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Z prac Rady Powiatu ( 29 grudnia – 17 stycznia ) 
 

 
 29 grudnia,  Pan Zdzisław Łukaszewski, już po raz 24 przewodniczył obradom Rady 

Powiatu Konińskiego.  
Ostatnia w mijającym roku i stuleciu sesja poświęcona została budżetowi Powiatu 
Konińskiego na rok 2001.  

Projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok, po raz pierwszy został przedstawiony 
radnym w dniu 15 listopada 2000 roku przez Skarbnika Powiatu, który omawiając 
szczegółowo dochody i wydatki budżetu, przybliżył również przyjęte zasady i metody 
ustalania ich składników. 

Komisje Rady poddały projekt dokładnej analizie i przekazały swoje opinie i wnioski 
Komisji Budżetowo - Finansowej, która zbiorczą opinię skierowała do Zarządu Powiatu. 

Zarząd po rozpatrzeniu wniosków Komisji, wprowadził proponowane zmiany do projektu 
budżetu. 

Podczas sesji w dniu 29 grudnia, Skarbnik Powiatu przedkładając poprawiony projekt pod 
obrady Rady, omówił naniesione poprawki oraz przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2000 r., zawierającą 
pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 rok. 

Następnie opinię do projektu budżetu zaprezentowała Komisja Budżetowo - Finansowa. W 
dyskusji nad projektem budżetu, swoją opinię przedstawiły również Kluby Radnych. 

Starosta Koniński - Pani Elżbieta Streker - Dembińska, nawiązując do prowadzonej 
dyskusji, zwróciła uwagę na zbieżność stanowisk Klubów Radnych ze zdaniem członków 
Zarządu w kwestii kształtu budżetu na rok 2001. Podkreśliła, że Zarząd w sposób bardzo 
odpowiedzialny podszedł do skonstruowania budżetu i uwzględnił wszystkie wnioski Komisji 
wynikające z dokonanej przez nie analizy projektu budżetu. 
W swojej wypowiedzi, Pani Starosta wyraziła pogląd, że do uchwalonej przez Radę strategii 
gospodarczej powiatu, należy zbudować odpowiednią strategię finansowania powiatu, co jest 
uwarunkowane koniecznością przyjęcia przez Parlament nowych rozwiązań w Ustawie o 
dochodach i wydatkach samorządów. 

W dyskusji zwrócono uwagę, że samorząd powiatowy już po raz trzeci przyjmuje budżet, 
który nie jest budżetem rozwojowym, że w takiej sytuacji fikcją staje się sukces reformy 
administracyjnej państwa, bo władza bez pieniędzy to pozorna władza.  

Po zakończeniu dyskusji, projekt budżetu został poddany pod głosowanie. W jego wyniku, 
budżet Powiatu Konińskiego na 2001 rok został uchwalony większością głosów ( 25 głosów 
za przyjęciem budżetu, 15 wstrzymujących) 



 
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu 
 
 28 grudnia 2000 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej, która zebrała 

się w celu dokonania analizy i wyrażenia opinii dot. dwóch projektów uchwał Rady 
Powiatu Konińskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 r. 
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2000. 
Komisja uznała przedłożone jej projekty za uzasadnione i celowe. W związku z powyższym 
wyraziła w ich sprawie pozytywną opinię.  
 
 17 stycznia 2001 r. 

o godzinie 12.30 w sali nr 200 Starostwa Powiatowego w Koninie, na wspólnym posiedzeniu 
zebrały się : Komisja Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego 
. Pierwsze w tym roku obrady zdominowały następujące sprawy: 
 podsumowanie, organizowanych przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego oraz 

Komisję Kultury , Sportu i Turystyki, konkursów pod hasłem "Czego się boję ?", 
"Dlaczego dobro? Dlaczego zło?",  

 propozycje dotyczące planów pracy poszczególnych Komisji na rok 2001. 



Z prac Zarządu Powiatu ( 15 grudnia – 19 stycznia ) 
 
15 grudnia Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu Zarządu podjął uchwałę: 
zmieniającą w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Konińskiego na 2000 r., w sprawie: szczegółowego wykazu majątku przydzielonego 
Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, 
Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w 
Koninie, Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie. 
Zapoznał się także z uwagami i wnioskami Komisji Rady Powiatu Konińskiego dotyczącymi 
projektu budżetu na rok 2001 oraz przyjął informację z konferencji poświęconej problemom 
narkomanii w powiecie konińskim. W sprawach bieżących Zarząd zajmował się: wnioskami i 
uwagami Komisji Rady Powiatu dotyczącymi projektu budżetu na rok 2001, dokończeniem 
inwestycji realizowanych dla potrzeb powiatowych urzędów pracy rozpoczętych przed 1 
stycznia 2000 r, decyzją Prezydenta m. Konina w sprawie likwidacji z dniem 1 stycznia 2001 
r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych na terenie miasta, ogrzewaniem w Ośrodku 
Szkolno –Wychowawczym w Rychwale, analizą i realizacją wniosków Komisji Rady 
Powiatu Konińskiego, realizacją uchwał Rady Powiatu Konińskiego podjętych w dniu 15 
grudnia 2000 r., opinią Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania 
Zjawiskom Bezrobocia w sprawie herbu i flagi powiatu konińskiego. 
 29 grudnia Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu Zarządu przyjął treść projektu 
uchwał w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok, 
wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000, budżetu 
Powiatu Konińskiego na rok 2001. Podjął uchwały: w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia 
dróg położonych na terenie gminy Ślesin do kategorii dróg gminnych, w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok, zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodówi wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2000 rok. 
Zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o budżecie Powiatu 
Konińskiego na 2001 rok, przyjął informację o realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego 
podjętych w dniu 15 grudnia br. 
19 stycznia Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu Zarządu podjął uchwały w sprawie: 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 r., 
utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koninie. Omawiano również aktualną 
sytuację na rynku pracy oraz propozycje zmian organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, zaawansowanie prac związanych z wdrażaniem ISO, propozycje do planu pracy 
Zarządu i Rady Powiatu oraz propozycje szkoleń na rok 2001. 



BIULETYN 1 ( 14 ) 
Wydarzenia miesiąca: ( 21 grudnia – 27 stycznia ) 
 21 grudnia 2000 r.  
 odbyły się „Jasełka Bożonarodzeniowe” zorganizowane przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w  Rychwale. Udział w nich wzięli także uczniowie gimnazjum i 
szkoły podstawowej w Rychwale. Spośród zaproszonych gości obecnością  swoją „ Jasełka” 
zaszczycili : Wicestarosta  Powiatu  Konińskiego- Stanisław Bielik, radni Powiatu 
Konińskiego – S. Dziamara, W. Bednarek, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu 
Konińskiego – Z.Sakowski, władze samorządowe Gminy i Miasta Rychwał, przedstawiciele 
mediów, dyrektorzy i nauczyciele szkół w Rychwale . 
Powitania gości dokonał dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Jan 
Limaszewski. Serdeczne życzenia świąteczne dzieciom i wszystkim zgromadzonym złożył 
Wicestarosta – Stanisław Bielik. Uczniowie szkół oraz wychowankowie SOSW w Rychwale 
przygotowali pod kierunkiem nauczycieli część artystyczną, która została zakończona 
wspólnym odśpiewaniem kolędy wraz z zaproszonymi gośćmi. Tradycyjnie wszystkie dzieci 
otrzymały od Mikołaja paczki świąteczne. Po zakończeniu „Jasełek” wszyscy ich uczestnicy 
udali się na „kolację wigilijną”. 
 Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Kleczewie, Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski  to szeroka grupa organizatorów 
uroczystości obchodzonych w dniu 21 grudnia z okazji Dnia Patrona. 
Obchodom Dnia Patrona w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie towarzyszyło 
ślubowanie uczniów klas pierwszych wraz z oprawą poetycko-muzyczną, wręczenie nagród 
zwycięzcom Szkolnego Turnieju Mickiewiczowskiego „ O pióro Adama” oraz miniatura 
artystyczna „Indyk”. 
W uroczystości wzięli udział : Sławomir Chmieliński- członek Zarządu Powiatu Konińskiego, 
Jerzy Drygiel – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu , władze samorządowe Gminy 
i Miasta Kleczew oraz przedstawiciele zaproszonych zakładów. 
 28 grudnia 
 w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2000 r., 64 dzielnicowych z terenu miasta i powiatu 

konińskiego współzawodniczyło o tytuł "Najlepszego dzielnicowego miasta Konina i 
Komisariatów Policji Powiatu Konińskiego". W dniu 20 grudnia, zgodnie z regulaminem 
Konkursu, po dokonaniu oceny poszczególnych kategorii, Komisja Konkursowa pod 
przewodnictwem Komisarza Miejskiej Policji w Koninie - podinspektora. Henryka 
Gabryelskiego, ustaliła dwie 5-osobowe grupy dzielnicowych, którzy uzyskali największą 
ilość punktów, a następnie wyłoniła spośród nich zwycięzców. 
I tak za najlepszych  uznani zostali: 
- w kategorii "Dzielnicowy Miasta Konina": 
I miejsce - starszy aspirant Adam Dudek, 
II miejsce - młodszy aspirant Jacek Malinowski, 
III miejsce - sierżant sztabowy Leszek Lalak. 
- w kategorii "Dzielnicowy  Komisariatu Policji Powiatu Konińskiego": 
I miejsce - sierżant sztabowy Maciej Małolepszy - KP Rychwał , 
II miejsce - starszy sierżant Wojciech Sypniewski - KP Golina, 
III miejsce - sierżant sztabowy Jarosław Wróbel - KP Rychwał. 

28 grudnia w KMP w Koninie miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, na 
którym jego laureaci zostali uhonorowani nagrodami przez Starostę Elżbietę Streker- 
Dembińską i Prezydenta Kazimierza Pałasza. Pomysłodawcą i organizatorem tego 
przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Koninie, patronat nad Konkursem objęli 
Starosta Koniński i Prezydent Miasta Konina, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla 
laureatów pierwszych miejsc. 



 z inicjatywy Przewodniczącego Konińskiego Zrzeszenia LZS, na spotkanie ze Starostą 
Konińskim – Elżbietą Streker – Dembińską i Członkiem Zarządu Powiatu  - Barbarą 
Szeflińską, przybyli do Starostwa działacze KZ LZS. Na spotkaniu pt. "Rozmowa o 
sporcie", oprócz podsumowania Wielkopolskiego Współzawodnictwa Sportowo - 
Turystycznego w 2000r. oraz omówienia "zamierzeń sportowych" na rok następny, 
odbyło się posiedzenie plenarne Rady Powiatu Konińskiego Zrzeszenia LZS . 

 Przewodniczący KZ LZS Tomasz Piaseczny przekazał także Pani Staroście dyplom za 
zajęcie przez powiat koniński VII miejsca we Współzawodnictwie Sportowo – Turystycznym 
w Wielkopolsce, który wręczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Stefan 
Mikołajczak na spotkaniu w Poznaniu 13. 12. 2000 r.   
 Następnie zostały wręczone specjalne podziękowania przyznane przez Zarząd 
Konińskiego Zrzeszenia za szczególne zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2000 roku dla: Pani Elżbiety Streker - Dembińskiej – Starosty 
Konińskiego, Pani Barbary Szeflińskiej – Członka Zarządu Powiatu Konińskiego, małżeństwa 
Bożeny i Zbigniewa Walnych z Sokółek, gm. Kazimierz Biskupi, którzy są rodzicami 
sportowców mistrzów Powiatu, Wielkopolski i Polski ( Weronika – tenis stołowy, Arkadiusz- 
kolarstwo). 
 

Pani Starosta wręczyła listy gratulacyjne 23 działaczom KZ LZS 
 
 w dniu 29 grudnia 2000 r. rozegrano mistrzostwa rejonu konińskiego szkół 

podstawowych i gimnazjów w unihokeju. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa z Lipic – reprezentując powiat koniński. Kolejne miejsca zajęli : SP 
nr 12 ( Konin), SP Władysławów ( powiat turecki), SP Sokołowo( powiat kolski) ,SP nr  
10 ( Konin)   oraz SP nr 3 Słupca. Awans do finału wielkopolskiego wywalczyły zespoły 
ze Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej  nr 12 w Koninie . W kategorii 
gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum z Sokołowa (powiat kolski), a drugie miejsce zajęło 
Gimnazjum z Rychwała reprezentujące powiat koniński. Dalsze miejsca zajęły gimnazja z 
Władysławowa, Słupcy i Konina. Rejon koniński w finale Wielkopolski reprezentować 
będą gimnazja z Sokołowa i Rychwała. 

 31 grudnia  2000/ 1 stycznia 2001 
Podczas tej wyjątkowej nocy, Władze Powiatu Konińskiego wraz z liczną grupą 
pracowników i współpracowników powitali Nowy Rok i Nowy Wiek tradycyjnie przed 
budynkiem Starostwa.  
 3 - 4 stycznia  

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia Systemu Jakości w Starostwie Powiatowym w 
Koninie odbywało się dwudniowe szkolenie Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Systemu 
Jakości nt "Systemu zarządzania jakością wg normy serii ISO 9000 ". 
Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne "Zespołu" do prac związanych 
z opracowaniem dokumentacji zgodnej z wymogami normy.  
 5 stycznia br. 
 wyjechała do pracy w departamencie Lot-et-Garonne we Francji kolejna już 16 osobowa 

grupa bezrobotnych z terenu powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego Od 
8 stycznia do końca marca młodzi rolnicy pracować będą we francuskich gospodarstwach 
sadowniczych pomagając przy przycinaniu drzew owocowych. Przypominamy, że taka forma 
zatrudnienia możliwa była dzięki długoletniej współpracy regionu konińskiego z 
departamentem Lot-et-Garonne na południu Francji i była wspólną inicjatywą francuskiej 
Izby Rolniczej, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Starostwa Powiatowego w Koninie.  
 przedstawiciele Starostwa i Rady Powiatu Konińskiego uczestniczyli w naradzie 

zorganizowanej przez Gminę Kazimierz Biskupi oraz Kopalnię KWB "Konin", której celem 



było wypracowanie wniosków w sprawie zahamowania degradacji Jeziora Głodowskiego. W 
naradzie, oprócz organizatorów wzięli udział: radni Gminy Kazimierz Biskupi, 
przedstawiciele Poltegoru, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, gminy Golina, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
W trakcie narady ustalono, że można powstrzymać ubytek wody z jeziora zasilając je 
docelowo ze zbiornika powstającego w wyrobisku końcowym Odkrywki Kazimierz Południe. 
Będzie to jednak możliwe dopiero za 2 lata po wypełnieniu zbiornika. Do tego czasu możliwe 
jest zasilanie jeziora ze Strugi Biskupiej. Uzgodniono, że Gmina Kazimierz Biskupi wystąpi 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację finansową na koszty przesyłu 
wody ze Strugi Biskupiej do jeziora. 
 Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Szkolny  Związek  Sportowy  Powiatu  

Konińskiego byli   organizatorami mistrzostw rejonu konińskiego gimnazjów w tenisie 
stołowym. 
Zawody odbyły się w Kazimierzu Biskupim. 
Klasyfikacja końcowa zawodów: 
Dziewczęta :                                      Chłopcy : 
1. Kłodawa.                                      1.  Kłodawa 
2. Orchowo.                                     2.  Ostrowite 
3. Dobra.                                          3.  Tomisławice 
4. Konin 7                                        4.  Dobra 
5. Golina                                          5.  Konin 4 
 
 7 stycznia odbył się IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym nie 

zabrakło przedstawicieli Starostwa, kwestujących na rzecz Fundacji WOŚP.  
Zbiórce pieniędzy, jak i we wcześniejszych edycjach, towarzyszyły występy artystyczne, 
aukcje, loterie fantowe oraz wiele innych atrakcji. Główną siedzibą WOŚP na terenie Miasta 
Konina była Wyższa Szkoła Zawodowa. Ponadto Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zaznaczyła swoją obecność w kilku miejscowościach na terenie powiatu konińskiego, m.in.: - 
w Domu Strażaka w Żychlinie; - w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu 
Kościelnym, -  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie. 
 9 stycznia z inicjatywy Pani Felicji Andrzejewskiej - Partnera Lokalnego Inicjatyw 

Pozarządowych w Ratuszu Miejskim w Koninie odbyło się spotkanie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z terenu Miasta Konina i powiatu konińskiego ze Starostą 
Powiatu Konińskiego - Elżbietą Streker-Dembińską oraz Prezydentem Miasta Konina - 
Kazimierzem Pałaszem. W trakcie spotkania omówione zostały zasady i tryb współpracy 
samorządów z tymi organizacjami pozarządowymi. 

"Samorząd jest zobowiązany tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju  organizacji 
społecznych i wspierać ich działalność na rzecz mieszkańców oraz uzupełnić ją tam, gdzie 
organizacje te nie są w stanie same zaspokoić potrzeb społecznych" - podkreśliła w swym 
wystąpieniu Starosta Koniński - Starostwo realizuje zasadę subsydiarności poprzez liczne 
formy współpracy, np.: konsultacje do Strategii Powiatu Konińskiego, systemy grantowe, 
programy współpracy oraz  udzielanie wsparcia organizacjom w postaci umożliwienia im 
korzystania z: infrastruktury posiadanej przez powiat, z wiedzy i doświadczeń ekspertów 
samorządowych, z kanałów promocyjnych i kontaktów zagranicznych powiatu czy tez 
udzielania organizacjom rekomendacji przez samorząd powiatowy.  

Na terenie powiatu ziemskiego działa 220 organizacji pozarządowych. Starostwo nie 
ogranicza się tylko do współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie powiatu, 
współpracuje także z organizacjami, mieszczącymi się na terenie Miasta Konina, których 
zasięg działania obejmuje cały subregion byłego województwa. Współpracujemy z.: 



Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Towarzystwem "Trzeźwość", Katolickim Stowarzyszeniem 
"Civitas Christiana", Stowarzyszeniem "Wielkopolska Obywatelska", Polskim Czerwonym 
Krzyżem, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Koninie. 
 w siedzibie Starostwa o godzinie 15.00., już po raz kolejny Zarząd Powiatu Konińskiego 

spotkał się z audytorami ISO . 
 10 stycznia 

 z inicjatywy Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, spotkali się w 
Sompolnie  wójtowie , burmistrzowie, przewodniczący rad gmin i skarbnicy powiatów 
konińskiego i kolskiego. Na posiedzenie zostali zaproszeni także: Starosta Kolski 
Wieńczysław Oblizajek, Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik, Dyrektor Oddziału 
Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych  Sławomir Matysiak oraz przedstawiciel firmy 
VOTER Kryspin Wiśniewski .   
W programie  pierwszego w tym roku posiedzenia Konwentu znalazły się następujące tematy: 
- strategia rozwoju Wielkopolski w aspekcie celów i zadań możliwych do wykorzystania 

dla rozwoju gmin - który przedstawił Pan Paweł Kurz - Wójt Gminy Wierzbinek i 
przedstawiciel powiatu konińskiego w Sejmiku Wojewódzkim, 

- "Fundusz Sapard jako dodatkowe źródło finansowania w gminach" oraz "Rola i 
znaczenie strategii i programów wieloletnich w realizacji zadań gmin ", które 
zaprezentował przedstawiciel firmy VOTER,  Pan Kryspin Wiśniewski. W swym 
wystąpieniu przedstawił zasady tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych oraz 
wieloletnich planów finansowych oraz określił korzyści dla gminy, wynikające z ich 
posiadania. Podkreślił, iż zarówno plany inwestycyjne, jak i finansowe mogą być 
przydatne w staraniach o środki z funduszy Unii Europejskiej oraz w ubieganiu się o 
środki pozabudżetowe, 

- ustalenia Komitetu w kwestii udzielania dotacji ze środków pożyczki z Banku 
Światowego, które przybliżył  uczestnikom  Pan Andrzej Drewniak - Wójt Gminy Stare 
Miasto i przedstawiciel wschodnich powiatów Wielkopolski w Regionalnym Komitecie 
Sterującym Rozwojem Obszarów Wiejskich,  

- finansowanie potrzeb w zakresie świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatów 
konińskiego i kolskiego, który omówił Dyrektor Oddziału Wielkopolskiej Regionalnej 
Kasy Chorych - Sławomir Matysiak. Dyrektor OWRKCh przedstawił zasady, którymi 
Kasa kierowała się przy podpisywaniu kontraktów na 2001 rok oraz strukturę podziału 
środków Kasy w br., 

Ponadto, w trakcie posiedzenia omówiono problem likwidacji biur planowania 
przestrzennego, którą zamierza przeprowadzić Urząd Marszałkowski. W tej sprawie głos 
zabrał  Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik.  
 11 stycznia  

w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu odbyło się spotkanie Starostów  
i Dyrektorów SP ZOZ Województwa Wielkopolskiego z Zarządem WRKCh dotyczące 
kontraktów na rok 2001. W imieniu Starosty Powiatu Konińskiego w rozmowach 
uczestniczyła Pani Barbara Szeflińska, członek Zarządu. 

Konwent Starostów, na wspólnym spotkaniu z dyrektorami SPOZOZ-ów  województwa 
wielkopolskiego  wypracował stanowisko, w którym:  
• 

• 

• 

„wyraża swój protest przeciwko jednostronnemu zerwaniu przez Wielkopolską 
Regionalną Kasę Chorych porozumienia z dn. 22.12.2000r. - pozytywnie zaopiniowanego 
w dn. 26.12.2000r. przez Regionalny Komitet Sterujący, 
domaga się dotrzymania ustaleń zawartych w w/w porozumieniu do dn. 15 stycznia 2001 
r., 
jednoznacznie stwierdza, iż następstwa wynikające z nie podpisania kontraktów obciążą  
wyłącznie Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych., 



• wyraża oburzenie brakiem obecności przedstawicieli WRKCh na spotkaniu w Poznaniu, 
w dn. 11 stycznia br.” cytat Stanowiska Konwentu. 
 

 13 stycznia 
z inicjatywy Konińskiego Domu Kultury, Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Koninie oraz 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się IV edycja Międzypowiatowego Przeglądu 
Twórczości Bożonarodzeniowej. 
Nagrodę Starosty Konińskiego - Zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Słonkowie ( 
województwo łódzkie) - wręczył naczelnik Wydziału Oświaty , Kultury i Sportu, Jerzy 
Drygiel.  
 16 stycznia 
 w dniu 16 grudnia br. Stowarzyszenie "Wielkopolska Obywatelska" - Biuro Porad 

Obywatelskich w Koninie gościło 13 przedstawicieli organizacji pozarządowej: 
Armeńskiego Stowarzyszenia Młodych Prawników (ALYA), które działa od 1995 roku w 
Erewaniu i 4 filarach regionalnych w Armenii. ALYA jest organizacją skupiającą 
studentów prawa i młodych prawników. Jej zasadnicze cele są zbliżone do tych - 
realizowanych przez Biuro Porad Obywatelskich. Obydwie organizacje, poprzez swoją 
działalność pragną przyczyniać się do rozwoju demokratycznego społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez edukację obywateli w zakresie poznania, realizowania i 
egzekwowania praw i uprawnień im przysługujących. 

Pierwsza część spotkania odbyła się w Starostwie Powiatowym w Koninie, przy udziale - 
ze strony powiatu - Pani Starosty Elżbiety Streker - Dembińskiej , członka Zarządu - Pani 
Barbary Szeflińskiej, naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Włodzimierza Mateckiego i 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pani Elżbiety Sroczyńskiej. 

Tematy spotkania koncentrowały się wokół roli i zasięgu współpracy samorządu z 
organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu konińskiego. 
Wizytę zagranicznej delegacji w Starostwie zakończyła konferencja prasowa. 

Po przerwie spotkanie z gośćmi z Armenii kontynuowane było w siedzibie Biura Porad 
Obywatelskich i poświęcone było głownie wymianie doświadczeń z działalności, dyskusją 
nad warunkami powstawania i rozwoju sektora pozarządowego w obu krajach, ustalanie 
ewentualnych obszarów dalszej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem "Wielkopolska 
Obywatelska" a Armeńskim Stowarzyszeniem Młodych Prawników i możliwości wspólnej 
realizacji projektów. 

 
"Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska Obywatelska" składa serdeczne 

podziękowania dla Starosty , Pani Elżbiety Streker - Dembińskiej oraz członka Zarządu 
, Pani Barbary Szeflińskiej  za współpracę przy przygotowaniu wizyty przedstawicieli 
Stowarzyszenia z Armenii, za znalezienie pośród rozlicznych obowiązków czasu 
poświęconego naszym wspólnym gościom i za życzliwe przyjmowanie naszej działalności 
codziennej."   

 
W imieniu Zarządu 
Jolanta Fabisiak 

 
 na zaproszenie Wydawnictwa "Przegląd Koniński", Starosta Elżbieta Streker - Dembińska 

wzięła udział w uroczystości  ogłoszenia wyników XVIII Plebiscytu "PK" na Sportowca 
Regionu Konińskiego 2000 roku. 

Pierwsza w nowym tysiącleciu edycja Plebiscytu odbyła się w hotelu "Magda" w Licheniu. 
 



 W dniu 17 stycznia w Kazimierzu Biskupim odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Konińskiego Gimnazjów w Piłce Ręcznej Chłopców. 

 
 

Ostateczna kolejność: 
1 Stare Miasto ( opiekun :Paweł Gradecki – zawodnicy: Tomasz Trojanowski, Adam 
Kaczmarek, Rafał Marzol, Karol Kowalski, Mateusz Silny, Albert Stanisławski, Arek 
Kościański, Adam Nowakowski, Kamil Antczak, Radek Stasiek) 
2. Rychwał (opieku: Roman Drewniacki – zawodnicy: Rogowicz Marcin, Lorent 
Marcin, Przemysław Radecki, Michał Drewniacki, Łukasz Smolarz, Robert 
Kornaszewski, Adam Wejman, Mateusz Majewski, Szymszak Dawid, Glajnych Dawid, 
Gałęcki Sławomir, Zawieja Patryk, Radecki Kamil, Bartczak Marcin) 
3. Kazimierz Biskupi ( opiekun : Piotr Chmieliński – zawodnicy ; Tomasz Walczak, 
Kwiatkowski Łukasz, Jaszczak Paweł, Karczewski Sławomir, Mirkiewicz Maciej, 
Radocki Marek, Kowalczyk Mariusz, Mieżyński Jakub) 
4 Kleczew 
5 Golina ,Krzymów 
7 Ślesin, Kramsk 
 
 W dniu 19 stycznia w Kazimierzu Biskupim odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Konińskiego Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw: 

1. Rychwał 
2. Grodziec 
3. Kazimierz Biskupi 
4. Kleczew 

 
 23 stycznia, Barbara Szeflińska- członek Zarządu Powiatu Konińskiego oraz 

Wiesława Matusiak - kierownik  PUP w Koninie reprezentowały Powiat Koniński na 
konferencji  "Powiatowe Rynki Pracy 2001", która odbyła się  w Warszawie  z inicjatywy 
Kancelarii Prezydenta RP, Krajowego Urzędu Pracy i Związku Powiatów Polskich.   

 
W konferencji uczestniczył Prezydent Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciele Rządu, 
reprezentanci powiatów o najwyższym i najniższym  stopniu bezrobocia oraz przedstawiciele 
pracodawców.  
Powiat koniński, w którym wskaźnik bezrobocia rośnie i wynosi przeszło 19 %, należy do 
tych z największą ilością osób bez pracy. 
Wszyscy zabierający głos przedstawiciele samorządów  z niepokojem odnosili się do 
rosnącego bezrobocia, które  w kraju przekracza 15%, sugerując rozwiązania i wnioski pod 
adresem władz centralnych. 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazał wręcz za konieczność uznania walkę z 
bezrobociem  za priorytetowe  zadanie  Państwa. 
 
Plonem Konferencji są wnioski, zmierzające do łagodzenia problemów bezrobocia również 
drogą  zmian w przepisach prawnych, odnoszących się  do regulacji rynku pracy, stosunków 
pracy oraz  warunków działalności gospodarczej. 
 
 Już po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Koninie organizuje imprezę pn. "Wielkie 

Ruszenie Powiatu", której celem jest promocja gmin powiatu konińskiego,  



zaprezentowanie  ich dorobku kulturalnego, sportowego oraz możliwości rozwojowych a 
także integracja gmin w ramach powiatu.  

W związku koniecznością  omówienia działań, związanych z przygotowaniem  wspomnianej 
imprezy,  planowanej na 16 czerwca br.,  Komitet Organizacyjny "Wielkiego Ruszenia" 
zaprosił do udziału w pracach organizacyjnych  przedstawicieli gmin oraz organizacji 
działających na rzecz kultury i sportu. 
Podczas spotkania , które odbyło się w Starostwie  w dniu 25 stycznia, ustalono ostateczną 
wersję programu imprezy oraz wyznaczono osoby / organizacje do realizacji konkretnych 
zadań. 

 
 Od 20 do 27  stycznia , Starosta  Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział w wyjeździe 

szkoleniowo - studyjnym "Szlakiem Organizacji Europejskich i Ich Instytucji".  Wyjazd, 
pod patronatem Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej 
Sławomira Urbaniaka, zorganizowany został przez Izbę Projektowania Budowlanego w 
Warszawie oraz AEGEE przy Katedrze Europejskiej "Jean Monnet" Uniwersytetu 
Jagielońskiego. 

Uczestnicy podczas  trwania tygodniowego   "Eurorejsu" ( Warszawa- Bruksela - 
Luksemburg - Frankfurt/M  - Warszawa)  poznawali  historię rozwoju integracji europejskiej 
oraz strukturę i zakres działań poszczególnych Instytucji Unii Europejskiej. Program wyjazdu 
obejmował: wykłady o tematyce integracyjnej, spotkania z  przedstawicielami UE oraz 
Ambasadorami RP, działającymi przy UE oraz NATO a także  zwiedzanie siedzib 
Organizacji Unijnych. 
 


