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Z prac Rady Powiatu  ( 27 października – 15 grudnia ) 
 Posiedzenia Rady Powiatu 

27 października br., odbyło się już po raz XXI,  posiedzenie Rady Powiatu 
Konińskiego.  Sesja poświęcona była problematyce ochrony środowiska. 

Celem zapoznania się z  informacjami  o stanie środowiska na obszarze powiatu konińskiego 
oraz działalności Inspekcji Ochrony Roślin , Radni wysłuchali wystąpień Inspektora Ochrony 
Środowiska  i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin. W debacie nad sprawami 
dotyczącymi ochrony środowiska w powiecie konińskim wzięli także udział zaproszeni 
goście: prof. dr hab. Marek Nawalny i dr hab. Karol Budziński z Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Bogusław Zdanowski z Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego  im. St. Sakowicza w Olsztynie, mgr inż. Włodzimierz Garczyński  
z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, mgr Alicja Bunikowska  - 
Dyrektor firmy „ABRYS” z Poznania, mgr inż. Wojciech Rogala – Dyrektor firmy 
„ATMOTERM” z Opola. 

Z uwagi na wyjątkowy charakter sesji i bardzo interesujące wystąpienia prelegentów a 
także aby  „złamać” wciąż funkcjonujące stereotypy, że Ziemia Konińska jest wypalona, 
zniszczona i zanieczyszczona,  podajemy obszerniejszą  informację z  przebiegu debaty. 

Pierwszy z prelegentów, prof. dr hab. Marek Nawalny  przybliżył zebranym problem 
wpływu działalności kopalni  na wody  podziemne  i  stan konińskich jezior.  Niebawem na 
terenie powiatu konińskiego założony zostanie system monitoringu wód pomiędzy 
kopalniami a jeziorami, oparty na najnowszych  osiągnięciach technicznych. 

W referacie nt. „Zagadnienia ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko – 
przemysłowych Powiatu Konińskiego”, dr hab. Karol Budziński  przedstawił bilans emisji 
czterech zanieczyszczeń ( dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu i tlenku węgla) z podziałem 
na ilości emitowane przez Elektrownie: „Konin”, „Pątnów” oraz źródła komunalne.  Wg dr 
Budzińskiego , wyniki badań stanu powietrza w rejonie konińskim są zadawalające. W 
ostatnim czasie nie zaobserwowano przekroczeń emisji zanieczyszczeń , badania wykazują 
nawet tendencję ich obniżania. 

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski ( Instytut Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo 
– Technicznej w Olsztynie ) referując temat „Jeziora konińskie – struktura i funkcjonowanie , 
kierunki sukcesji, ochrona i zagospodarowanie” zwrócił uwagę na to, że  wbrew 
powszechnym opiniom , stan czystości jezior konińskich nie budzi zastrzeżeń . Badania 
Instytutu Rybactwa wykazały bowiem , że wody naszych jezior zamieszkują małże, które 
wymagają czystej wody.  Powiedział również, że bez zachowania reżimu hydrologicznego nie 
może być mowy o zagospodarowaniu przestrzennym rejonu konińskiego.  

Pozostała część debaty poświęcona była problematyce zagospodarowania odpadów.  
Mgr  Włodzimierz Garczyński z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w 

Warszawie mówił na  temat gospodarki odpadami w świetle działalności kontrolnej PIOŚ, 
także w aspekcie rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, a Dyrektor firmy „ABRYS”, 
Pani Alicja Bunikowska przedstawiła raport przejściowy z dotychczasowej realizacji 
„Programu gospodarki odpadami w powiecie konińskim.” 

 
Na XXI posiedzeniu  Rady Powiatu Konińskiego podjęte zostały  wszystkie uchwały 

objęte porządkiem obrad: 
- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, 
- w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży radnym, 
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok. 
 



 
Głównym tematem XXII  sesji Rady Powiatu, która odbyła się w siedzibie Starostwa w 
dniu  15 listopada, był  Budżet Powiatu Konińskiego na rok 2001. 
Projekt Budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok omówił szczegółowo Skarbnik Powiatu- 
Radzisław Kozłowski.  

Radni wysłuchali także informacji  o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
za okres od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia roku bieżącego oraz sprawozdania z 
działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym. 

 
 
 

15 grudnia o godz. 10, w sali obrad nr 252 Starostwa w Koninie ,  po raz ostatni w 2000 
roku, zebrała się Rada Powiatu Konińskiego.  
Sesja poświęcona była: współpracy Starostwa Powiatowego z gminami powiatu konińskiego 
w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz kierunkom aktywizacji zawodowej w powiecie. 
Radni podjęli następujące uchwały: 
- w sprawie uchwalenia strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego, 
- zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
- w sprawie wdrożenia systemu zapewnienia jakości wg norm ISO. 
 
Po części oficjalnej  przyszedł czas na wigilijny opłatek. W atmosferze serdeczności i 
świątecznego optymizmu, wszyscy obecni na sesji życzyli sobie nawzajem radosnych Świąt i 
pomyślności na Nowy Rok.    
 

 
 Posiedzenia Komisji Rady Powiatu 

Ostatnie miesiące 2000 roku to czas wytężonej pracy wszystkich Komisji. Problematyka 
poszczególnych posiedzeń wynikała z planów pracy Komisji i Rady Powiatu oraz innych 
bieżących potrzeb wynikających na przykład ze zmian legislacyjnych. 

Problemy związane z ochroną środowiska były jednymi z ważniejszych, jakie zostały 
podjęte przez Radę w miesiącu październiku.  

Komisja Ochrony Środowiska szczegółowo zapoznała się z raportem przejściowym z 
dotychczasowej realizacji programu gospodarki odpadami w Powiecie Konińskim 
sporządzonym przez firmę ABRYS z Poznania. Rozpatrzono również informację 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu 
Konińskiego. 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej rozpatrzyła informację o działalności 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Poznaniu na terenie Powiatu Konińskiego w 
1999 roku. Szeroka dyskusja w tym temacie zakończona została wypracowaniem wniosków 
w sprawie przekazywania przez WIOR rolnikom informacji-komunikatów sygnalizujących 
występowanie organizmów szkodliwych za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego 
(a nie jedynie za pośrednictwem urzędów miast i gmin) oraz w sprawie zorganizowania 
szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących obrót środkami ochrony roślin. Niepokój 
Komisji wzbudził również fakt, iż koszty związane z badaniem sprzętu wykorzystywanego do 
zabiegów ochrony roślin są dla większości rolników zbyt wysokie. 

Kolejny blok zagadnień dotyczył spraw związanych z oświatą, kulturą i sportem. 
Strategia  oświaty, sprawa BHP oraz sprawy zatrudnienia w szkołach i placówkach 
oświatowych znalazły się w kręgu zainteresowania Komisji Oświaty i Wychowania. Komisja 



wyraziła również pozytywną opinię do zaproponowanych zmian w regulaminie 
wynagradzania nauczycieli. 
Zaś zasadniczym celem posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki było zaopiniowanie 
wniosków o dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań z zakresu sportu, kultury i turystyki. Komisja zapoznała się także z projektem 
imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2000/2001. 

W ramach realizacji swoich planów pracy posiedzenia zorganizowały: Komisja Zdrowia i 
Pomocy Społecznej oraz Komisja Infrastruktury Komunalnej.  
Pierwsze z posiedzeń odbyło się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sadlnie, gdzie Komisja 
Zdrowia i Pomocy Społecznej zapoznała się z funkcjonowaniem oraz planami związanymi z 
rozwojem tej placówki. 
Natomiast posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej poświęcone zostało debacie nt. 
stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz występujących potrzebach w zakresie 
ich modernizacji i odnowy. Komisja, dostrzegając zaległości remontowe, obecny poziom 
finansowania oraz wzrost ruchu na drogach – co pogłębia proces ich degradacji, 
wnioskowała, aby Zarząd Powiatu przy projektowaniu budżetu na 2001 r. w miarę 
możliwości całą subwencje drogową przeznaczył na zadania związane z drogownictwem. 

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej trzyosobowy zespół kontrolny 
przeprowadził kontrolę w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie. Kontrola przebiegała 
pod kątem celowości wydatkowania posiadanych środków finansowych oraz oceny bazy 
lokalowej 

W listopadzie br. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem tych 
spotkań było: omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez poszczególne 
zespoły kontrolne, opracowanie projektu planu pracy i kontroli na 2001 r., ocena pracy 
Zarządu Powiatu Konińskiego w oparciu o analizę protokołów z posiedzeń Zarządu. 

Ocena stanu przejmowania mienia przez Powiat Koniński stała się tematem posiedzenia 
doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej. Wyrażając pozytywną opinię w tym zakresie Komisja 
udzieliła pełnego poparcia dla dalszych działań podejmowanych przez Starostwo. 

Miesiąc grudzień również obfitował w posiedzenia Komisji. W kręgu zainteresowań 
wszystkich Komisji Rady znalazły się dwa dokumenty; projekt budżetu Powiatu Konińskiego 
na 2001 rok oraz „Strategia rozwoju Powiatu Konińskiego”.  
Projekt budżetu uzyskał akceptację wszystkich Komisji, jednak podczas debaty na 
poszczególnych posiedzeniach wyartykułowane zostały pewne problemy. W konsekwencji 
postulowano:  
 aby Zarząd Powiatu poinformował media o tym, że składki ubezpieczenia zdrowotnego za 

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku nie są opłacane bowiem mieszkańcy powiatu 
winni wiedzieć, że jest to skutek działania Rządu, a nie złej woli czy nieudolności Rady 
Powiatu Konińskiego i Zarządu Powiatu; 

 aby wszystkie powiatowe imprezy sportowe odbywały się na odpowiednim poziomie (aby 
tak się stało niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków na ten cel)  

 o dołączenie do projektu budżetu harmonogramu rzeczowego dot. prac w drogownictwie 
na 2001 rok 

 o przekazywanie dodatkowych wpływów do budżetu na budowę i modernizację dróg 
 o zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z 

przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących. 
W odniesieniu do „Strategii rozwoju Powiatu Konińskiego” - wszystkie Komisje potwierdziły 
wagę i potrzebę jej powstania, a jej założenia uznały za stwarzające szansę na rozwój 
gospodarczy i społeczny powiatu na przyszłość. 



W ramach realizacji swoich planów pracy na wspólnym posiedzeniu spotkały się Komisja 
Oświaty i Wychowania oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki. W kręgu zainteresowania 
Komisji znalazły się sprawy związane z oceną pracy szkół w roku szkolnym 1999/2000 oraz 
stanem przygotowania szkół średnich do wdrażania reformy oświaty. W kontekście 
omawianej strategii Komisje podjęły dyskusję nt. działalności i inicjatyw promocyjnych 
podejmowanych przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koninie ,  
prowadzone   przez firmę CN Public Relations, która ściśle współpracuje z Wydziałem 
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa w Koninie. Pan Tomasz Nowak - przedstawiciel CN 
Public Relations  zapoznał Radnych z działaniami na rzecz RCIT w Koninie, podjętymi prze 
firmę w bieżącym roku. Opracowanie i aktualizacja strony internetowej CIT, 
współorganizowanie Wielkiego Ruszenia Powiatu w Ślesinie, organizowanie konferencji 
prasowych promujących turystykę , internetowe opracowanie wystawy malarskiej "Po 
plenerze", "chat Starosty Konińskiego" - to niektóre z omówionych przez Pana Nowaka 
inicjatyw Centrum, podjętych na rzecz promocji turystyki powiatu konińskiego. Wszystkie  
działania Centrum na  rok przyszły również służyć będą rozbudowie informacji na temat 
możliwości turystycznych naszego powiatu.   Komisje uznały, że promocja powiatu została 
zaplanowana we właściwy sposób. 

Sprawa przygotowania dróg w sezonie zimowym 2000/2001 znalazła się w kręgu 
zainteresowania Komisji Infrastruktury Komunalnej oraz Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego.  

Z kolei temat zalesiania gruntów nie należących do zasobów lasów państwowych 
rozpatrywany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Geodezji i Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska. Ponadto akceptację Komisji Ochrony 
Środowiska uzyskały wnioski o częściowe dofinansowanie: 

- inwestycji ekologicznej w Golinie pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci” 
- zadania o charakterze ponadgminnym związanego z wdrażaniem selektywnego 

gromadzenia odpadów. 
Ostatni blok zagadnień dotyczył: kierunków aktywizacji zawodowej w powiecie 

konińskim, współpracy Starostwa Powiatowego z gminami Powiatu Konińskiego w zakresie 
pozyskania inwestorów oraz propozycji ustanowienia herbu i flagi powiatu konińskiego. 
Duże zaniepokojenie Komisji wzbudził wzrastający poziom bezrobocia na terenie powiatu. 
Zdaniem Komisji podjęta przez Starostwo Powiatowe w Koninie współpraca z gminami w 
zakresie przeciwdziałania bezrobociu jest jak najbardziej słuszna. 
Konsekwencją szerokiej debaty na w/w tematy zgłoszone zostały następujące wnioski: 
 Zarząd Powiatu Konińskiego powinien wzmóc działania na rzecz promocji istniejącej na 

terenie powiatu bazy infrastrukturalnej,  
 należy czynić wszelkie starania o pozyskanie środków na funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Pracy i poinformować Krajowy Urząd Pracy o sytuacji finansowej PUP w 
Koninie, 

 zorganizować wspólnie z merytoryczną komisją Rady Miasta Konina w I kwartale 2001 r. 
konferencji n. bezrobocia z udziałem parlamentarzystów Ziemi Konińskiej. 

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej trzyosobowy zespół kontrolny 
przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie. Kontrola przebiegała pod 
kątem realizacji zadań ujętych w budżecie ZDP za okres 11 miesięcy 2000 r. 

  
 
Z prac Zarządu Powiatu ( 11 października – 6 grudnia ) 
11.10 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego poświecone było omówieniu informacji 
przygotowanych na sesję Rady Powiatu dotyczące: działalności: Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin na obszarze powiatu, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 



obszarze powiatu, przygotowań do debaty na forum Rady Powiatu poświeconej ochronie 
środowiska w powiecie konińskim. Przyjęto treść projektu uchwały Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego w 2000 r., zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie. Zarząd Powiatu podjął 
uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego w 2000 r. Przyjął 
projekt strategii rozwoju powiatu konińskiego oraz informację z realizacji planu imprez za 
miesiąc sierpień i wrzesień. W sprawach bieżących omówiono: wniosek Dyrektora LO w 
Sompolnie dot. zmian modernizacji kotłowni, wniosek Zarządu Miasta Sompolna w sprawie 
przekazania terenu pod inwestycje. Ponadto Zarząd wystąpił z wnioskiem do Wojewody 
Wielkopolskiego w sprawie zbycia mienia Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie oraz 
zapoznał się z obowiązującą procedurą sprzedaży mieszkań nauczycielskich w Żychlinie i 
Sompolnie. 
27.10 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego poświęcono następującym sprawom: 
przyjęto treść projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu 
Konińskiego na 2000 rok, zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Przyjęto 
informację dot. rozstrzygnięcia przetargu na „Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 
serii 9000 w Starostwie Powiatowym w Koninie, dofinansowania modernizacji kotłowni w 
placówkach oświatowych przez WFOŚ i GW, organizacji konferencji nt. zapobiegania 
narkomanii. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do zawierania porozumień w 
sprawie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu południowo wschodniej 
Wielkopolski. W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zajmował się rozpatrzeniem wniosku 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej. 
6.11 na posiedzeniu Zarządu podjęte zostały uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w 
sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok, zmian w 
harmonogramie dochodów i wydatków budżetu powiatu konińskiego na 2000 r., 
szczegółowego wykazu majątku przydzielonego Liceum Ogólnokształcącemu w Sompolnie, 
Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie i Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno – Wychowawczemu w Rychwale. Ustalono Zasady podziału środków na stypendia 
dla młodzieży wiejskiej. przyjęto informację nt. powiat i gmina wobec rodziny i jej 
problemów. 
15.11 na posiedzeniu Zarządu Powiatu Konińskiego przyjęto informacje na Sesję Rady 
Powiatu dot.: kierunków aktywizacji zawodowej w powiecie, współpracy z gminami powiatu 
konińskiego w zakresie pozyskiwania inwestorów. Podjęto uchwałę Zarządu Powiatu 
Konińskiego w sprawie zmian budżetu w 2000 r. Przyjęto projekt herbu powiatu w wersji 
roboczej. 
29.11 na posiedzeniu Zarządu Powiatu Konińskiego przyjęto treść uchwały Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie: zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz Regulaminu 
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, rozpoczęcia procesu wdrażania 
systemu zarządzania jakością według międzynarodowych norm ISO, uchwalenia strategii 
rozwoju i promocji Powiatu Konińskiego. Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian 
w budżecie Powiatu Konińskiego w 2000 r. Przyjęto informację dot.: mienia powiatu, odbioru 
modernizowanych kotłowni (LO Kleczew, LO Sompolno, ZSE-U Żychlin ), rozstrzygnięcia 
przetargu na kredyt bankowy, realizacji harmonogramu robót na drogach powiatowych w 
2000 r., omówiono zasady podziału środków z dotacji oświatowe na stypendia dla młodzieży 
wiejskiej. W sprawach bieżących Zarząd omówił min. sprawę: zawieszenia przewozu na 
Sompolińskiej Kolei dojazdowej, zwiększenia limitu dotacji finansowych w przyszłorocznym 
budżecie dla potrzeb powiatu konińskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dot. 
wywłaszczeń nieruchomości przeznaczonych pod eksploatację węgla brunatnego, 
zabezpieczenia w roku 2001 środków na dokończenie rozpoczętej modernizacji budynku na 
ul. Zakładowej 4 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy. 



6.12 Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie: 
zmian w budżecie powiatu konińskiego w 2000 r., zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2001 r., wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie w 
majątek. Podjął uchwały w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg 
Powiatowych w Koninie, opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie  gminy 
Kleczew do kategorii dróg gminnych, upoważnienia głównego inżyniera Zarządu Dróg 
Powiatowych w Koninie. Przyjął informację o zaawansowaniu prac nad cząstkową strategią 
powiatu. W sprawach bieżących Zarząd zajmował się: wnioskiem do wojewody 
Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia mienia stanowiącego część nieruchomości położonej 
w Koninie przy Placu Wolności 16, decyzją o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością 
na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, decyzją o ustanowienie 
trwałego zarządu nieruchomością na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Rychwale, protokółem rokowań między Zarządem Powiatu Konińskiego a Zarządem 
Gminy Sompolno o bezpłatne przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
położonej na terenie miasta Sompolno,, wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno –
Usługowych w sprawie dodatkowych prac związanych z modernizacją i remontem kotłowni. 
 
BIULETYN 8 (13) 
Wydarzenia miesiąca ( 17 października – 19 grudnia) 
♦ W dniu 17 października  w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie odbył 
się uroczysty koncert muzyki chopinowskiej . Został on zorganizowany w rocznicę śmierci  
Fryderyka Chopina. Wprowadzenie do jego życia i twórczości  przedstawił dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie- p. Henryk Janasek .W koncercie udział wzięli 
senator Ryszard Sławiński , Elżbieta Streker- Dembińska – Starosta Koniński, Barbara 
Szeflińska – członek Zarządu Powiatu Konińskiego  oraz przedstawiciele samorządów , 
nauczyciele i uczniowie ZSE-U w Żychlinie. Znane utwory wielkiego muzyka zaprezentował 
absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie . Następnie uczniowie 
złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Fryderyka Chopina i wraz z zaproszonymi gośćmi 
obejrzeli okolicznościową wystawę. 
♦ W dniach 19 – 22 października na Targach „TOUR SALON 2000” w Poznaniu 
swoje walory turystyczne prezentował także  powiat koniński .  
W imieniu Starostwa ,  w uroczystości otwarcia  Targów uczestniczyli Barbara Szeflińska, 
członek Zarządu Powiatu Konińskiego i Jerzy Drygiel, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu.  
W imprezie wzięły udział samorządy gminne z : Kazimierza Biskupiego, Kleczewa, 
Kramska, Ślesina i Wilczyna  oraz ośrodki wypoczynkowe: Hotel „Energetyk” ze Ślesina , 
Ośrodek „Mikorzyn” z Mikorzyna, Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „Wityng” z 
Mikorzyna , Ośrodek Szkoleniowy  z Wąsoszy, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Polana” ze 
Ślesina, Dom Wypoczynkowy „Turysta” z Lichenia, p.p. Ługowscy z Lichenia i  Biuro 
Podróży „Podróżnik” z Konina. 
Nasze stoisko cieszyło się powodzeniem zarówno ze strony bezpośrednich odbiorców tj. 
profesjonalistów z biur podróży, agencji turystycznych i touroperatorów, turystów 
indywidualnych, jak i znamienitych gości odwiedzających targi. 
Zainteresowanie regionem konińskim wyraźnie wzrasta , a zwłaszcza jego ofertą 
wypoczynkową ( kilkudniową) i rekreacyjną (windsurfing, żeglowanie ) oraz ruchem 
pielgrzymkowym ( Licheń). 
♦ 20 października  
- w Zespole Szkół Rolniczych we Wrześni odbyło się  posiedzenie Konwentu Starostów 
Wielkopolskich z Zarządem Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w celu omówienia 
istotnych zagadnień z zakresu kontraktacji usług medycznych na rok 2001. 



Organizatorem spotkania był Starosta Wrzesiński Krzysztof Wojciechowski, a 
przewodniczyła mu Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska. 
Na naradę zostali zaproszeni m.in.: Wiceminister Zdrowia Anna Knysok,  Dyrektor 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Leszek 
Sikorski, Sekretarz Izby Lekarskiej Wojciech Cieślik, Lekarz Wojewódzki Tomasz Grottel, 
Dyrektor WRKCH Rajmund Siennicki,  Rzecznik prasowy Krajowego Związku kas Chorych 
Zbigniewa Nowodworska, Starostowie i Dyrektorzy SP ZOZ Województwa 
Wielkopolskiego. 
Debatę w sprawie kontraktów służby zdrowia na rok 2001 poprzedziły wystąpienia jej 
uczestników. 
Dyrektor WRKCH w Poznaniu Rajmund Siennicki  przedstawił dane dotyczące sytuacji 
finansowania usług medycznych Wielkopolski w szpitalach, POZ i  Specjalistyce , z których  
wynikało, iż możliwości budżetowe Kasy są mocno ograniczone. 
 Z wypowiedzi uczestników wynikało, że we wszystkich powiatach i szpitalach sytuacja jest 
podobna , tzn. wszędzie brakuje środków na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie  
lecznictwa i ochrony zdrowia. Przedstawiciele powiatów i szpitali zgłosili ponadto szereg 
uwag do działalności Kasy Chorych. 
Wiceminister Zdrowia Anna Knysok  podkreśliła zrozumienie dla trudnej sytuacji zarówno 
Starostów Powiatów jak i Dyrektorów SPZOZ, których działania balansują pomiędzy 
koniecznościami a ograniczeniami. Wyraziła również nadzieję, że polityka zdrowotna w 
przyszłości będzie bardziej pokrywała się z planami restrukturyzacyjnymi służby zdrowia. 
- rozpoczęła się w Wolsztynie dwudniowa konferencja, mająca na celu omówienie 
wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu wojewódzkiego i samorządów 
powiatów oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.  Na zaproszenie Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, w spotkaniu  wziął udział Przewodniczący Rady Powiatu, 
Zdzisław Łukaszewski  
♦ 24 października. 
- Starosta Koniński uczestniczyła w spotkaniu  Wojewody Wielkopolskiego Stanisława 
Tamma ze Starostami Powiatów Województwa Wielkopolskiego. 
Spotkanie  poświęcone było omówieniu bieżących spraw, dotyczących  m.in.: projektu 
budżetu na rok 2001, zasad ustalania poziomu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz  wykorzystania dotacji celowych  udzielanych tym jednostkom w I półroczu bieżącego 
roku a także stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie wielkopolskim. 
- z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego , o godz. 11 w Urzędzie 
Miasta w Koninie , spotkali  się naczelnicy wydziałów promocji i rozwoju samorządów 
powiatowych, samorządów gminnych miast będących siedzibą powiatów, prezesi izb 
gospodarczych i Agencji Rozwoju Regionalnego.  Uczestnicy  spotkania  podjęli dyskusję na 
temat „ Zakres i formy współpracy w obszarze promocji na rok 2001.” 
♦ 25 października  
- w środę, o godzinie 10 w Urzędzie w  Poznaniu zebrała się Wojewódzka Rada 

Zatrudnienia. 
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się  m.in. ze sprawozdaniem Okręgowego Inspektora Pracy 
w Poznaniu  z działalności Państwowej Inspekcji Pracy  na terenie Okręgu Poznańskiego,  
stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie występujących trudności 
finansowych Funduszu Pracy  wpływających na pracę powiatowych urzędów pracy, 
informacją dotyczącą blokowania kont bankowych  PUP przez ZUS oraz analizą zmian na 
rynku pracy województwa wielkopolskiego w miesiącu wrześniu  2000r. przedstawioną przez 
Dyrektora WUP. 

Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w posiedzeniu wzięła udział  
Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 



♦ 26 października 
- w Kleczewie odbył się „II Wielkopolski Konkurs na Monodram”, zorganizowany 

przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie 
oraz Konińskie Starostwo. Wśród nagrodzonych  laureatów znalazły się: Alicja Perz, 
Katarzyna Wielgosik, Alicja Dobska, Monika Olszak oraz wyróżniona  Aleksandra Zasadzka. 
Nagrody  Starosty Konińskiego  wręczył Naczelnik Wydziału OśKiS Jerzy Drygiel 
- w  konińskim klubie „Hutnik” miało miejsce  rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego o 

Nagrodę „ MILOWEGO SŁUPA”., zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Konina i 
Konińskie Centrum Kultury i Sztuki. 
Nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Starostwo wręczyła jednemu z laureatów członek 
Zarządu Powiatu Konińskiego, Barbara Szeflińska. 
 
♦ Tegoroczną Inaugurację Powiatowego Roku Kulturalnego 2000 / 2001, która odbyła 
się  27 października w KDK, uświetniła zorganizowana przez Starostwo, wystawa malarska 
„Po plenerze”. 
Wernisaż, to efekt pracy 8 malarzy : Krzysztofa Candera, Michała Candera, Mariana 
Danielewicza, Jerzego Gnatowskiego , Andrzeja Kołodziejka, Stanisława Mazusia i Anny 
Szymanek - artystów którzy w czerwcu tego roku wzięli udział w dwutygodniowym  plenerze 
malarskim na terenie naszego powiatu. Inicjatorem pleneru była Halina Wójcik Dyrektor 
DPS, a  organizatorem Starostwo Powiatowe w Koninie przy współudziale sponsorów. 
Reprodukcje obrazów namalowanych podczas pleneru w Ślesinie zostały wydane w postaci 
albumu, który  towarzyszył piątkowej wystawie . Skatalogowane obrazy można zobaczyć 
również na stronie internetowej firmy CN Public Relations – www.cit.pl. 
Od 7 października , Szkoła Języków Obcych „JDJ” prowadziła akcję charytatywną  - 
sprzedaż cegiełek, akcję która kontynuowana była także podczas imprezy. DPS wspólnie z 
konińskim starostwem  proponowali  mieszkańcom miasta przejażdżkę  oryginalnym 
angielskim „piętrusem” za symboliczną złotówkę, za którą można było nabyć cegiełkę, 
zastępującą bilet autobusowy. 
Dochód z tej akcji , w wysokości 959 złotych , przekazany został na Dom Pomocy Społecznej 
w Ślesinie. 
Wystawę zwiedziło ponad 200 osób . Obrazy cieszyły się dużym zainteresowaniem, 9 pejzaży 
znalazło nabywców. Goście wernisażu kupowali też chętnie Katalogi Poplenerowe, 500 
złotych , uzyskane z ich sprzedaży  również zostało przekazane Placówce w Ślesinie. 
Cennymi pamiątkami z imprezy były  także, sprzedawane w holu KDK –u , wyroby 
ceramiczne , wykonane przez pensjonariuszy DPS w Ślesinie. 
Uroczystość Inauguracyjna była okazją do wyróżnienia twórców kultury z Powiatu 
Konińskiego. 
W tym roku  gratulowano: Zespółowi „Winniczanki” z GOśUK w Kramsku, Kapeli „Pod 
Rydlem” z M-G OśK w Kleczewie, oraz Jadwidze Kuszyńskiej Dyrektorowi M-GOśK w 
Golinie, Aleksandrze Mikołajczak – instruktorce bibliotekarstwa, oraz Henrykowi Nowakowi 
_ długoletniemu animatorowi zespołu „Winniczanki. 
Niewątpliwą atrakcją kończącą uroczystości był koncert kwartetu „RAMPA”. 
♦ Odpowiadając na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego do zgłaszania propozycji do Programu Rozwoju Wielkopolski, Starostwo 
Powiatowe w Koninie  przygotowało i uczestniczyło w przygotowaniu 6 wniosków – 
projektów do Programu. 
Projekty przygotowane przy udziale Starostwa dotyczą : 

- przebudowy drogi nr 25, 
- wspierania  rozwoju usług finansowo – doradczych na terenach wiejskich, 
- upowszechniania wiedzy o programach pomocowych Unii Europejskiej, 

http://www.cit.pl/


- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na obszarze powiatu, 
- edukacji ekologicznej społeczeństwa, 
- pomocy społecznej dla dzieci i rodzin w powiecie. 

Zakłada się, że wszystkie programy będą realizowane przy udziale samorządów miast i gmin 
oraz organizacji pozarządowych. W tym celu zostały podpisane stosowne porozumienia, 
których sygnatariuszami są: Rada Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Koninie, 
Konińska Izba Gospodarcza, Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencja 
Rozwoju Regionalnego, Związek Międzygminny, Koniński Region Komunalny oraz Miasto 
Konin. 
Porozumienie w sprawie projektu, dotyczącego modernizacji drogi nr 25 w dniu 30 
października podpisali: Starostowie i Wicestarostowie  powiatów: konińskiego i kaliskiego, 
Prezydenci i Wiceprezydenci miast Kalisza i Konina oraz Burmistrz i Z-ca Burmistrza  
Nowych Skalmierzyc. 
Projekt obejmuje m.in. następujące zadania: 

- przeprawę mostową na rzece Warcie w Koninie wraz z obwodnicą zachodnią, 
- budowę obwodnicy Kalisza wraz z miastem na kanale Bernardyńskim od Nowych 

Skalmierzyc do drogi wylotowej na Konin, 
- sporządzenie studiów przebudowy drogi na odcinkach od Kalisza do węzła Modła na 

autostradzie A-2 i od północnej granicy Miasta Konina do granicy Województwa 
Wielkopolskiego. 

♦ 7 listopada  
w sali narad Starostwa Powiatowego w Koninie, odbyło się spotkanie poświęcone 
możliwościom i trybowi pozyskiwania pomocy na realizację inwestycji infrastrukturalnych  z 
„Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”. 
Na  naradę, zorganizowaną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy  
Konińskiego Starostwa, zaproszeni zostali Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie 
Subregionu  Konińskiego ( Konin, Turek, Słupca, Koło).  Prezentacji Programu  podjęli się: 
dr Jacek Wieja ( Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu), Andrzej Przepióra  ( Odział Regionalny ARiMR)  oraz 
Halina Golka ( Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich).   
♦ 8 listopada 
- „Współpraca  samorządów miast i gmin oraz powiatu w procesie przygotowania i 
realizacji inwestycji” – to temat konferencji, która została zorganizowana przez Konińskie 
Starostwo celem omówienia problemów związanych z realizacją obowiązków samorządów 
szczebla podstawowego i powiatowego wynikających z ustaw „O zagospodarowaniu 
przestrzennym” i „Prawo budowlane”. 
W konferencji uczastniczyli: przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Delegatury w Koninie Oddziału Architektury i Budownictwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, przedstawiciele Kolegium Odwoławczego, Radca Prawny Starostwa 
Powiatowego, pracownicy urzędów miast i gmin powiatu prowadzący sprawy inwestycji 
gminnych i realizujący obowiązki wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 
- na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka, 
Przewodniczącej Konwentu Starostów Wielkopolskich Elżbiety Streker – Dembińskiej i 
Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Marciniaka, w dwudniowej naradzie w Czerniejewie 
k/Gniezna  wzięli udział Starostowie  Województwa Wielkopolskiego. 
W pierwszym dniu spotkania, po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Konwentu - głos 
zabrali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, na temat "Bieżące 
zadania samorządu wojewódzkiego" oraz członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak przedstawiając "Program  Rozwoju Wielkopolski WPR - 01/2000".  
Następnie z kierunkami zmian w PKP wynikającymi z ustawy o komercjalizacji, 



restrukturyzacji i prywatyzacji, zapoznali uczestników narady Marek Nitkowski - zastępca 
Dyrektora zakładu Przewozów Pasażerskich PKP w Poznaniu i Roman Koblański - Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Po 
przerwie odbyło się spotkanie z Zarządem Sejmiku Gospodarczego, które zdominował temat 
"Promocja Powiatów Wielkopolski". 
Zgodnie z programem, w drugim dniu narady uczestnicy wysłuchali informacji : o pracach 
Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz o stanie bezpieczeństwa pracy w 
przedsiębiorstwach Wielkopolski. 
Naradę Starostów Województwa Wielkopolskiego zakończyło spotkanie z ministrem 
Robertem Smoleniem z Kancelarii Prezydenta RP w celu dokonania oceny funkcjonującego 
podziału administracyjnego oraz wyrażenia  opinii o wdrożeniu reformy administracyjnej.  
♦ 9 listopada   
- odbyło się w Starostwie Powiatowym w Koninie spotkanie w sprawie funkcjonowania 

kolei wąskotorowych na terenie powiatów konińskiego i kolskiego w ramach tzw. „Sekcji 
Sompolińskiej Kolei Dojazdowej”. 
W spotkaniu, któremu przewodniczył Wicestarosta Koniński udział wzięli przedstawiciele 
Dyrekcji Kolei Dojazdowych z Warszawy i Poznania, Burmistrzowie i Wójtowie 
zainteresowanych gmin oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 
Decyzja odnośnie funkcjonowania kolei dojazdowych poza strukturami PKP jest 
jednoznaczna i nieodwracalna. W miesiącu grudniu br. rozpoczną się grupowe zwolnienia 
pracowników PKD.  
W związku z tym poszukuje się podmiotów chętnych do przejęcia majątku Sompolińskiej 
Kolei Dojazdowej w celu  dalszej jej eksploatacji. 
- w dniach od 9 do 12 listopada w Żychlinie  odbył się  Kurs Organizatorów i Sędziów  

Ringo PTR. 
Kurs zakończył się ocenami, wystawionymi przez 2 Komisje Egzaminacyjne; dla 
cudzoziemców  i dla Polaków, obu Komisjom przewodniczył  Prezes PTR – Włodzimierz 
Strzyżewski. 
Kursanci, którzy uzyskali pozytywne oceny, otrzymali legitymacje Organizatora i Sędziego 
Ringo PTR. 
♦ 10 listopada 
- w  Konińskim Starostwie, odbył się Finał Powiatowy Olimpiady nt  „ Wiedza o Unii 
Europejskiej”, zorganizowanej przez Zespół Doradczy w Koninie WODR w Poznaniu. 
W finale  Olimpiady  wzięło udział 11 uczestników wyłonionych w eliminacjach gminnych. 
Wszyscy  finaliści wykazali się dużą wiedzą z zakresu znajomości, zarówno samych struktur 
unijnych, jak i działań podjętych przez Polskę w ramach  przygotowań do   integracji  z Unią. 
Najwyższą a zarazem  maksymalną liczbę punktów uzyskał Pan Janusz Blejwas z Gminy 
Wilczyn a II i III miejsce zajęły  mieszkanki Gminy Golina - Panie: Agnieszka Rejniak i 
Magdalena Substelna. 

Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik, Za-ca Dyrektora Banku Spółdzielczego Anna 
Łukaszewska i  Jerzy Wojciechowski z ARR, oprócz gratulacji, złożyli na ręce uczestników 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez:  
- Starostwo Powiatowe w Koninie, 
- Bank Spółdzielczy w Koninie, 
- PPUH „Vin-Kon” Sp. z o.o, 
- Centrum Informacji Europejskiej przy ARR w Koninie, 
- Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów w Koninie, 
- Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Koninie, 
- Browary „Lech – Polska” Sp. z o.o.  



 
- Mszą Świętą, celebrowaną przez  ks. bp. Czesława Lewandowskiego, w Kościele św. 
Bartłomieja w Koninie, rozpoczęły się  o godz. 15.30. uroczystości z okazji obchodów 82  
rocznicy  Święta Niepodległości, które następnie kontynuowane były na Placu Wolności 
przed Tablicą Pamięci  Narodowej -  w miejscu  poświęconym pamięci poległych w walce o 
niepodległość. 
Podczas  akademii w Konińskim Domu Kultury, osobom  zasłużonym dla miasta Konina. 
zostały wręczone odznaczenia. Wieczorną część uroczystości  uświetnił także koncert 
„Przeboje Muzyki Wiedeńskiej” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.  
W uroczystościach, w imieniu Powiatu Konińskiego uczestniczyła  Starosta Elżbieta Streker -  
Dembińska. 
♦ 11 listopada  zapisał się w całym województwie pod hasłem uroczystości z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości: 
- w wojewódzkich uroczystościach  Narodowego Święta Niepodległości , które odbyły 

się w sobotę w Poznaniu , Powiat Koniński reprezentował Wicestarosta Koniński  Stanisław 
Bielik. 
- w Kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana w Koninie  odprawiona została 

uroczysta  Msza św. w intencji Ojczyzny, a pod Stacjami  Polskiej Drogi Krzyżowej  złożono  
kwiaty  dla uczczenia pamięci poległych. 
W imieniu Starostwa  udział w uroczystościach wzięła Naczelnik Wydziału Obywatelskiego – 
Romualda Nawrocka. 
♦ z  inicjatywy internetowego portalu regionalnego www.konin.lm.pl i  CN Public 
Relations, 13 listopada br, odbyło się pierwsze w regionie konińskim spotkanie internetowe ( 
chat). 
Internauci rozmawiali z Elżbietą Streker – Dembińską, Starostą Powiatu Konińskiego. Z 
możliwości zadawania pytań skorzystało około 200 osób. 
Pytania skierowane do Pani Starosty dotyczyły podstawowych problemów z jakimi boryka się 
nasz powiat ( głównie: bezrobocia, modernizacji dróg,  wykorzystania bazy turystycznej) oraz 
możliwości i sposobów ich rozwiązania 
♦ 20 listopada   z okazji przypadającego w dniu 21 listopada Dnia Pracownika  
Socjalnego, w ośrodku Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Paprotni odbyło się uroczyste 
spotkanie na które, na zaproszenie Starosty Konińskiego, przybyli pracownicy: Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ,  Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin powiatu,  
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz  
Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
W ten symboliczny sposób Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska  złożyła  
podziękowania  wszystkim pracownikom  za  ich rzetelną, pełną oddania   pracę. 
♦ 21 listopada 
- „Kultura umożliwia rozkwit najpiękniejszych zdolności człowieka” – motto autorstwa 

Johanna Gottfrieda  Herdera przyświecało uroczystości otwarcia nowej siedziby  Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie. W  uroczystościach  inauguracyjnych uczestniczyła Starosta 
Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
- podczas pierwszego dnia  -odbywających się od 21 do 24 listopada w Poznaniu  -  
Międzynarodowych Targach Ekologicznych  „POLEKO 2000” miało miejsce  wręczenie 
nagród zwycięzcom i wyróżnionym w  konkursach z dziedziny ochrony wód, 
zorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 
uroczystościach tych wziął udział Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik , który w imieniu 
Zarządu , złożył gratulacje wyróżnionym w I edycji  „Konkursu na najlepiej  rozwiązaną 

http://www.konin.lm.pl/


gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich”  trzem  gminom powiatu konińskiego: 
Kazimierzowi  Biskupiemu, Wilczynowi i gminie  Rzgów.  
♦ 23 listopada 
- w Starostwie Powiatowym w Koninie, przeprowadzono audit wstępny, będący jednym 
z etapów wdrażania systemu jakości według norm ISO. 
Jako model,  wybrano system zarządzania jakością wg norm ISO  9002. 
Audit prowadziły  Panie:  Ewa Michałko – auditor wiodący oraz  Maria Nowicka z Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  „NOT” w Koninie – firmy która wygrała przetarg 
na wdrożenie systemu. 
Celem auditu było sprawdzenie i ocena stopnia udokumentowania i wdrożenia systemu 
jakości. 
W spotkaniu otwierającym udział wzięli: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz 
naczelnicy wydziałów starostwa. 
- w dniach 23 – 25 bm. w Krakowie odbyły się VIII Targi  Ofert Turystycznych Hoteli i 
Bazy  Wypoczynkowej  „ITEMAC”, uznawane za jedną z największych imprez  tego typu w 
Małopolsce.  
W tej edycji Targów wzięło udział ok. 200 wystawców z Polski  i zagranicy. Impreza cieszyła 
się też dużą popularnością wśród zwiedzających.  
Powiat Koniński, po raz pierwszy uczestniczył  w krakowskiej imprezie targowej.  
Na wspólnym ze Starostwem stoisku, bogatą ofertę turystyczną regionu konińskiego 
zaprezentowały ośrodki wypoczynkowe , hotele i domy wypoczynkowe: 
- OSW „Hotel Mikorzyn” w Mikorzynie, 
- ORiW „Wityng” w Mikorzynie, 
- OSW „Hotel Energetyk” w Ślesinie, 
- Hotel „Central” w Koninie, 
- OS w Wąsoszach, 
- OW „Posy Łoks” w Ślesinie, 
- DW „Turysta” Licheń Stary, 
- DN  pp. Ługowskich  w  Licheniu  Starym 
Dzięki  obecności na  Targach nawiązaliśmy wiele interesujących kontaktów z 
przedstawicielami branży turystycznej, mediami ogólnopolskimi  a nawet  regionami 
turystycznymi. 
♦ 24 listopada: 
- na zaproszenie  Starosty Słupeckiego Eugeniusza Grzeszczaka i Komendanta 
Powiatowego Policji Jacka Krysińskiego , Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska 
wzięła udział w konferencji nt. „Razem bezpieczniej”. 
„Idea powiatowego systemu bezpieczeństwa”, „Policja a  społeczeństwo”, „Rola samorządu i 
innych podmiotów w kształtowaniu bezpieczeństwa”, „Ewolucja i prognozowane kierunki 
zagrożeń przestępczością” oraz „Niekonwencjonalne sposoby walki z przestępczością” – to 
główne tematy, którym poświęcone zostało spotkanie w Kosewie. 
- z okazji  „Dni HDK” obchodzonych  od 22 do 26 listopada ,  24 bm. godzinie 17.00 w 
Klubie „Energetyk” w Koninie odbyło się   uroczyste spotkanie , zorganizowane przez PCK 
Zarząd Okręgowy w Koninie i Okręgową Radę HDK PCK. 
W imieniu Zarządu Powiatu, w uroczystościach  uczestniczyła Starosta Koniński.  
♦ 27 listopada 
-  w  WSZ w Koninie  miała miejsce się konferencja nt „Europa jest dla Nas, a My dla 

Europy”. 
Celem spotkania zorganizowanego przez Konińską Izbę Gospodarczą, było zaprezentowanie  
możliwości, jakie daje przedsiębiorcom współpraca z samorządem gospodarczym i lokalnym 



na drodze do Unii Europejskiej oraz sposobów  przygotowania polskich przedsiębiorców do 
integracji z Unią Europejską. 
„Instytucje wspierające konkurencyjność polskich MSP w drodze do UE”, „Samorząd 
gospodarczy a Unia Europejska”, „ Gdzie szukać informacji o Unii Europejskiej – zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości korzystania przez polskie 
przedsiębiorstwa z programów pomocowych UE”- to niektóre z wykładów konferencji .  W 
temacie – „Samorząd gospodarczy a samorząd lokalny – współpraca na rzecz dostosowania 
polskich przedsiębiorstw do wymogów  Unii Europejskiej” – głos zabrali: Stanisław Tamm – 
Wojewoda Wielkopolski, Kazimierz Pałasz – Prezydent Miasta Konina i Elżbieta Streker – 
Dembińska – Starosta Powiatu Konińskiego.  
- godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Koninie  przeprowadzone zostały ćwiczenia 

obronne  w zakresie kierowania akcją kurierską na szczeblu starostwa.  
Szkolenie miało na  celu ujednolicenie metodologii planowania i  prowadzenia akcji 
kurierskiej. 
Udział w nim wzięli przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, administracji wojskowej, 
policji oraz przedstawiciele starostw województwa wielkopolskiego. 
♦ 1 grudnia 
- tegoroczne obchody górniczego święta  zainaugurowały uroczystości zorganizowane 

przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie. 
Po Mszy Św. w intencji szkoły celebrowanej w Kościele  pod wezwaniem Św. Wojciecha  
odbył się przemarsz ulicami Konina, a  następnie w budynku ZSG-E – uroczysta Akademia. 
Barbórkowe świętowanie zakończył uroczysty obiad w hotelu „Wityng” w Mikorzynie. 
W imieniu Starostwa życzenia dla dyrekcji, nauczycieli , absolwentów i obecnie uczących się 
w ZSG-E w Koninie złożyli : Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik i Naczelnik  WOśKiS  
Jerzy Drygiel. 
- na zaproszenie Prezydenta Miasta Konina i Zarządu Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Koninie, Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska 
uczestniczyła w uroczystości oddania do użytku dwóch bloków mieszkalnych przy ul. 
Topazowej  nr 1 i2 w Koninie. Oficjalną część spotkania zakończyła się o godzinie 12.00 
wręczeniem kluczy lokatorom nowooddanych mieszkań. 
- w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyła się VIII Konferencja Sprawozdawczo - 
Wyborcza Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych.  
Konferencja była podsumowaniem trzyletniej działalności wybranej w 1997 roku Rady i jej 
władz. 
Sprawozdanie z 3-letniej działalności Rady przedstawił jej przewodniczący Jerzy 
Wojciechowski. 
W drugiej części spotkania natomiast wybrano Komisje  ( Mandatową , Wnioskową i 
Wyborczo - Skrutacyjną) oraz nowe władze Rady FSNT NOT na następną kadencję i przyjęto 
uchwały. 
Podczas spotkania  wręczono także  Złotą i Srebrną Odznakę Honorową NOT oraz 
pamiątkowe tabliczki dla członków Rady mijającej kadencji . 
Honorową Odznakę "Za zasługi dla Miasta Konina", przyznawaną przez  Prezydenta Miasta, 
z rąk wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tomasza Szafoniego odebrali: Elżbieta Streker - 
Dembińska, Zenon Polerowicz, Tadeusz Zawacki i  Andrzej Terka.  
♦ 2 grudnia 
- z inicjatywy Polskiego Towarzystwa  Ringo i Starostwa Powiatowego w Koninie przy 
współorganizacji Gmin: Kazimierz Biskupi i Stare Miasto odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w Ringo. 



Na hali sportowej w Kazimierzu Biskupim zmierzyli się w dwóch kategoriach ( seniorzy i 
młodzicy do lat 15) zawodnicy z Mogielnicy, Legnicy, Jedlicz , Bartoszyc, Warszawy i 
Krakowa,  12 zespołów z całej Polski.  
Uroczystego otwarcia z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego dokonała Starosta Koniński 
Elżbieta Streker-Dembińska. 
Po zaciętych walkach w kategorii junior triumfowały Bartoszyce 4 : 3 pokonując Mogielnicę, 
trzeci był Kraków. Natomiast w kategorii senior zwyciężyła Legnica 4 : 3 z Warszawą, 
trzecie Opole.  
Zwycięskim drużynom nagrody i dyplomy wręczała Barbara Szeflińska Członek Zarządu 
Powiatu Konińskiego. 
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie sportowych emocji kibicom i  

gościom, przybyłym do ośrodka,  dostarczyli pięściarze zaproszeni na  Turniej Bokserski  
im. Władysława Futymy  połączony z obchodami 40–lecia powstania boksu. 
W części oficjalnej imprezy, podczas której  nastąpiło odznaczenie osób zasłużonych dla  tej 

dyscypliny sportu -  puchar za pomoc w reaktywowaniu boksu w regionie konińskim – 
otrzymali Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska i Prezydent Konina Kazimierz 
Pałasz, a pamiątkową statuetkę za pomoc w prowadzeniu działalności KB „Zagłębie 
Konińskie” - z rąk Prezesa Zarządu Klubu - odebrała członek Zarządu Powiatu Konińskiego 
Barbara Szeflińska .  
3 grudnia 
- miłośnicy sztuk walki  mogli skorzystać z zaproszenia Klubu Sportowego „Feniks” 
Ślesin i Urzędu Miasta w Ślesinie na II Puchar Polski w  „Formach przy Muzyce” . 
Uroczyste otwarcie zawodów nastąpiło o godzinie 14.00 w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Ślesinie. 
W imprezie wzięła udział Starosta Elżbieta Streker – Dembińska , która wręczyła puchar 
zwycięzcy zawodów. 
4 grudnia 
- z okazji Górniczego Święta , na terenie miasta i powiatu odbywały się  liczne 
uroczystości związane z jego obchodami, m.in. „Dzień Górnika’ 2000” organizowany przez  
KWB „KONIN” , czy Wystawa Fotograficzna autorstwa Franciszka Kupczyka pt. „Między 
światłem a węglem” w GDK „Oskard”. 
W imieniu Zarządu Powiatu  uczestniczyła w nich  Starosta  Koniński  Elżbieta Streker – 
Dembińska. 
5 grudnia 
- w Poznaniu rozpoczęła się II polsko – niemiecka  konferencja  nt „Kształcenie 

zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy”. 
Patronat nad konferencją  objęli: Minister Edukacji Narodowej i Wojewoda Wielkopolski. 
Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu i  Carl Duisberg Gesellschaft, w 
dwudniowych  obradach  uczestniczyli: Starosta Koniński i Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Koninie. 
6 grudnia 
- odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Powiatową Inspekcję 
Weterynaryjną i Starostwo Powiatowe, dotyczące problemu choroby "wściekłych krów". 
Podczas spotkania, w którym uczestniczyły służby weterynaryjne, omówiono działania 
zabezpieczające przed zakażeniem bydła na terenie powiatu. 
Dotychczas, podobnie jak w całym kraju, nie stwierdzono w powiecie przypadków choroby. 
Pod obserwacją znajduje się 238 krów, które zostały sprowadzone do Polski z krajów, gdzie 
choroba występuje. 



Służby weterynaryjne prowadzą kontrolę przestrzegania zakazów wprowadzonych przez 
Krajowego Lekarza Weterynarii, obejmujących import wołowiny i i używanie mączek mięsno 
- kostnych w żywieniu bydła. 
-  
- z inicjatywy Fundacji Mielnica, podopieczni Fundacji i jej przyjaciele spotkali się na 
mikołajkowej zabawie w budynku przy ulicy Zagórowskiej 3.  
W imieniu Zarządu Powiatu, na  spotkanie  udała się Starosta E. Streker – Dembińska. 
8 grudnia 
- w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Prezydium Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Koninie  celem  ustosunkowania się do - zawartego w piśmie prezesa 
Krajowego Urzędu Pracy, Pani Grażyny Zielińskiej - stanowiska w sprawie  zerwania z PUP 
w Koninie umowy dotyczącej finansowania wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu w części dotyczącej zobowiązań roku 2001. 
Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska  przedstawiła Prezydium Rady  swoje 
stanowisko zawarte w odpowiedzi na pismo Prezes KUP,   w którym informuje, iż umowy 
zawarte przez PUP w Koninie przed 30. 11. br.  będą w dalszym ciągu  realizowane. Nie 
wywiązanie się PUP z zaciągniętych zobowiązań  - poza kosztami jakie Fundusz Pracy 
poniósłby z  tego  tytułu -  przyczyniłoby się do wzrostu liczby bezrobotnych, a tym samym 
do zwiększenia kwot wydatkowanych na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Zerwanie umów byłoby niesłuszne ze względów społecznych  i sprzeczne z  działaniami 
państwa w zakresie aktywizacji zawodowej a także wpłynęłoby negatywnie na wizerunek 
PUP w Koninie,  który stałby się mało wiarygodnym partnerem  w tworzeniu nowych miejsc 
pracy i ograniczaniu rozmiarów bezrobocia. 
Powołując się w piśmie na w/w argumenty  Starosta Koniński skierowała do Prezes KUP 
prośbę o zabezpieczenie środków Funduszu Pracy na pełne pokrycie zobowiązań PUP w 
Koninie, łącznie ze zobowiązaniami roku 2001 wynikającymi z umów zawartych w 2000r. 
Prezydium Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie  przychyliło się do stanowiska  
przyjętego w tej sprawie przez Starostę. 
- z  inicjatywy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji ds. Rodziny , Komisji 

Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu 
Konińskiego w dniu 8 grudnia  w siedzibie Starostwa  odbyła się środowiskowa konferencja 
poświęcona problemom narkomanii w powiecie konińskim. 
Było to już drugie spotkanie z cyklu konferencji poświęconych problematyce uzależnień w 
powiecie konińskim. 
Pierwsza, dotycząca problemów alkoholowych odbyła się w maju br. 
Spotkanie miało na celu zintegrowanie podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania  
zjawisku  narkomanii w powiecie oraz zainspirowanie środowisk dotkniętych tym problemem 
do wspólnych działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska oraz opracowania 
powiatowego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 
W tym celu z uczestników konferencji został wyłoniony Powiatowy Zespół ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli placówek oświatowych i 
wychowawczych z gmin powiatu konińskiego, przedstawicieli oświatowych jednostek 
organizacyjnych Starostwa,  reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli samorządu gminnego, przedstawicieli instytucji , organizacji i ośrodków 
zajmujących się na terenie powiatu prewencją, profilaktyką, poradnictwem, terapią oraz 
leczeniem uzależnień i współuzależnień . 
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych powiatów województwa 
wielkopolskiego. 
Na konferencję przybyli m.in.: 



Janusz Sierosławski – socjolog Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
Bogumiła Bukowska – zastępca dyrektora Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 
Warszawie, 
Barbara Kęszycka – Koordynator ds. Przeciwdziałania Narkomanii Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 
Podczas spotkania  wręczono także nagrody zwycięzcom powiatowego etapu Olimpiady 
Wiedzy o Aids, który  odbył się 1 grudnia br.. 
♦ 10 grudnia  
- z inicjatywy Sekcji Szachowej LZS Przyjma ,w niedzielę w OSP w Przyjmie  odbył 
się Memoriał Szachowy im. Tadeusza  Nowickiego.  
Szachowe zmagania  obserwowała Starosta Elżbieta Streker – Dembińska, która przekazała 
na ręce zwycięzcy Memoriału Puchar, ufundowany przez Konińskie Starostwo . 
♦ 11 grudnia 
- w dniach 11 - 12 grudnia w Sielinku k/ Opalenicy obradował Konwent Starostów  
Województwa Wielkopolskiego  
Na spotkaniu podjęte zostały 3 stanowiska: 
 w sprawie występujących trudności finansowych Powiatowych Urzędów Pracy, 
 w sprawie protestu pielęgniarek  i położnych , 
 w sprawie przyszłego statusu służb doradczych rolnictwa. 

 
STANOWISKO 

Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie występujących trudności finansowych  

Powiatowych Urzędów Pracy 

podjęte na spotkaniu w dniu 12 grudnia 2000 roku 

w Sielinku 

Starostowie powiatów województwa wielkopolskiego wyrażają głębokie 

zaniepokojenie narastającym zadłużeniem Powiatowych Urzędów Pracy. 

Od początku 2000 roku borykamy się z fizycznym brakiem środków finansowych zarówno na 

zadania rządowe związane z wypłacaniem zasiłków dla osób bezrobotnych oraz składek 

zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,, jak i na zadania własne w zakresie 

aktywnych form łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. 

Powstałe zobowiązania spowodowały działania egzekucyjne Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych poprzez blokadę kont w większości urzędów pracy. 

Z powodu braku środków Funduszu Pracy nie są w pełni realizowane zadania 

związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych. Nasilające się zahamowania w 

przekazywaniu środków finansowych stanowią poważne zagrożenie realizacji zadań 

wynikających z podpisanych umów w ramach środków przyznanych na podstawie algorytmu 

jak i z tytułu zawartych kontraktów zadaniowych. 



Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec działań podjętych przez Prezesa Krajowego 

Urzędu Pracy polegających na jednostronnym zerwaniu kontraktów zadaniowych bez 

jakichkolwiek negocjacji. Działanie to skutkuje koniecznością zerwania umów z 

pracodawcami, co poza kosztami finansowymi wpływa negatywnie na wizerunek 

Powiatowych Urzędów Pracy, które stały się niewiarygodnym partnerem w tworzeniu 

nowych, trwałych miejsc pracy. Zerwanie umów stażowych jest niedopuszczalne ze 

względów społecznych i sprzeczne z działaniami państwa w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych absolwentów. Podjęte przez Krajowy Urząd Pracy działania przyczynią się do 

wzrostu bezrobocia i zwiększenia kwot wydatkowanych na zasiłki. 

Uznajemy dotychczasowe finansowanie zadań z Funduszu Pracy za niedopuszczalne i 
podważające wszelkie założenia reformy administracyjnej. 

Jesteśmy również zaniepokojeni zmniejszeniem środków na funkcjonowanie urzędów 

pracy w roku 2000, o czym poinformowani zostaliśmy przez Wojewodę w grudniu tego roku, 

co całkowicie uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań zapobiegawczych i prowadzi 

ewidentnie do sparaliżowania pracy urzędów.  

Domagamy się zabezpieczenia środków finansowych adekwatnych do zadań, jakie 

przekazano powiatom. 

 

Przedstawione problemy wymagają podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do 

skutecznego rozładowania i tak już napiętej sytuacji. Obecny stan paraliżuje sprawne 

funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, powodując utratę zaufania do instytucji 

powiatu, województwa i Państwa. 

 

            Przewodnicząca 
        Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego 
 
 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 
 

 
STANOWISKO 

Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie protestu pielęgniarek i położnych 

podjęte na spotkaniu w dniu 12 grudnia 2000 roku 

w Sielinku 

 



                   Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego uznaje trwający protest 

średniego personelu medycznego w szpitalach, spowodowany błędami reformy ochrony 

zdrowia,  za słuszny i celowy. Konwent uważa, że postulaty dotyczące podwyższenia 

wynagrodzeń są uzasadnione. Biorąc pod uwagę rangę zawodu, rodzaj wykonywanej pracy, 

obciążenie fizyczne i psychiczne, żądania płacowe tej grupy zawodowej nie są wygórowane. 

                   Skala i powszechność protestu dowodzą jednoznacznie, że sytuacja,  

w której pielęgniarki chcą odejść od łóżek pacjentów, nie jest wynikiem ich złej woli, ani 

nieudolności dyrekcji szpitali. Protesty pracowników ochrony zdrowia są wyrazem wielkiego 

niezadowolenia, ale jednocześnie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pacjentów. Tymczasem obecne wydarzenia pokazują, że samorząd powiatowy czy gminny 

nie ma żadnego wpływu na zmianę sytuacji w ochronie zdrowia. 

                   W związku z brakiem możliwości rozwiązania tego konfliktu w obecnych 

uregulowaniach prawnych, Konwent uważa za celowe: 

 

a) znaczne podwyższenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

b) wprowadzenie standaryzacji usług i procedur medycznych w ramach kontraktów  

      z kasami chorych, 

c) wprowadzenie jawności kontraktów z kasami chorych, 

d) podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu funkcjonowania ambulatoriów 

specjalistycznych i pogotowia ratunkowego w byłych miastach wojewódzkich, 

e) zweryfikowanie stanowiska WRKCH w kwestii zawierania kontraktów na ambulatoryjną 

opiekę specjalistyczną na 2001 rok, ponieważ może spowodować pogorszenie dostępności 

do tego rodzaju świadczeń. 

 

                   Konwent proponuje też rozważyć przez organy ustawodawcze możliwości 

dysponowania środkami finansowymi na ochronę zdrowia przez samorządy terytorialne. 

                   Obecny kryzys w systemie ochrony zdrowia, objawiający się protestem 

pracowników z powodu niskich wynagrodzeń, ma znacznie głębsze korzenie. Obecny poziom 

środków finansowych przekazywany w ramach kontraktów, zwłaszcza na lecznictwo 

zamknięte, powoduje, że szpitale nie mają środków na modernizację obiektów, zakup 

nowoczesnego sprzętu medycznego oraz na restrukturyzację. Większość tych jednostek w 

bieżącym roku musiało wejść  

w zadłużenie. Starostwa, jako organy założycielskie, nie mają żadnych możliwości wsparcia 

finansowego. 



                   Zdaniem Konwentu Starostów, zapaść finansowa w szpitalnictwie,  

a także w innych działach ochrony zdrowia, wymaga pilnego podjęcia wszelkich możliwych 

działań legislacyjnych mających na celu poprawę stanu opieki zdrowotnej w Polsce. 

 

 

 

            Przewodnicząca 
        Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego 
 
 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 

 
 

STANOWISKO 

Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie przyszłego statusu służb doradczych rolnictwa 

podjęte na spotkaniu w dniu 11 grudnia 2000 roku 

w Sielinku 

Powołując do życia samorządy województw i powiatów, odpowiedzialność za rozwój 

gospodarczy regionu oraz stymulowanie działań mających na celu głęboką transformację 

rolnictwa i modernizację obszarów wiejskich przypisano właśnie samorządom. 

Realizacja tego najważniejszego przecież zadania wymaga jednak odpowiednich 

instrumentów. 

Aktualne usytuowanie ośrodków doradztwa rolniczego jako jednostek 

podporządkowanych wojewodom, nie jest na przykładzie dotychczasowej praktykii 

rozwiązaniem zapewniającym korzystanie z ich usług przez samorządy w stopniu 

odpowiadającym potrzebom. 

Zapowiadane włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej i wynikające stąd 

uwarunkowania wymagają, by problem podporządkowania służb doradczych rozwiązać 

możliwie szybko. 

Zmiana podporządkowania prawnego służb doradczych winna naszym zdaniem 

zmierzać w kierunku uporządkowania zasad ich pracy i kompetencji , polegającym na ścisłym 

powiązaniu z organami samorządów lokalnych oraz organizacjami rolniczymi – 

samorządowymi i zawodowymi. Pozwalałoby to na koordynowanie ich działań oraz spójne 



realizowanie zapisów strategii rozwoju regionów. Zmiana ta winna również wspomagać 

racjonalne wykorzystywanie środków, jakie z różnych źródeł na ten cel można pozyskać. 

W tej sytuacji naturalnym staje się by rolnicze służby doradcze znalazły się w 

strukturach samorządu wojewódzkiego. 

Stworzenie warunków prawnych oraz finansowych, pozwalających samorządowi 

terytorialnemu na prowadzenie dotychczasowych ośrodków doradztwa rolniczego, jako 

własnych podmiotów realizujących politykę rozwoju regionalnego umożliwi pełne i właściwe 

wykorzystanie ich potencjału organizacyjnego, intelektualnego oraz doświadczeń. 

            Przewodnicząca 
        Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego 
 
 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 
 

♦ 12 grudnia 
- odbył się  w Starym Mieście  II Powiatowy Zjazd Ludzi Sportu. 
Przybyłych na  spotkanie gości powitał Wójt Gminy Stare Miasto Andrzej Drewniak. 
Następnie głos zabrała Pani Barbara Szeflińska , która dokonała podsumowania działań 
sportowych za rok 2000. 
Najbardziej uroczystym momentem spotkania było wręczanie nagród i listów gratulacyjnych  
zasłużonym "Ludziom Sportu". 
Nagrody pieniężne otrzymali: : 
1. Robert  Iwiński – Golina 
2. Krzysztof Wejman – Smólnik 
3. Roman Drewniacki – Rychwał 
4. Maciej Daszkiewicz – Sompolno 
5. Piotr Nuszkiewicz – Jaroszewice 
6. Marek  Ospalski – Tomisławice 
7. Marek Adamkiewicz – Kuchary Kościelne 
8. Marzena Dopytalska – Szczepidło 
9. Mariola Racinowska – Wierzbinek 
10. Artur Rosiak – Stare Miasto 
Listy gratulacyjne wręczono: 
- Zawodnikom: 
1. Weronika Walna – S. P. Sokółki – tenis 
2. Paulina Paszak – ZSE-U Żychlin – skok w dal 
3. Arkadiusz Walny – UKS Kazimierz Biskupi – kolarstwo 
4. Maciej Olkowski – UKS Kramsk – kolarstwo 
5. Tomasz Gołza     - UKS Kramsk   - kolarstwo 
6. Łukasz Pięciak – ZSE –U Żychlin – tenis 
7. Robert Buselt – ZSE –U Żychlin – tenis 
8. Anna Jacolik – ZSE –U Żychlin – tenis 
9. Karol Nowiński – Feniks Ślesin – sztuki walk 
10. Paweł Brzeziński – Tomisławice – tenis 
11. Przemysław Piasecki       – boks 



- Trenerom: 
1. Kazimierz Zajączkowski - KTC 
2. Paweł Pachulski – Feniks Ślesin 
3. Wojciech Błaszak  - boks 
4. Henryk Janasek 
5. Leszek Goiński 
- Burmistrzom i Wójtom: 
1. Jan Bartczak – Rychwał 
2. Janusz Puszkarek - Kazimierz Biskupi 
3. Piotr Nowicki – Golina 
4. Paweł Kurz – Wierzbinek 
5. Tadeusz Jankowski - Krzymów   
6. Andrzej Drewniak – Stare Miasto. 
13 grudnia 
- w związku z narastającym zadłużeniem powiatowych urzędów pracy w 

Województwie Wielkopolskim - z inicjatywy Marszałka Stefana Mikołajczaka - odbyło się 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu. 
Obrady zdominowała dyskusja nad skutkami decyzji Prezes KUP w sprawie zerwania z 
powiatowymi urzędami pracy umów dotyczących finansowania wydatków z Funduszu Pracy 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Uczestnicy obrad wysłuchali także informacji o wpływie reform społecznych i 
restrukturyzacji w niektórych działach gospodarki na poziom bezrobocia w województwie 
wielkopolskim oraz o zmianach na rynku pracy, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy ( październiku i listopadzie). 
W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu wzięła udział Starosta Koniński 
Elżbieta Streker – Dembińska. 
14 grudnia 
-  w południe w Gminie Kazimierz Biskupi miało miejsce  uroczyste otwarcie obwodnicy 

przy ulicy Warszawskiej 
♦ Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Zdzisław Łukaszewski wziął udział w 
spotkaniu adwentowym pracowników administracji państwowej i samorządowej, które  
odbyło się 16 grudnia  w Licheniu. Na czas spotkania  - jego organizatorzy: Wikariusz 
Biskupi w Koninie Ks. Antoni Łassa i Kustosz  Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Ks. 
Eugeniusz Makulski - przygotowali bogaty program m.in.; konferencję ks. prof. dr. 
Stanisława Głowy "Współczesne sekty  - zagrożeniem  społecznym", Mszę Św. celebrowaną 
przez ks. Bp Czesława Lewandowskiego oraz spotkanie opłatkowe administracji regionu 
konińskiego. 
Niewątpliwą atrakcją wieczoru był recital fortepianowy światowej sławy pianistki Rinko 

Kobayashi, która wykonała utwory Fryderyka Chopina. Koncert uświetniły również występy 
Poznańskiego Chóru Katedralnego pod kierunkiem Ks. Prałata Szymona Daszkiewicza i  
kwintetu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 
Tegoroczny Koncert Adwentowy po raz pierwszy odbył się w Świątyni Tysiąclecia. 
♦ 19 grudnia   z inicjatywy Starosty Elżbiety Streker - Dembińskiej oraz Prezesa 
Stowarzyszenia "Dwa Mosty" Bogdana Borońskiego w Ośrodku Wypoczynkowo - 
Szkoleniowym "Leśna Polana"  miało miejsce się spotkanie dotyczące strategii 
samorządowych subregionu konińskiego na tle Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego oraz Studium Rozwoju Regionalnego Województwa Konińskiego. 
Do Ślesina przybyli  przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych samorządów , 

Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński, Parlamentarzyści Ziemi Konińskiej, 



przedstawicie  organizacji pozarządowych oraz  firm i przedsiębiorstw działających  na 
terenie grodzkiego i ziemskiego powiatu konińskiego. 
Naradę zorganizowano w celu podjęcia  dyskusji nad strategiami wojewódzką, powiatową i 
miejską, określenie ważniejszych projektów, które winny być realizowane na terenie miasta i 
powiatu oraz wyłonienie grupy osób współdziałających przy opracowaniu projektów. 


