach której wystąpili Robert Iwiński i
Jerzy Drygiel. 
Wspaniała atmosfera imprezy, która przyciągnęła tak liczne rzesze zainteresowanych możliwa
była dzięki gościnności władz Ślesina, którzy tak życzliwie przyjęli kolegów z innych gmin i
tak aktywnie współpracowali przy organizacji tej imprezy. Mieć należy nadzieję iż stanie się
ona  imprezą  cykliczną  i  w  roku  następnym  gościć  będziemy  w  innej  gminie  powiatu
konińskiego.

9.07. w  Wilczynie  odbył  się  Powiatowy  Turniej  Piłki  Plażowej.  Organizatorami  byli;
Starostwo Powiatowe w Koninie i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Dzięki
sprzyjającej aurze i doskonałym warunkom na plaży w Wilczynie na turniej stawiło się 10
drużyn, nie tylko z powiatu konińskiego. Zaciete pojedynki siatkarzy sedziował znakomity
sędzia p. Zenon Ptaszyński. W rozgrywkach finałowych po podsumowaniu ogólnej punktacji
zwyciężyły drużyny : I. miejsce Wilczyn ( B. Muzykiewicz, Gaudyn ), II. miejsce Kleczew
( D. Bednarek, M. Muzykiewicz ), III. miejsce Ślesin ( R. Adamczyk, T. Robak ). Siatkowa
piłka  plażowa  jest  imprezą  bardzo  widowiskową,  czego  dowodem  były  rzesze
zainteresowanych podczas turnieju na plaży w Wilczynie.

9.07. w Kramsku, podczas VIII Przeglądu Wiejskich Zespołów Wokalno - Instrumentalnych,
zaprezentowało się 15 zespołów ludowych. Dwie nagrody Starostwa Powiatowego w Koninie,
w wysokości po 250 złotych, przyznano kapeli podwórkowej "Pod Rydlem, działającej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie oraz zespołowi z Malanowa "Pięciolinia".

9.07. w  Licheniu  po  raz  pierwszy  miały  miejsce  -  zorganizowane  przez  Katolickie
Stowarzyszenie  "Civitas  Christiana"  w  Koninie,  Komisję  ds.  Rodziny  Rady  Powiatu
Konińskiego  oraz  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  -  Powiatowe  Dni  Rodziny,
odbywające się pod hasłem "Rodzina miejscem wychowania". Program spotkania obejmował



3 części:  konferencję dla radnych i  działaczy samorządowych, uroczystą mszę oraz festyn
rodzinny.  Otwarcia  konferencji  dokonała  starosta  koniński,  Elżbieta  Streker  -  Dembinska,
podkreślając  pierwszoplanową rolę  rodziny w życiu  każdego  człowieka  oraz  konieczność
wspierania  rodziny  przez  samorządy  powiatu  i  gmin.  Jednocześnie  przestrzegała  przed
nadmiernymi  żądaniami  stawianymi  przed  samorządami,  których  działania  polegają  na
pomocy rodzinie  nie zaś przejmowaniu jej  obowiązków. O pragnieniu miłości  żyjącym w
każdym  człowieku  oraz  obowiązku  tworzenia  w  rodzinie  klimatu  miłości  można  było
usłyszeć  na  kazaniu  podczas  popołudniowej  mszy.  I  Powiatowe  Dni  Rodziny  zakończył
festyn,  na  którym  oprócz  konkursów  i  gier  zręcznościowych  zaprezentowano  dorobek
artystyczny gmin, a wieczorem chętni mogli potańczyć na zabawie ludowej.

13.07. W Kazimierzu Biskupim odbył się Drugi Festyn Rodzinny połączony z obchodami
Gminnego Dnia Trzeźwości .

15.07. W  Skulsku  odbył  się  IV  w  Nadgoplański  Festiwal  Muzyczny,  którego
współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Koninie. Na Festiwalu prezentowały się
zespoły młodzieżowe prezentując bardzo różnorodne formy muzyczne począwszy od bluesa
poprzez muzykę pop, rock i hard rock. Nagrodę główną Starosty Konińskiego otrzymał zespół
z Kruszwicy, a nagrodę dodatkową zespół z Babiaka. Festiwal cieszy się dużym uznaniem
młodzieży, stąd też nad brzegiem jeziora Skulskiego , gdzie się odbywał, przebywały tłumy
młodzieży z Konina, Inowrocławia, Kruszwicy oraz wszystkich okolicznych gmin .

16.07. podczas  I  Wielkopolskiego  Przeglądu  Kapel  Ludowych,  Gmina  Wilczyn  gościła
zespoły z terenu całej Wielkopolski. Zespoły prezentowały się w dwóch kategoriach i tak w
kategorii kapel stylizowanych I nagrodę Starosty Konińskiego otrzymała kapela z Poznania
"Po  zagonach"  natomiast  w  kategorii  kapel  typowo  ludowych  ;  kapela  "Łowijoki"  z
Malanowa  oraz  kapela  "Dębowiacy"  z  Sompolna"  ,  otrzymały  również  nagrody Starosty
Konińskiego, wręczone osobiście przez Członka Zarządu Powiatu Konińskiego Panią Barbarę
Szeflińską.

19.07.Starosta Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Związku
Powiatów Polskich. W posiedzeniu uczestniczyła również Prezes Krajowego Urzędu Pracy
Grażyna  Zielińska.  Głównymi  tematami  poruszanymi  przez  Zarząd  były  problemy  z
finansowaniem  urzędów  pracy,  skutki  wprowadzenia  Karty  Nauczyciela  -  uzgodnienie
stanowiska negocjacyjnego na posiedzenie komisji rządowo - samorządowej, włączenie się
powiatów do wspólnego systemu informacji internetowej.

19 -  23.07. na  zaproszenie  Konińskiej  Izby Gospodarczej  gościła  w Koninie  23-osobowa
delegacja  z  Włoch.  W  składzie  włoskiej  delegacji  znaleźli  się  przedstawiciele  Urzędu
Prowincji  Ascoli  Piceno,  samorządowcy  gmin  tej  prowincji,  reprezentanci  konsorcjów
przemysłowych i stowarzyszeń branżowych oraz członkowie tamtejszej izby gospodarczej. W
ciągu pięciodniowej wizyty goście odbyli szereg spotkań z  przedstawicielami samorządów
powiatowych, miejskich i gminnych. Wizyta delegacji w Starostwie Powiatowym i spotkanie
ze  starostą  konińskim  Elżbietą  Streker  -  Dembińską  zaowocowały  podpisaniem  listu
intencyjnego  o  współpracy  obu  powiatów.  Kontakty  partnerskie  między  Ascoli  Piceno  a



Powiatem Konińskim, zgodnie z treścią porozumienia, mają polegać m.in. na bezpośredniej
współpracy firm trudniących się przetwórstwem rolno - spożywczym, organizacji  stażów i
szkoleń  dla  grup  producenckich  i  organizacji  rolniczych  .  Podczas  pobytu  na  Ziemi
Konińskiej  Włosi  odwiedzili  także  muzeum  w  Gosławicach,  sanktuarium  w  Licheniu  ,
klasztor  w  Lądzie  oraz  zakłady  pracy  w  Koninie,  Kole,  Turku  i  Słupcy  i  modelowe
gospodarstwo rolne w Wierzbinku. 

21.07. konińscy policjanci, po raz szósty, obchodzili swoje święto. W związku z 60 rocznicą
zbrodni  katyńskiej,  tegoroczne  obchody  święta  policji  połączono  z  otwarciem  wystawy
"Katyń  -  Golgota  Wschodu".  Uroczystości  rozpoczęła  msza  święta  w  kościele  pod
wezwaniem M. Kolbe.  Następnie odbyło się  odsłonięcie  tablicy pamiątkowej poświęconej
pomordowanym w Katyniu policjantom - ufundowanej przez komendanta Miejskiej Policji w
Koninie,  Henryka  Gabryelskiego.  Dalsza  część  obchodów  Dnia  Policjanta  kontynuowana
była, tradycyjnie już, w świetlicy KMP w Koninie. W uroczystościach udział wzięli Zdzisław
Łukaszewski  -  Przewodniczący  Rady Powiatu  i  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  -  Starosta
Koniński.

22.07. stulecie swej działalności obchodził Bank Spółdzielczy w Koninie. Koniński BS jest
największym tego typu bankiem w Wielkopolsce i dziesiątym w Polsce, posiada 16 placówek,
obsługujących 12 gmin powiatu konińskiego i turkowskiego. Na uroczystości jubileuszowe
przybyło  wielu  znakomitych  gości,  gratulacje  i  życzenia  sukcesów  na  następne  100  lat
działalności,  w  imieniu  władz  powiatu  konińskiego  złożyła  starosta  Elżbieta  Streker  -
Dembińska.

24.07. Starosta,  jako przewodnicząca  Konwentu  Starostów uczestniczyła  w wojewódzkich
obchodach święta policji, które odbyły się w Poznaniu.

3.08. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu
konińskiego.  W posiedzeniu  oprócz  burmistrzów i  wójtów uczestniczyli  również  Starosta
Koniński - Pani Elżbieta Streker-Dembińska i Wicestarosta Koniński- Pan Stanisław Bielik.
Podczas spotkania omówiono następujące tematy: dożynki powiatowe, organizacja rejestracji
pojazdów po 1 stycznia 2001 r. współdziałanie gmin z inspekcją nadzoru budowlanego, udział
gmin w Kiermaszu "Kulinaria 2000" 

-  Zebrani  uzgodnili,  że  tegoroczne  dożynki  powiatowe odbędą  się  w dniu 3 września  br.
Organizatorem  dożynek  będzie  Miasto  i  Gmina  Kleczew.  Udział  w  dożynkach  wezmą
wszystkie gminy z terenu powiatu. W programie dożynek przewiduje się między innymi Mszę
Św. w kościele parafialnym w Kleczewie, tradycyjne uroczystości dożynkowe na stadionie,
konkurs  wieńców,  konkurs  ciast  upieczonych  przez  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  występy
zespołów ludowych i solistów z gmin powiatu.

- Z dniem 1 stycznia 2001 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracja pojazdów
samochodowych będzie  prowadzona wyłącznie przez administrację  szczebla powiatowego.
Przejęcie  rejestracji  od  gmin  wymagać  będzie  znacznego  wysiłku  organizacyjnego,  lecz
również  wysokich  nakładów  finansowych  ze  strony  Starostwa  Powiatowego.  W  celu
ograniczenia  uciążliwości  organizacyjnych  oraz  obniżenia  kosztów  Starostwo  proponuje



zatrudnić  własnych  pracowników,  -  przy  czym  mogą  to  być  dotychczasowi  pracownicy
zatrudniani przez gminę - na stanowiskach pracy istniejących w gminach. W celu stworzenia
jednego,  powiatowego  rejestru  pojazdów  oraz  zapewnianie  bieżącego  nadzoru  zostanie
stworzona odpowiednia sieć połączeń elektronicznych Starostwa ze stanowiskami w gminach.
Zasady współpracy z gminami zostaną ustalone w drodze indywidualnych uzgodnień z każdą
gminą.

- Na terenie powiatu występuje znaczna ilość naruszeń przepisów prawa budowlanego. Ich
usuwanie jest często bardzo kosztowne i  powoduje szereg zadrażnień i nieporozumień. W
związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego proponuje gminom rozszerzenie
dotychczasowej współpracy w celu ograniczenia zjawisk naruszania przepisów poprzez:

 rozszerzenie  udzielanej  inwestorom  informacji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu  o  zapisy  wynikające  z  ustaleń  studiów  i  planów
zagospodarowania przestrzennego, 

 przestrzeganie ustaleń planów miejscowych przy wydawaniu decyzji przez gminy, 
udzielanie przez gminy informacji i fachowej porady inwestorom, 
 ściślejszą współpracę w zakresie spraw interwencyjnych itp. 

Jednocześnie, na wniosek wójtów i burmistrzów, zostaną zintensyfikowane działania na rzecz
podnoszenia  wiedzy  pracowników  gmin  w  zakresie  wykonywania  przepisów  prawa
budowlanego ze strony Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

- Tegoroczne Konińskie Targi Rolno-Spożywcze "Kiermasz KULINARIA 2000" odbędą się
w dniach 23-24 września 2000 r. Organizator - Konińska Izba Gospodarcza oraz patronująca
Targom Starosta Koniński - Pani Elżbieta Streker-Dembińska zachęcają gminy do udziału w
nich  poprzez  zorganizowanie  własnych  stoisk  wystawowych  oraz  udział  w  Regionalnym
Przeglądzie Dorobku Artystycznego Gmin Dawnego Województwa Konińskiego.

-  W  trakcie  posiedzenia  Konwentu  Wójtowie  i  Burmistrzowie  wymienili  również  uwagi
dotyczące wprowadzenia nowego systemu płac w szkołach oraz możliwości sfinansowania
podwyżek wynikających z wprowadzenia Karty Nauczyciela.

Starosta wizytowała obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych w Mielnie. W obozie wzięło
udział 120 dzieci i młodzieży z Konina i powiatu konińskiego.

3  -  12.08.  konińscy  harcerze  uczestniczyli  w  światowym  Zlocie  Harcerstwa  Polskiego
Gniezno  2000.  Przez  9  dni  lotnisko  wojskowe  w  Bednarach  przypominało  prawdziwe
harcerskie miasteczko, zamieszkiwane przez ok. 10 tys. osób. Uczestnicy Zlotu brali udział
zarówno,  w  odbywających  się  codziennie  zajęciach,  jak  i  spędzali  czas  na  znakomitej
zabawie,  korzystając  m.in.  z  funkcjonujących  na  miejscu:  toru  rowerowego  i  wesołego
miasteczka.  7  sierpnia,  konińskich  harcerzy  odwiedziła  w  Bednarach,  starosta  Elżbieta
Streker - Dembińska.

14.08. W Starostwie gościła z wizytą Joanna Staręga - Piasek Sekretarz Stanu Ministerstwa
Pracy  i  Polityki  Społecznej.  W  rozmowie  ze  Starostą  poruszano  problemy  związane  z
prognozami  dotyczącymi  finansowania  zadań  pomocy społecznej,  w  tym funkcjonowania
Domu  Pomocy  Społecznej,  szans  finansowania  inwestycji  w  Ślesinie  oraz  problemów



związanych  z  kompetencjami  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie.  Pani  Minister
zadeklarowała  również  wsparcie  naszych  starań  związanych  z  finansowaniem  zadań
rządowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

15.08 przedstawiciele  władz  wojewódzkich,  powiatowych,  miejskich,  parlamentu,  wojska
oraz organizacji kombatanckich zgromadzili się na placu przed kościołem p.w. św. M. Kolbe ,
by złożyć hołd poległym w walkach o wolną Polskę. Uroczystość obchodów rocznicy Cudu
nad Wisłą oraz Święta Wojska Polskiego rozpoczęła msza polowa celebrowana przez biskupa
Romana Andrzejewskiego. Po mszy św., pod tablicą poświęconą pamięci poległych w czasie
II wojny światowej żołnierzy, kwiaty złożyli m.in.: wojewoda Stanisław Tamm, wicestarosta
koniński Stanisław Bielik, prezydent Konina Kazimierz Pałasz, przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Wojdyński i poseł Antoni Tyczka.

18  -  20.08.  w  powiecie  konińskim  gościli  dziennikarze  mediów  ogólnopolskich  w  tym
przedstawiciele TVP 1, TV Polonia, WOT, redaktorzy "Świat i Podróże", "Na Szlaku" ,TTG
Poland,,  "Przyjaciółka",  "Życie",  "Wiadomości  Łódzkie"  oraz  przedstawiciele  znaczących
biur  podróży z  terenu  całej  Polski..  Celem  spotkania  była  promocja  turystyczna  naszego
regionu  i  pokazanie,  że  warto  tutaj  zawitać,  pozostać  i  wracać.  Świetne  warunki  do
żeglowania,  w  szczególności  zaś  ciąg  jezior  do  Gopła  i  dalej  do  Gdańska,  puszcza
bieniszewska z eremem kamedułów, skansen wczesnośredniowieczny urokliwie położony nad
jeziorem  Kownackim,  świetnie  wyposażone  ośrodki  wypoczynkowe  oraz  sanktuarium
maryjne  w  Licheniu,  a  przede  wszystkim  budująca  się  bazylika,  wywołały  ogromne
zainteresowanie  dziennikarzy  i  biur  podróży.  Jednoznacznie  stwierdzono,  iż  śmiało
konkurować możemy ze słynnymi Mazurami. Piękna, zielona, pełna uroczych jezior i ciągów
wodnych  oraz  gościnna  ziemia  konińska  warta  jest  zobaczenia  i  promowania  w  kraju  i
zagranicą. Sądzić należy, że nie była to ostatnia tego typu wizyta i częściej będzie nam dane
gościć na łamach prasy ogólnopolskiej i w telewizji. A już słysząc o gościnności w powiecie
konińskim , zapowiedziało się wielu wczasowiczów w ośrodkach wypoczynkowych. Wizyta
dziennikarzy  w  powiecie  konińskim  zaowocowała  ogłoszeniem  na  łamach  dziennika
ogólnopolskiego "Życie" i Programu 1 Polskiego Radia konkursu turystycznego. Nadesłano
wiele  prac  ,  najlepszym  jednak  okazał  się  Pan  Sławomir  Płuska  ,  42-205  Rybna,
gm.Mykanów, ul.Brzozowa 14 woj.Ślaskie, którego wiersz przytaczamy na ostatniej stronie
Biuletynu

28.08 w związku z  wprowadzeniem podatku VAT w rolnictwie,  o  godz.  13,  w siedzibie
Starostwa odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i  Burmistrzów. W spotkaniu,  oprócz
Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu konińskiego, udział wzięli: starosta Elżbieta Streker -
Dembińska  ,  członkowie  Zarządu  Powiatu  Konińskiego,  przedstawiciele  Wielkopolskiego
Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  z  Kościelca  i  Delegatury  Wielkopolskiego  Urząd
Wojewódzkiego. Podstawowe założenia i zasady wprowadzania VAT w rolnictwie, leśnictwie
i rybołówstwie od 4 września 2000 r. przedstawili : Naczelnik Urzędu Skarbowego Tomasz
Szafonii  oraz  zastępca  naczelnika  Pani  Zofia  Derejczyk.  Oboje  również  odpowiadali  na
pytania padające na sali  i  wyjaśniali  zgłoszone wątpliwości.  Zgodnie z deklaracją złożoną
przez Pana Szafoniego, w Urzędzie Skarbowym Uruchomiono punkt informacyjny, dot. VAT-
u w rolnictwie.



26 -  27.  08.  II Mistrzostwa  Świata  w Poławianiu  Bursztynu odbyły się  na  piaszczystych
plażach Mierzei Wiślanej w miejscowości Jantar. Wśród zawodników byli między innymi
reprezentanci:  Austrii,  Belgii,  Iraku,  Japonii,  Kanady,  Litwy,  Niemiec,  Nigerii,  Rosji,
Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Grecji i Polski. Nasze Starostwo reprezentował Bolesław
Garus. Część sportowa przebiegała podobnie, jak w roku ubiegłym. Trzeba było znaleźć jak
najwięcej  bursztynu w ściśle  określonym czasie  i  miejscu.  Bolesław Garus  rywalizując  z
dwustoma zawodnikami zajął 11-te miejsce wyławiając z morskich fal 586 gram bursztynu.
Rozbudowana  była  oprawa  Mistrzostw.  Estradowe  występy:  koncerty,  zabawy,  konkursy,
prezentacje regionów, z których byli zawodnicy.
Przesłaniem Mistrzostw Świata  w Poławianiu  Bursztynu było zwrócenie  uwagi  świata  na
wielkie  tradycje,  jakie  łączą  się  z  polskim  wybrzeżem.  Tradycje  dotyczące  szlaku
bursztynowego, który przed wiekami dał początek kontaktom handlowym Północy i Południa
Europy i wiódł również przez teren naszego powiatu. Zaprezentowanie się zespołu powiatu na
Mistrzostwach  było  możliwe  dzięki  współpracy  z  Urzędem  Miejskim  w  Koninie,  który
użyczył flag i koszulek z herbem Konina. 

27.08.  Starosta  Koniński  i  Prezydent  Miasta  Konina  uczestniczyli  w  uroczystościach
związanych  z  obchodami  Dnia  Weterana  i  prowadzonej  od  kilku  lat  przez  konińskie
środowisko kombatanckie Misji Pojednania. Tegoroczne obchody zbiegły się z sześćdziesiątą
pierwszą rocznicą wybuchu II wojny światowej i sześćdziesiątą rocznicą zbrodni katyńskiej.
Udział  w  uroczystościach  wzięli  kombatanci  II  wojny  światowej  oraz  przedstawiciele
dyplomacji  z  Niemiec,  Rosji,  Ukrainy,  Litwy i  Białorusi  ,  kombatanci  polscy z  Konina  i
powiatu, Parlamentarzyści Ziemi Konińskiej, władze samorządów powiatu i miasta a także
przedstawiciele  duchowieństwa  prawosławnego  i  ewangelicko-  augsburskiego.  Program
uroczystości  obejmował  otwarcie  na  terenie  Ośrodka  Kultury  Chrześcijańskiej  wystawy
"Golgota  Wschodu",  mszę  św.  polową  koncelebrowaną  przez  Ks.  bp.  Czesława
Lewandowskiego, uroczystości przed Stacją Drogi Krzyżowej Pojednanie w czasie, których
odczytano Przesłania kombatantów oraz złożono kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci
poległym. Po zakończeniu uroczystości weterani II wojny światowej spotkali się na wspólnej
kolacji.

27.08. w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się robocze spotkanie inspekcji i straży
działających  na  terenie  powiatu  konińskiego.  Celem  spotkania  było  uzgodnienie  zasad
współpracy przy realizacji zadań kontrolno - inspekcyjnych, prowadzonych przez Wydziały
Starostwa  ,  inspekcje  i  straże.  Mając  na  względzie  realizację  zadań  wynikających  z
Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego, wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili
wolę  ścisłej  współpracy w zakresie  prowadzenia  kontroli  przestrzegania  przepisów prawa
budowlanego,  sanitarno  -  epidemiologicznego,  porządku  publicznego,  zatrudnienia  oraz
ochrony przeciwpożarowej.  W naradzie  udział  wzięli:  starosta  koniński  Elżbieta  Sterker  -
Dembinska,  wicestarosta Stanisław Bielik,  komendanci Policji  i  Straży, szefowie inspekcji
oraz  naczelnicy  Wydziałów  Starostwa,  na  których  spoczywa  ustawowy  obowiązek
prowadzenia działań kontrolno - inspekcyjnych. 

27.08 w Parku Miejskim w Golinie , odbyła się zorganizowana przez Konińskie Starostwo,
Miejski  Ośrodek  Kultury  i  Biblioteki  oraz  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Golinie impreza kulturalna pod hasłem "Pożegnanie lata bez używek".



03.09 w Kleczewie odbyły się dożynki powiatowe. Nasza stara i piękna tradycja dożynkowa
w sposób szczególny honoruje pracę rolników i wyraża im wdzięczność za trud poniesiony w
pozyskaniu  symbolicznego  bochna  chleba,  po  który  wszyscy  sięgamy  i  cieszymy  się  z
możliwości  jego  spożywania.  W  uznaniu  za  trud  i  znój  w  tej  ciężkiej  codziennej  pracy
rolników zgodnie z odwieczną staropolską tradycją, zorganizowano dożynki powiatowe, w
których  udział  wzięli  przedstawiciele  wszystkich  gmin  powiatu  konińskiego  oraz  ich
gospodarze  Przewodniczący Rady Powiatu  Konińskiego  Zdzisław Łukaszewski  i  Starosta
Koniński  Elżbieta  Streker-Dembińska.  Towarzyszyli  im  gospodarze  gminy,  w  której
odbywały się dożynki Burmistrz Marek Wesołowski i Przewodniczący Rady Jerzy Tusiński.
Swoją  obecnością  uroczystości  dożynkowe zaszczycili  parlamentarzyści  konińscy Ryszard
Sławiński,  Marek  Waszkowiak,  Tomasz  Szyszko  i  Antoni  Tyczka  oraz  Jan  Kopczyk
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele ościennych powiatów.
Starosta  Koniński  przyjmując  symboliczny bochen  chleba  od  starostów dożynek wyraziła
nadzieję, iż będzie on dzielony słusznie i sprawiedliwie i nie braknie go nikomu. Tradycyjnie
odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych oraz część artystyczna, w której zobaczyć było
można artystów z terenu powiatu konińskiego i tradycyjnie popląsać na zabawie ludowej.

4 -  10.09.  w Skorzęcinie,  już  po raz  IV, odbyły się  Warsztaty Artystyczne Dziecięcych i
Młodzieżowych Ludowych Zespołów Tanecznych. Tradycyjnie gościnnie przyjęła nas Ziemia
Witkowska  w  Skorzęcinie.  Corocznie  zwiększa  się  ilość  uczestniczących  zespołów
tanecznych w tym roku było ich 6 tj. zespół "Uśmiech" z Liśca Wielkiego, zespół ze Skulska,
z Kościelca, z Sarbic, z Witkowa i zespół "Strzecha" z Trzemeszna. Warsztaty prowadzili
trzej instruktorzy z Warszawy po kierunkiem specjalisty tańców narodowych i ludowych Jana
Łosakiewicza.  Warsztaty,  które  odbyły  się  do  tej  pory  w  pełni  potwierdziły  celowość  i
potrzebę  takich  form  edukacji  artystycznej.  Na  Warsztatach  dzieci  i  młodzież  nabyła
umiejętności  tanecznych w zakresie  tańców narodowych mazura,  oberka,  krakowiaka oraz
ludowych bardzo specyficznych takich jak taniec łowicki 'klapok" oraz kaszubski "mareszka"
uczyli się jednocześnie historii naszej tożsamości narodowej, naszych zwyczajów i tradycji,
które określają nasze miejsce w Europie i świadczą o naszym poczuciu narodowych wartości.
Znakomita  atmosfera  współpracy  zaowocowała  wymianą  doświadczeń,  integracją  oraz
deklaracją daleko idącej współpracy. Warsztaty zakończyły się tradycyjnym korowodem przez
miasto Witkowo oraz uroczystym koncertem pn."Piknik na ludowo" cieszący się ogromnym
zainteresowaniem. Na koncercie uczestnicy Warsztatów prezentowali umiejętności taneczne /
każdy z zespołów podczas Warsztatów opanował co najmniej jeden nowy układ taneczny/.
Ciekawa  formuła  Warsztatów  Artystycznych  spowodowała  zainteresowanie  mediów  ,  co
zaowocowało wizytą przedstawiciela TV Polonia , robiącego relację z przebiegu Warsztatów i
koncertu. Coraz większe zainteresowanie zarówno uczestników , samorządów jak i mediów
świadczy o potrzebie ich kontynuacji.

11.09.  w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Mikorzynie odbyło się  posiedzenie
Konwentu  Starostów  Wielkopolskich  z  udziałem  członków  Zarządu  Województwa
Wielkopolskiego. W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 zadania  samorządu  Województwa  Wielkopolskiego  i  Urzędu  Marszałkowskiego  w
zakresie ochrony konsumentów, 

 problemy oświaty,  w tym stypendia dla  młodzieży szkół  ponadpodstawowych i  skutki
wprowadzenia Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych podległych starostwom. 

W tej ostatniej sprawie przyjęto stanowisko, które przekazujemy w załączeniu, 



 realizację zadań pomocy społecznej w 2000 roku i plany na rok 2001 oraz funkcjonowanie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 omawiając  bieżące  zadania  samorządu  wojewódzkiego,  Marszałek  Stefan  Mikołajczak
przedstawił funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dalszy
tok  prac  nad  strategią  Województwa  Wielkopolskiego.  Prace  nad  strategią  obejmują
obecnie programy branżowe oraz proponowane projekty dla regionu. Marszałek zachęcił
starostów do przygotowywania własnych projektów. 

Stanowisko Konwentu Starostów i Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjęte na
wspólnym posiedzeniu w Mikorzynie w dniu 11. 09. 2000 r.

Zebrani  na  posiedzeniu  Konwentu  Starostów  Województwa  Wielkopolskiego  z  udziałem
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zaniepokojeni sytuacją we wdrażaniu nowej Karty
Nauczyciela przyjmują wspólne stanowisko o następującej treści:

1.  Stwierdzamy,  że  wprowadzenie  Karty  Nauczyciela  zwiększające  wynagrodzenie
pracowników oświaty jest w pełni uzasadnione i słuszne. 
2.  Wnioskujemy o  wypracowanie  wspólnego,  jednolitego  stanowiska  wszystkich  związków
samorządowych dotyczącego oszacowania rzeczywistych kosztów oraz wielkości niedoboru
na wypłatę wynagrodzeń wynikających z wprowadzenia Karty Nauczyciela. 
3. Nie godzimy się z próbami przerzucenia odpowiedzialności finansowej 
za wdrożenie Karty Nauczyciela na barki samorządów. Naszym zdaniem, skutki finansowe
podwyżki zostały źle oszacowane na etapie planowania ustawy budżetowej, co spowodowało,
że  uchwalona  Ustawa  Budżetowa  na  2000  rok  nie  zapewnia  samorządom  środków
niezbędnych na realizację nałożonych ustawą zadań. 
4. Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP z
żądaniem natychmiastowego spowodowania nowelizacji Ustawy Budżetowej na 2000 rok o
kwoty potrzebne na realizację skutków wprowadzenia Karty Nauczyciela. 
5.  Apelujemy  do  Parlamentarzystów  i  związków  samorządowych  o  wsparcie  naszego
stanowiska. 

Przewodnicząca Konwentu 
Starostów Wielkopolskich
Elżbieta Streker-Dembińska

Mikorzyn, dn. 11 września 2000 r.

13 - 15. 09. pod patronatem marszałków trzech województw: wielkopolskiego, zachodnio -
pomorskiego  i  lubuskiego  zorganizowano  w  Kołobrzegu  seminarium  samorządowe  pt.
"Instrumenty finansowania restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich SAPARD 2000".
Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Komitetu Integracji Europejskiej, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Ochrony Środowiska. W seminarium wzięło udział ok.
200  osób,  głównie  przedstawicieli  samorządów.  Z  powiatu  konińskiego  w  spotkaniach
uczestniczył  wicestarosta  Stanisław  Bielik.  W  tych  dniach  miało  też  miejsce  wstępne
zatwierdzenie przez Komitet Europejski projektu programu "SAPARD dla Polski". Program
został  wysoko  oceniony,  stąd  też  przewiduje  się  ,  że  dalsze  procedury  ,  włącznie  z
podpisaniem umowy wieloletniej  i  rocznej,  przebiegną  sprawnie  i  szybko.  Istnieje  realna



szansa  realizacji  niektórych  jego  przedsięwzięć  w  roku  bieżącym.  Środki  finansowe
przewidziane tym programem zostaną przeznaczone na restrukturyzację rolnictwa i obszarów
wiejskich,  głównie  poprzez  :  inwestycje  w gospodarstwach rolnych,  rozwój  infrastruktury
wiejskiej,  rozwój  przetwórstwa  artykułów  rolnych  i  rybnych  oraz  usprawnienie  działań
marketingowych. Dla 10 krajów kandydujących do Unii  Europejskiej,  program przewiduje
520  mln  Euro  rocznie,  z  czego  Polsce  przypadnie  ok.  170  mln  Euro.  SAPART  jest
programem siedmioletnim a środki finansowe nie wykorzystane w ciągu roku nie przepadają
tylko przechodzą na rok następny. Beneficjentami programu będą mogły być gminy, związki
gmin i gospodarstwa rolne a powiat - jedynie w zakresie budowy dróg powiatowych. Wielość
problemów polskiej wsi i  rolnictwa oraz potrzeba ich szybkiego rozwiązania sprawiają, że
oczekiwania związane z wprowadzeniem programu SAPART są niewspółmiernie wysokie do
oferowanej  w  ramach  programu  pomocy.  SAPART  pozwoli  bowiem  rozwiązać  zaledwie
część  problemów  nurtujących  nasze  rolnictwo.  Dlatego  też  niezmiernie  ważne  będą:
prawidłowe  formułowanie  wniosków,  składanych  w  oddziałach  Wojewódzkich  Agencji
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa oraz właściwa realizacja  zadań inwestycyjnych.
Każdy projekt  tego  typu będzie  monitorowany zarówno  przed,  w trakcie  ,  jak  i  po  jego
realizacji.  Negatywna ocena, niezależnie od etapu realizacji projektu, spowoduje skreślenie
zadania  z  programu i  utratę  środków przeznaczonych na  jego  realizację.  Po  ostatecznym
zatwierdzeniu programu i podpisaniu umów zostanie przeprowadzona kampania informacyjna
na temat SAPART, w którą zamierza włączyć się także nasze Starostwo.

14 - 16.09. Z inicjatywy grupy zarządców dróg powiatowych, Starosty Konińskiego Elżbiety
Streker-Dembińskiej, Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz redakcji "Polskich Dróg" w
dniach 14-16 września 2000r. W Licheniu w Centrum Konferencyjnym Budimexu odbyło się
I SPOTKANIE ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH, w którym uczestniczyło 200
osób w tym 150 dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych z 16 województw. Do udziału w
Spotkaniu zaproszono między innymi przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej, Ministerstwa Finansów, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Urzędu Nadzoru
Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych. Honorowy patronat  nad spotkaniem objęli:
Jerzy Widzyk, minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Józef Dąbrowski, przewodniczący
Komisji  Transportu  i  Łączności  Sejmu  RP,  Antoni  Jankowski,  prezes  Zarządu  Związku
Powiatów  Polskich.  W  ciągu  3  dni  odbyły się  4  sesje,  podczas  których  wygłoszono  16
referatów w następujących tematach:

 Rola dróg powiatowych w rozwoju sieci drogowej w Polsce 
 Uwarunkowania ekonomiczno-prawne działalności powiatowych zarządów dróg 
 Problemy organizacji i zarządzania powiatową siecią dróg: 
 Technologie utrzymania i modernizacji dróg i mostów 

I Spotkanie Zarządców Dróg Powiatowych odbyło się w drugim roku funkcjonowania naszej
organizacji  drogownictwa  uwarunkowanej  wprowadzoną  reformą  administracji  publicznej.
Podział administracyjny kraju spowodował istotne zmiany tak w podziale sieci drogowej jak i
w  organizacji  administracji  drogowej.  W  wyniku  zmian  ponad  90%  długości  sieci  dróg
publicznych  zostało  podporządkowanych  samorządom  różnych  szczebli.  Spotkanie  w
Licheniu  umożliwiło  wymianę  doświadczeń  w  zarządzaniu  powiatową  siecią  drogową  w
różnych rejonach kraju oraz pozwoliło ocenić reformę drogownictwa. Ponieważ zgłoszonych
zostało  wiele  ważnych  i  szczegółowych  wniosków  dotyczących  spraw  technicznych,
ekonomicznych i organizacyjnych uczestnicy Spotkania podjęli uchwałę, którą publikujemy.
Zaniepokojenie zarządców dróg powiatowych budzi fakt podejmowania decyzji na szczeblu



centralnym i ustanawiania prawa dotyczącego bezpośrednio dróg publicznych bez stosownych
konsultacji  ze  środowiskiem  czy  reprezentantami  środowiska,  do  których  zalicza  się
Zarządców Dróg Powiatowych. Znalazło to odzwierciedlenie podczas burzliwych dyskusji.
Uczestnicy I Spotkania uznali potrzebę powołania Forum Zarządców Dróg Powiatowych przy
Związku Powiatów Polskich w celu reprezentowania środowiska drogowców powiatowych.
Oprócz  uczestniczenia  w sesjach  można było zapoznać  się  z  nowymi technologiami  oraz
sprzętem używanym w drogownictwie.  Na terenie  Hotelu  Magda przedstawiciele  24  firm
prezentowali swoje osiągnięcia na 300m2 powierzchni wystawowej. Były to między innymi
takie firmy jak: Zakład Produkcji Znaków Drogowych "WIMED" z Tuchowa, Huta Stalowa
Wola S.A., Schmidt  Polska Sp. z o.o. z Kielc, APM S.C. Bielsko Biała, LM S.A. Konin,
Polifarb Cieszyn -Wrocław, Rehau Sp. z o.o. Przeźmierowo, 3M Poland Sp. z o.o. Nadarzyn.
W drugim dniu Spotkania ZDP firma BITUPOL Sp. z o.o. z Warszawy producent emulsji
bitumicznych  dla  drogownictwa  i  wykonawca  robót  w  technologiach:  powierzchniowych
utrwaleń i  mikrodywaników "na zimno"  zaprezentowała  zestaw zespolony kombajn  firmy
Schäffer z ciągnikiem MAN do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. W ramach pokazu
firma BITUPOL odnowiła w ramach promocji 500m nawierzchni drogi powiatowej nr 16228.
Wszystkie referaty z  I Spotkania Zarządców Dróg Powiatowych wydane zostały w formie
publikacji i wręczone wszystkim uczestnikom oraz opublikowane w nr 9/2000 Polskich Dróg.

UCHWAŁA I SPOTKANIA ZARZĄDCÓW DRÓG POWIATOWYCH LICHEŃ
2000R.

Uczestnicy I Spotkania Zarządców Dróg w Licheniu (14-16 września 2000r.) zwracają
uwagę na rolę i znaczenie sieci dróg powiatowych w rozwoju regionów i dla jakości życia
mieszkańców.  Sprawa  ta  powinna  znaleźć  większe  niż  obecnie  odzwierciedlenie  w
polityce transportowej państwa i w nakładach przeznaczonych na utrzymanie sieci dróg
powiatowych,  której  utrzymanie  na  odpowiednim  poziomie  powinno  być  troską  i
obowiązkiem polityków, administracji państwowej i samorządowej.

Pilnego rozwiązania wymagają następujące zagadnienia:

1.stworzenie  czytelnego  systemu  finansowania  dróg  powiatowych,  który  zahamuje  ich
degradację;
2.  opracowanie  modelu  funkcjonowania  zarządów dróg powiatowych, który służyć będzie
prawidłowemu wykonywaniu zadań wynikających z ustawy oraz właściwemu wykorzystaniu
majątku drogowego; 
3. dokonanie weryfikacji sieci dróg powiatowych zgodnie z ich funkcją; 
4. stworzenie warunków rozwoju bazy technicznej funkcjonowania zarządów drogowych oraz
dla funkcjonowania powiatowych służb drogowych; 
5.  uporządkowanie  i  uproszczenie  zakresu  dokumentacji  prowadzonej  przez  zarządy dróg
powiatowych oraz urealnienie terminu wprowadzenia ewidencji dróg; 
6. zapewnienie warunków finansowych do urealnienia spraw własnościowych na powiatowej
sieci dróg; 
7.  stworzenie  systemu  podnoszenia  kwalifikacji  samorządowej  administracji  drogowej  i
przywrócenie uprawnień technicznych w dziedzinie budownictwa drogowego i mostowego. 

Uczestnicy I Spotkania proponują powołać Forum Dyrektorów Zarządców Dróg Powiatowych
przy Związku Powiatów Polskich oraz kontynuowanie dorocznych Spotkań Zarządców Dróg
Powiatowych.



Komisja wnioskowa I SZDP w składzie:
Janusz Stacherski - ZDP Konin,
Marek Gierałtowski - ZDP Braniewo,
Zdzisław Piechota - ZDP Nowy Dwór Gdański,
Stanisław Kozieł - ZDP Słupsk,
Zygmunt Staszczak - ZDP Sandomierz,
Andrzej Kalinowski - redakcja "Polskich Dróg"
podejmie działania na rzecz zrealizowania powyższych postulatów powiatowych zarządów
drogowych.

W dniach 14 i 15 09. w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym - Hotelu "WITYNG" w
Mikorzynie gm. Ślesin odbyło się kolejne III spotkanie sekretarzy powiatów województwa
wielkopolskiego.  Celem  spotkania  było  omówienie  spraw  związanych  z  obowiązkami  i
uprawnieniami organu założycielskiego wobec Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej  (SPZOZ)  w  świetle  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  r.  o  zakładach  opieki
zdrowotnej  i  rozporządzenia  z  dnia  18 listopada 1999 r.  w sprawie  szczegółowych zasad
sprawowania  nadzoru  nad SPZOZ i  nad jednostkami  transportu  sanitarnego oraz  kontrola
gospodarki finansowej w powiecie. Zajęcia szkoleniowe prowadzili: Pani Krystyna Babiak,
dziekan  Izby  Radców  Prawnych  w  Poznaniu  specjalizująca  się  w  problematyce  opieki
zdrowotnej oraz Pani Grażyna Wróblewska, wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu,  ekspert  z  zakresu finansów publicznych. Sekretarze powiatów biorący udział  w
spotkaniu  mieli  również  okazję  podziwiać  walory  turystyczne  naszego  rejonu  pływając
statkiem po jeziorach mikorzyńskim i ślesińskim. Spotkali się też ze starostą konińskim Panią
Elżbietą  Streker  -  Dembińską.  W  drugim  dniu  spotkania  po  zajęciach  szkoleniowych
sekretarze  gościli  w  Starostwie  Powiatowym w Koninie  gdzie  zapoznali  się  ze  strukturą
organizacyjną  powiatu  oraz  warunkami  pracy  w  Starostwie.  Zwiedzili  również  wystawę
sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w drogownictwie w ramach trwającego trzy
dni I ogólnopolskiego spotkania zarządców dróg powiatowych w Licheniu. Uzgodniono, że
gospodarzem następnego IV spotkania sekretarzy powiatów województwa wielkopolskiego
będzie  powiat  gnieźnieński  a  tematami,  którymi zajmą się  sekretarze  to  m.in.  gospodarka
nieruchomościami w tym sprawy związane z  przekazywaniem mienia na rzecz  powiatów,
aktualne  zmiany w przepisach dotyczących całokształtu  spraw związanych z  działalnością
powiatów.

17-09 w Kleczewie odbył się 10 Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych W Przeglądzie udział
wzięło  11  orkiestr  dętych  z  terenu  byłego  województwa  konińskiego.  Nagrodę  Starosty
Konińskiego otrzymała orkiestra OSP z Kazimierza Biskupiego.

W dniach 17 do 22.09. w Lüneburgu ( Niemcy ) odbyło się seminarium na temat organizacji i
zarządzania  powiatami  na przykładzie  powiatów niemieckich  zorganizowane przez  zarząd
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Ost - Akademie Lüneburg. 

W seminarium brało udział 26 osób reprezentujących powiaty województwa wielkopolskiego.
Byli  to  przewodniczący  rady  powiatu,  wiceprzewodniczący,  członkowie  zarządu,
wicestarostowie, sekretarze i skarbnicy. Powiat koniński reprezentował sekretarz powiatu -
Krzysztof  Musiał.  Uczestnicy  seminarium  zapoznali  się  ze  strukturą  administracyjną



Republiki Federalnej Niemiec, krajów związkowych, powiatów i gmin. Przedstawiciele strony
niemieckiej przedstawiali zadania i kompetencje powiatów, gmin, na kolejnych spotkaniach z
władzami miasta Lüneburg, powiatu Lüneburg przedstawicielami Urzędu Gminy Neuhaus.
Wiele czasu poświecili na sprawy związane z reformą administracji, jej nowymi strukturami i
celami  w  kontekście  zjednoczenia  Niemiec.  O  zadaniach  i  strukturze  państwowej
administracji  rządowej  mówili  przedstawiciele  Urzędu  Okregowego  Lüneburg  w  czasie
wizyty  w  ich  Urzędzie.  W  biurze  ds.  Unii  Europejskiej  dyskutowano  o  wpływie  Unii
Europejskiej  na  państwową  administrację  oraz  samorząd  terytorialny.  Pobyt  w  powiecie
Lüneburg  był  okazją  do  zwiedzenia  miasta,  zapoznania  się  z  jego  historią,  zabytkami.
Lüneburg -  stolica  powiatu  leżący w Dolnej  Saksonii  to  miasto  z  1000 -  letnią  tradycją.
Główny  swój  rozwój  i  znaczenie  zawdzięcza  pokładom  soli,  które  stanowiły  główne
bogactwo.  Obecnie  liczy  63  tyś.  mieszkańców,  natomiast  powiat  160  tyś.  Uczestnicy
seminarium zwiedzili również gminę Neuhaus, gminę, która znajduje się teraz w granicach
powiatu Lüneburg , a która 10 lat temu znajdowała się w NRD. O trudnościach, problemach z
tą właśnie gminą leżącą dawniej na pograniczu dwóch stref mówił burmistrz miasta. Należy
zaznaczyć,  że  seminarium  oprócz  wymiany  doświadczeń  pomiędzy  przedstawicielami
samorządu z Polski i z Niemiec w takich m.in. sprawach jak szkolnictwo, ochrona zdrowia,
kultura, kultura fizyczna i sport, ochrona środowiska i budżet powiatu gminy, miało jeszcze
inny cel, a mianowicie nawiązanie współpracy z partnerami z Niemiec. I właśnie te pierwsze
próby  kontaktów  zostały  podjęte,  chociaż  w  trakcie  spotkań  okazało  się,  że  już  wiele
powiatów i  gmin  z  województwa  wielkopolskiego już  wcześniej  nawiązało  współpracę  z
gminami, miastami i powiatami w Dolnej Saksonii  i  innych krajach związkowych. Powiat
koniński do tej pory nie nawiązał kontaktu z żadnym z powiatów w Niemczech, ale wyraził
gotowość  do  nawiązania  takiej  współpracy  z  powiatem  o  porównywalnej  wielkości  i
podobnych do rozwiązania problemach, a dotyczących w szczególności rolnictwa, ochrony
środowiska w tym zagospodarowania terenów pokopalnianych, rozwoju bazy turystyczno -
wypoczynkowej,  oświaty, kultury, spraw socjalnych. Reasumując,  seminarium było bardzo
interesujące. Uczestnicy zapoznali się z problemami, osiągnięciami jak i niepowodzeniami w
interesujących ich dziedzinach prezentowanych przez stronę niemiecką. Mogli  porównać z
problemami,  które  występują  u  nas,  chociaż  porównywanie  gmin,  powiatów,  krajów
związkowych ich struktury, zadań i kompetencji jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach
niemożliwe.  Nie stanowi to jednak przeszkody w nawiązaniu współpracy i  wykorzystaniu
ciekawych rozwiązań  z  jednej,  czy  drugiej  strony.  Okazuje  się,  że  jest  wiele  wspólnych
tematów, dziedzin, w których można współpracować. I mamy też wspólne problemy - np.:
problemy finansowe, chociaż rozwiązywanie ich jest inne w Niemczech i Polsce (chodzi np.:
o korzystanie przez powiaty, gminy z kredytów preferencyjnych). 

23  -  24.09. podczas  Targów  Rolno-Spożywczych  "Kulinaria  2000"  rozstrzygnięto
zorganizowany przez  Starostwo  Powiatowe  w Koninie  Konkurs  "O  Srebrny Garnek"  dla
najlepszego  zakładu  gastronomicznego.  Do  konkursu  zgłosiło  się  6  zakładów
gastronomicznych. Komisja konkursowa miała okazję poznać każdy z nich. Największą ilość
punktów uzyskała restauracja "ITALIA" oraz kolejno restauracje "BUENO", "HOTELOWA"
"GRODZKA".  W  kategorii  stołówki  "Srebrny  rondelek"  otrzymała  STOŁÓWKA  NR  4
ul.Hutnicza, w kategorii puby wyróżniono- PIWNICĘ w KLUBIE "HUTNIK". Konkurs miał
na celu promocję dobrych zakładów gastronomicznych, a element rywalizacji jak w każdym
konkursie,  mamy nadzieję  przyczyni  się  do  tego,  że  konińska  gastronomia  będzie  coraz
lepsza, a klienci bardziej zadowoleni. Nagrodę główną, czyli symboliczny "Srebrny Garnek"
oraz certyfikaty uczestnictwa wręczono podczas spotkania wystawców targowych w dniu 24
września.



23. 09. odbyła się uroczystość 5-lecia Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie , w których udział
wzięli przedstawiciele Powiatu Konińskiego, reprezentanci Wojewody Wielkopolskiego oraz
władze poszczególnych samorządów gminnych. Obchody połączone były z podsumowaniem
Pleneru  Malarskiego  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Międzynarodową  Sztafetą  Osób
Niepełnosprawnych. W imprezie towarzyszącej obchodom udział wzięły zaproszone drużyny
z miejscowości : Templin w Niemczech, Lanzendorf w Austrii , Sopron i Mochat`s z Węgier ,
Bystre  w  Czechach  oraz  miejscowości  położonych  w  Polsce  :  Nowego  Czarnowa,
Szczercowa,  Krakowa,  Łyszkowic  ,  Więckowic,  Owczar  i  Ślesina  .  Zwycięskie  drużyny
zostały nagrodzone pucharami ufundowanymi przez sponsorów. Puchar Starosty Konińskiego
otrzymał zawodnik z Czech - zwycięzca grupy Super Champion. W klasyfikacji drużynowej I
miejsce  zajęli  zawodnicy z  Lanzendorf  .  Ponadto  wszyscy uczestnicy zostali  obdarowani
koszulkami. Uroczystości z okazji 5 rocznicy działalności DPS w Ślesinie przebiegły w miłej
atmosferze, a pogoda która w tym dniu dopisała stworzyła dodatkowo wspaniałe warunki do
współzawodnictwa  między  drużynami.  Wydarzenie  w  Ślesinie  potwierdziło  celowość
organizowania imprez o takim charakterze.

24.09. w Ślesinie został przeprowadzony finał XVIII Letniej Spartakiady LZS Mieszkańców
Wsi  Województwa  Wielkopolskiego o  Puchar  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego.
Powierzenie  organizacji  tej  imprezy  było  dla  nas  dużym  wyzwaniem.  Na  kilka  tygodni
wcześniej  rozpoczęto  prace  przygotowawcze.  Gmina  Ślesin  włożyła  wiele  pracy  w
przygotowanie  boisk,  stadionu,  tras  wyścigowych.  W  Spartakiadzie  uczestniczyło  1131
zawodników z 21 powiatów Wielkopolski. Walka sportowa toczyła się w wielu dyscyplinach
sportowych i  rekreacyjnych,  m.  in.:  lekkaatletyka,  piłka  nożna,  uliczna  piłka  koszykowa,
plażowa piłka siatkowa, trójbój rekreacyjny, przeciąganie liny, kolarstwo, rajdy rowerowy i
samochodowy, wielobój rodzinny. Powiat koniński zajął  IV miejsce w punktacji ogólnej -
utrzymując w ten sposób wysoka lokatę w punktacji generalnej powiatów Wielkopolski Za
zajęcie 4 miejsca w klasyfikacji drużynowej XVIII Wojewódzkiej Letniej Spartakiady LZS,
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przyznało nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł. na zakup
sprzętu sportowego. Punktacja ogólna :I miejsce - Września / 693 pkt./, II - Pleszew /660,5/,
III - Złotów /604/, IV- Konin / 595,5/, V - Piła /595,5 - (Konin miał więcej zwycięstw niż
Piła), VI - Śrem / 520 /, VII - Środa / 513/, VIII - Gniezno / 499/, IX - Szamotuły / 441/, X -
Kalisz / 401/.


