
WYDARZENIA MIESIĄCA 

o bezpieczeństwie publicznym

31 stycznia, w siedzibie Konińskiej Komendy Miejskiej Policji odbyła się narada z udziałem
Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji,  Inspektora  Tadeusz  Pawlaczyka,
Prezydenta  Konina  -  Kazimierza  Pałasza  i  Starosty  Konińskiego  Elżbiety  Streker  -
Dembińskiej.  Celem  spotkania  było  podsumowanie  pracy  Komendy  Miejskiej  Policji  
w Koninie za 2000 rok oraz ocena stanu bezpieczeństwa i realizacji "Powiatowego programu
bezpieczeństwa publicznego". Komendant Miejski Policji  w Koninie, podinspektor Henryk
Gabryelski  omówił  zagadnienia  dotyczące:  przyczyn  powstawania  zagrożeń,  ich
uwarunkowań,  struktury przestępczości,  a  także  przedstawił  ocenę  pracy pionów  Policji  
w ubiegłym roku. Na terenie miasta i powiatu konińskiego w 2000 roku stwierdzono ogółem
5.780 przestępstw, tj. 1274 więcej niźli w analogicznym okresie 1999 r., co określa dynamikę
przestępczości na poziomie 128,3 %. Wskaźnik ogólnej wykrywalności jest także wyższy  
w stosunku do roku 1999 (w roku 2000 wykryto o 591 przestępstw więcej niż rok wcześniej).
W  liczbie  5068  przestępstw  o  charakterze  kryminalnym,  aż  4620  dotyczyło  przestępstw
przeciwko mieniu. Są to przestępstwa najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa, a zarazem
także  najtrudniejsze  dla  procesu  wykrywczego.  Do  negatywnych  zjawisk,  z  uwagi  na
tendencje wzrostowe, należy zaliczyć kradzieże pojazdów. Wyjątkowo pozytywne rezultaty
osiągnęła  Policja  Konińska  w zwalczaniu  przestępczości  gospodarczej.  W ubiegłym roku,
odnotowano także znaczny spadek przestępczości:  drogowej; bójek i pobić; uszczerbku na
zdrowiu.  Niewątpliwy  sukces  to  także  100%  wykrywalności  przestępstw  wynikających  
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szansa dla konińskiej energetyki 

5 lutego na zaproszenie Zarządu Zespołu Elektrowni PAK S.A. i Zarządu Elektrim - Megadex
S.A., w Hotelu Victoria w Warszawie Prezydent Konina Kazimierz Pałasz i Starosta Koniński
Elżbieta Streker - Dembińska uczestniczyli w uroczystości podpisania kontraktu na budowę
bloku  energetycznego 460 MW Elektrowni  Pątnów II.  Jest  to  szczególne  wydarzenie  dla
naszego regionu, stwarzające możliwość rozwoju sektora energetycznego oraz wzrostu jego
konkurencyjności. Nowoczesny blok energetyczny będzie opalany węglem brunatnym. Koszt
inwestycji oszacowano na prawe 400 mln euro. Po zakończeniu modernizacji ZE PAK S.A.
będzie  dysponować  największym  i  najnowocześniejszym  blokiem  energetycznym  
w Polsce, zachowując wszystkie wymogi ekologiczne. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w
Polsce i zgodnie z zapowiedzią ma ruszyć za trzy lata. 

Co dalej w sprawie "hiszpańskiego" mogilnika? 

Skonkretyzowanie działań zmierzających do likwidacji mogilnika w miejscowości Hiszpania,
to  powód następnego spotkania,  które  odbyło się  w dniu  6 lutego w gminie  Krzymów.  
W  rozmowach  wzięli  udział:  przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego,
Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego,  Piotr
Chojnacki,  wicestarosta  koniński  Stanisław  Bielik,  przewodniczący  Komisji  Ochrony
Środowiska  Rady  Powiatu  Konińskiego,  Piotr  Szymankiewicz,  wójt  gminy  Krzymów,
Tadeusz  Tadeusz  Jankowski  i  przedstawiciel  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Roślin
Oddział w Koninie.



Podczas  pobytu na  terenie  mogilnika  ustalono,  że  jest  on  właściwie  oznaczony i  zawiera
wystarczające  informacje  o  skażeniu  terenu,  nie  posiada  natomiast  zabezpieczeń,
uniemożliwiających  dostęp  niepowołanych  osób.  Dalsze  działanie  w  kierunku  likwidacji
wymaga dokładnego zbadania zawartości studni, gdzie składowane są środki ochrony roślin
oraz zbadanie stopnia skażenia gleby, gdyż istnieje podejrzenie, że składowane w studniach
środki, mogły przedostać się do gleby. Taki kierunek działań będzie prowadzony wspólnie
przez Starostwo Powiatowe w Koninie i Wielkopolski Urząd Marszałkowski. 

Kolejne spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu konińskiego 

6 lutego w Starostwie Konińskim odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów
Powiatu  Konińskiego,  celem omówienia  spraw dotyczących m.in.:  finansowania  oświaty  
w gminach, udziału gmin w powiatowej imprezie "Wielkie Ruszenie Powiatu " oraz programu
promocji powiatu. Podczas spotkania wypracowano Stanowisko następującej treści:

"Domagamy się przekazywania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych środków
na prowadzenie szkół zgodnie z założeniami reformy oświaty. Drastyczne niedoszacowanie
subwencji  oświatowej  powoduje  spadek  wskaźnika  inwestycji  prowadzonych  przez
samorządy, niezadowolenie społeczne i wzrost bezrobocia wśród nauczycieli.

Restrukturyzacja sieci szkół nie przynosi oczekiwanych efektów finansowych i społecznych
ponieważ następuje:

 zwiększenie kosztów dowozu uczniów 
 wzrost  wydatków  w  związku  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  dla  uczniów

dowożonych  poprzez  organizowanie  świetlic  i  zatrudnianie  opiekunów  podczas
dowozu, 

 konieczność rozbudowy istniejących obiektów szkolnych oraz budowę nowych mimo
powstających pustostanów oświatowych w wyniku likwidacji szkół.

Oczekujemy  realizacji  konstytucyjnego  zapisu  zapewnienia  samorządom  możliwości
wywiązania  się  z  nałożonych  ustawowo  obowiązków.  W  przeciwnym  razie  Wójtowie  
i Burmistrzowie będą zmuszenie zabiegać o wprowadzenie zmian w prawodawstwie, w celu
przejęcia prowadzenia zadań oświatowych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej."

W imieniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego Przewodniczący Konwentu
Paweł Kurz

ze sportu: 

6  lutego w  Ślesinie  odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  Konińskiego  Gimnazjów  w  Piłce
Koszykowej Chłopców. Ostateczna kolejność: Skulsk - Mistrz Powiatu, Golina, Kazimierz
Biskupi, Kleczew, Krzymów, Sompolno, Ślesin, Kramsk, Wierzbinek. 

Po raz pierwszy z Kasą Chorych 
Pierwsze  seminarium  zorganizowane  przez  Wielkopolską  Regionalną  Kasę  Chorych  ze
Starostami powiatów Województwa Wielkopolskiego, odbyło się dnia 7 lutego br. w siedzibie



WRKCh. Tematem spotkania było przedstawienie strategii kontraktowania usług medycznych
na 2001 r.,  struktury organizacyjnej WRKCh oraz planu finansowego na 2001 r. WRKCh
reprezentowana  była  przez:  dyr.  R  Siennickiego,  dyr.  D.Ślusarek,  dyr.  J.Gryszkę,  dyr.
J.Bornakowskiego,  Z.Szalczyk  oraz  przedstawicieli  Departamentu  Medycznego,
Finansowego, Marketingu i Komunikacji Społecznej. Samorządy reprezentowane były przez
ponad 30 starostów. Spotkanie stało się okazją do omówienia wielu problemów związanych 
z organizacją służby zdrowia na terenie powiatów. Kierownicy poszczególnych wydziałów
zaprezentowali:  funkcjonowanie  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  świadczenia  zdrowotne  
w zakresie stomatologii i specjalistyki ambulatoryjnej, zagadnienia związane z lecznictwem
stacjonarnym i pomocą doraźną. Starostowie zgłosili  wiele uwag i  wniosków dotyczących
m.in.  braku  dostępności  do  lekarzy  rodzinnych,  szczególnie  w  małych  miejscowościach,
niesłusznego  pobierania  przez  świadczeniodawców  opłat  za  dojazdy  do  chorych,  zgłosili
potrzebę  informowania  o  placówkach  medycznych  i  stopniu  wykorzystania  przyznanych
limitów.  Przewodniczący  Rady  Kasy  poinformował  zebranych  o  planowanych  zmianach
polegających na zmniejszeniu ilości członków Rady Kasy. Dyskutowano o roli i zadaniach
Komitetu  Sterującego  oraz  konieczności  ścisłej  współpracy  z  samorządami.  Następne
spotkanie zapowiedziano na początek czerwca, a jego głównym tematem będzie omówienie
strategii kontraktowania. 

Czy będzie inkubator przedsiębiorczości? 

Z inicjatywy trzech gmin z powiatów: konińskiego, kolskiego i tureckiego tj.: Władysławów
(miejscowość Kuny), Kościelec (miejscowość Tury), Krzymów (miejscowość (Genowefa),  
8  lutego odbyło  się  spotkanie  w  sprawie  utworzenia  Inkubatora  Przedsiębiorczości.  
W siedzibie  Urzędu Gminy Krzymów spotkali  się  przedstawiciele  w/w gmin z  władzami
powiatów:  konińskiego,  kolskiego  i  tureckiego,  Przewodniczącymi  Komisji  Promocji  
i  Rozwoju,  Kierownikami  Powiatowych  Urzędów  Pracy  oraz  osobami  reprezentującymi
instytucje zajmujące się wspomaganiem biznesu,  w tym: Agencję Rozwoju Regionalnego  
w Koninie, Konińską Izbę Gospodarczą, Turecką Izbę Gospodarczą. W dyskusji dominowały
głosy  wskazujące  warunki  powołania  Inkubatora  -  pomieszczenia,  środki  finansowe,
uwarunkowania organizacyjne.

Reprezentująca Konińską Izbę Gospodarczą, Pani Beata Frątczak przedstawiła doświadczenia
KIG w zakresie przygotowania koncepcji  Inkubatora.  Wobec jednoznacznego poparcia dla
idei utworzenia Inkubatora ze strony starostów i pozostałych uczestników spotkania, ustalono,
aby  KIG,  kontynuując  prace  nad  stworzeniem  koncepcji  i  powołaniem  Inkubatora
doprecyzowała  organizacyjnie  i  finansowe  warunki  przedsięwzięcia.  Będą  one  stanowiły
podstawę do dalszych rozmów między zainteresowanymi tym problemem. 

ze sportu: 

Dnia  8  lutego w  Ślesinie  odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  Konińskiego  Gimnazjów  
w Koszykowej Dziewcząt. Ostateczna kolejność: Golina - Mistrz Powiatu Ślesin Mąkolno,
gm. Sompolno Skulsk Kazimierz Biskupi Kleczew 

Z  inicjatywy  Konińskiego  Zrzeszenia  LZS,  przy  współpracy  Starostwa  Powiatowego  
w Koninie i Radia "66" dnia 10 lutego - 11 drużyn zmierzyło się w Kazimierzu Biskupim 
o tytuł Mistrza Powiatu w Piłce Nożnej. 



Mistrzostwo Powiatu wywalczył. LKS Ślesin w składzie: Jacek Wojdecki, Bartosz Migdalski,
Jarosław  Puzdrakiewicz,  Arkadiusz  Kantanista,  Robert  Kurek,  Tomasz  Kurek,  Krystian
Andrzejczak,  Robert  Bąkowski,  Tomasz  Michalski,  Krzysztof  Pludra,  Marcin
Wojciechowski,  Jacek  Walczak,  Radosław  Wojdecki,  Andrzej  Magdziarek,  Michał
Kozłowski - trener Leszek Antczak, 

Pozostałe drużyny zajęły następujące miejsca:
2.  Błękitni  Mąkolno  (Tomasz  Zieliński,  Bartosz  Wojtysiak,  Dawid  Krawczyk,  Mariusz
Grabowski,  Gerard  Bawarczyk,  Sławomir  Mańkowski,  Mieczysłąw  Klimek,  Mariusz
Wesołowski,  Jarosław  Andrzejewski,  Marek  Kraczkowski,  Rafał  Wesołowski,  Mariusz
Ceglarek) - trener Jacek Nowakowski,
3.  LZS "Warta"  Sławsk  (Robert  Frąckowiak,  Tomasz  Wiatrowski,  Krzysztof  Dąbrowski,
Jacek  Kaszuba,  Krzysztof  Szambelan,  Piotr  Grzelaczyk,  Krzysztof  Krygier,  Dariusz
Naworski, Marcin Sobczak, Krzysztof Łukasiwicz, Krystian Urycki, Marcin Maciejewski) -
trener Michał Wieczyński,
4. LZS "Czarni" Brzeźno,
5. GKS Somplono, LZS "Warta" Kramsk,
6. LZS "Zjednoczeni" Rychwał,
7. LZS "Polonia Golina", LZS Wilczyn,
8.  LZS  Skulsk,  "Sparta"  Gosławice.  Najlepszym  bramkarzem  został  wybrany  -  Robert
Frankowski  -  Sławsk.  Królem  strzelców  zostali  -  Krzysztof  Pludra  -  Ślesin  oraz  Rafał
Wesołowski - Mąkolno. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Kurek - Ślesin. 
LKS  Ślesin  będzie  reprezentował  Powiat  Koniński  w  turnieju  rejonowym w  Kazmierzu
Biskupim, który odbędzie się 11.03 2001 

Obchody "Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego" 

W  dniu  12  lutego w  sali  Ratusza  Miejskiego  w  Koninie  odbyło  się  pierwsze  spotkanie
Komitetu Honorowego Obchodów "Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego". W posiedzeniu
wzięli udział: przewodniczący Komitetu Ks. Bp Bronisław Dembowski, wiceprzewodniczący:
Wojewoda  Wielkopolski  Stanisław  Tamm,  Prezydent  Miasta  Konina  Kazimierz  Pałasz,  
a  także  pozostali  członkowie  Komitetu:  poseł,  minister  łączności  Tomasz  Szyszko,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Naglewski,
posłowie  Ireneusz  Niewiarowski,  Józef  Nowicki,  Antoni  Tyczka,  senatorowie:  Ryszard
Sławiński,  Marek Waszkowiak,  przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński,
przewodniczący  Rady  Powiatu  Konińskiego  Zdzisław  Łukaszewski,  starosta  powiatu
konińskiego  Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  rektor  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  
w  Koninie  prof.  Józef  Orczyk,  ks.  kustosz  Eugeniusz  Machulski.  Na  czele  Komitetu
Organizacyjnego stanął ks. prałat Antoni Łassa. 

Komitet  Honorowy z uznaniem przyjął uchwałę Sejmu RP z 25 października  2000 roku  
o  ustanowienie  roku  2001  "Rokiem  Kardynała  Wyszyńskiego".  W  ten  sposób  Sejm  RP
pragnął uczcić w 100 - lecie urodzin wielkiego Polaka, kapłana, i męża stanu, którego życie 
i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna 
i  wzór  patriotyzmu  pozostają  aktualne  i  mają  szczególne  znaczenie  dla  odrodzenia  się  
III Rzeczypospolitej. Kardynał Stefan Wyszyński, kapłan diecezji włocławskiej, był związany
także  z  Ziemią  Konińską.  Odwiedzał  Konin  i  bywał  w  co  najmniej  15  miejscowościach
naszego regionu. Trwałymi pamiątkami  po księdzu kardynale Wyszyńskim,  jest  koronacja



obrazu  Matki  Bożej  w  Licheniu,  Kawnicach,  podarowanie  obrazu  Matki  Boskiej
Częstochowskiej do kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. 

Na pierwszym posiedzeniu jego uczestnicy stwierdzili, że celem roku ma być przypomnienie 
i przybliżenie postaci tego wielkiego kapłana i Polaka, o którym mówi Jan Paweł II: " Jako
nieustraszony  rzecznik  człowieka  oraz  jego  nienaruszalnych  praw  w  życiu  osobistym,
rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się zmarły Prymas szczególnym przykładem żywej
miłości Ojczyzny i musi być policzony, jako jeden z największych mężów w jej dziejach". 

Komitet  Honorowy  uznał  za  celowe,  by  rok  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  także  
w Koninie miał bogaty program i przyjął następujące propozycje programowe:

 inauguracja  obchodów  roku  kardynała  Wyszyńskiego  -  3  maja  w  kościele  św.
Maksymiliana Kolbe w Koninie, 

 organizacja  sympozjum  naukowego  przygotowanego  przez  Papieski  Wydział
Teologiczny i Wyższą Szkołę Zawodową, 

 konkursy wiedzy o Księdzu Kardynale w szkołach, 
 organizacja Dni Rodziny w mieście i powiecie, 
 organizacja przez Radę Powiatu Konińskiego seminarium "Rodzina w świetle nauki

Kardynała Stefana Wyszyńskiego", 
 wystawa, 
 rozprowadzenie książek, 
 przegląd filmów, 

upamiętnienie postaci Kardynała w miejscowościach przez niego odwiedzanych.

Ukoronowaniem obchodów byłoby natomiast wystawienie pomnika Kardynała u zbiegu ulic
Kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz nadanie imienia
kardynała Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Komitet Honorowy zwraca się z apelem do
konińskich środków masowego przekazu, a za ich pośrednictwem do społeczności Konina,  
o  stworzenie  sprzyjającego  klimatu  oraz  zachęcenie  lokalnej  społeczności  do  czynnego
włączenia się do realizacji niniejszego programu. 

ze sportu: 

14  lutego w  Skulsku  odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  w  Piłce  Siatkowej  Gimnazjów
(chłopców). Wzięło w nich udział 12 drużyn z całego powiatu. Ostateczna kolejność: 

 Mistrz Powiatu - Wilczyn (Bartłomiej Pieszak, Bartosz Szymczyk, Jakub Szymczyk,
Michał  Bidziński,  Bartosz  Szczepaniak,  Arkadiusz  Stanowski,  Przemysław
Kołodziejczak, Piotr Leśniewski), 

 Stare Miasto (Tomasz Trojanowski, Adam Kaczmarek, Karol Kowalski, Rafał Marzol,
Albert  Stanisławski,  Adrian  Stanisławski,  Kamil  Antczak,  Leszek  Kotoński,  Jarek
Bocian, Michał Maciejewski), 

 Wierzbinek  (KamiOsiński  l,  Tomasz Antecki,  Piotr  Zajdel,  Michał  Budny, Łukasz
Wegner, Marcin Murawiak, Jarosław Perkowski, Damian Wykpin). Kolejne miejsca
zajęli  zawodnicy  z  gmin:Rychwał,  Golina,  Mąkolno,  Kazimierz  Biskupi,  Rzgów,
Skulsk, Kramsk, Kleczew, Krzymów.



"Dlaczego dobro, dlaczego zło?" "Czego się boję?" 

Z  inicjatywy dwóch  Komisji  Rady  Powiatu  Konińskiego  tj.  Komisji  Porządku  i  Prawa
Publicznego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, w zeszłym roku, szkoły i przedszkola 
z terenu miasta Konina i Powiatu Konińskiego przystąpiły do konkursów : plastycznego- pod
hasłem "Czego  się  boję"  i  literackiego  -  "Dlaczego  dobro?  Dlaczego zło?"  Patronat  nad
konkursami objęli Starosta Koniński i Komendant Miejski Policji w Koninie. 

Konkurs pod hasłem "Czego się boję?" adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczących się w szkole podstawowej. Poprzez swoje prace, młodzi uczestnicy konkursu
ujawnili te źródła swych lęków, niepokoju, strachu, zagrożenia, wobec których są bezsilni.
Uzyskane w wyniku konkursu odpowiedzi  stanowią apel skierowany do świata dorosłych  
o wsparcie i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci we wszystkich obszarach ich życia
(w szkole, przedszkolu, na drodze a nawet w domu). 

Po obejrzeniu 728 prac plastycznych Komisja Artystyczna Konkursu Plastycznego "Czego się
boję" postanowiła przyznać:

w kategorii przedszkolaków 7 równorzędnych nagród:
 Ninie Tomaszewskiej ze SP w Szyszyńskich Holendrach, 
 Karolinie Gliniewicz z Przedszkola nr 7 w Koninie, 
 Waldemarowi Staszczakowi z Przedszkola nr1 w Koninie, 
 Marcie Jankowskiej z Przedszkola nr 1 w Koninie, 
 Katarzynie Nowickiej z Przedszkola nr 16 w Koninie, 
 Magdalenie Wybrańskiej z Przedszkola nr 17 w Koninie, 
 Nikoli Graczyk z Przedszkola nr 12 w Koninie.

w kategorii I - III - 4 rownorzędne nagrody:
 Patrycji Kalinowskiej z SP nr 3 w Koninie 
 Patrykowi Malczykowi z Zespołu Szkół w Grodźcu, 
 Kacprowi Lewandowskiemu z SP nr 3 w Koninie, 
 Bartoszowi Mirkiewiczowi z SP w Osieczy

w kategorii IV - VI - 5 równorzędnych nagród:
 Bartoszowi Benk z SP nr 9 w Koninie, 
 Małgorzacie Paszkuć z SP nr 12 w Koninie, Marcie Loch z SP w Grochowach, 
 Annie Walczak z SP nr 6 w Koninie.

Prace nadesłane na konkurs literacki "Dlaczego dobro? Dlaczego zło?" stanowią rodzaj zapisu
stanu  świadomości  młodzieży  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  licealnych na  temat
konkursowych  zagadnień.  Uczestnicy  Konkursu  wykazali  bardzo  wiele  czynników  na
płaszczyźnie życia społecznego, które generują zło. Wśród nich wymieniane były najczęściej:
bezrobocie, alkoholizm, wirtualność rzeczywistości tworzonej przez media, narkomanię, brak
odpowiedzialności dorosłych za system reguł rządzących światem, niewłaściwe wychowanie,
kult  pieniądza  i  siły.  Taka  diagnoza  staje  się  potężnym  wołaniem  do  wszystkich
organizatorów życia społecznego o taką modyfikację reguł rządzących światem, w wyniku
której możliwy będzie zwrot ku eliminacji - a nie narastaniu - tychże źródeł zła. 



Cieszy nas fakt, że uczestnicy konkursu wskazali potrzebę dialogu na temat dobra i zła oraz
potwierdzili  słuszność  podejmowania  tego  typu  inicjatyw.  Po  przeczytaniu  145  prac
literackich , Komisja Artystyczna Konkursu Literackiego "Dlaczego dobro? Dlaczego zło?"
postanowiła nagrodzić:

w kategorii szkół podstawowych:
 Olgę Rybacką z Publicznej Szkoły Podstawowej w Golinie - kategoria poezja, 
 Martę Kapelińską z SP w Rychwale - kategoria poezja, 
 Wincentego Martynowicza z SP w Kaliskach - kategoria poezja, 
 Annę Chlebicką z SP nr 6 w Koninie - kategoria proza, 
 Łukasza Dawida z SP nr 12 w Koninie - kategoria proza 
 Kingę Lewandowską z SP nr 5 w Koninie - kategoria proza

oraz przyznać 8 wyróżnień:
 Bartoszowi Kijakowi z SP nr 9 w Koninie - kategoria poezja, 
 Annie Osajdzie z SP w Rychwale - kategoria poezja, 
 Annie Głowackiej z SP w Rzgowie - kategoria poezja, 
 Sylwii Szczepaniak z SP w Sławsku - kategoria poezja, 
 Dawidowi Czaplickiemu z SP nr 3 w Koninie - kategoria poezja, 
 Rafałowi Bekale z SP w Rychwale - kategoria proza, 
 Julicie Szczepańskiej z SP w Sławsku - kategoria proza.

w kategorii szkół gimnazjalnych:
 Marcina Jędro z Gimnazjum nr 1 w Rychwale - kategoria poezja, 
 Monikę Lisiecką z Gimnazjum nr 1 w Rychwale - kategoria proza,

i 3 wyróżnienia:
 Oldze Ozierańskiej z Gimnazjum nr 1 w Rychwale - kategoria poezja, 
 Annie Smolarz z Gimnazjum nr 5 w Koninie - kategoria proza, 
 Magdalenie Marciniec z Publicznego Gimnazjum w Rzgowie - kategoria proza.

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
 Szymona Adamusa z III LO w Koninie - kategoria proza, 
 Damiana Kmiotka z III LO w Koninie - kategoria proza.

Nagrody dla zwycięzców konkursów zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Konińskiego
oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wręczono je w dniach 14 i 15 lutego. Komendant
Miejski w Koninie przyznał nagrodzonym i wyróżnionym pamiątkowe dyplomy. 

Organizatorzy  konkursu  składają  serdeczne  podziękowania  Wizytatorom  Konińskiej
Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu za przekazanie informacji do szkół, Dyrekcjom
szkół za zainteresowanie ideą konkursu oraz wszystkim tym nauczycielom , którzy pomogli 
w stworzeniu sytuacji, dzięki której dialog na temat dobra i zła mógł zaistnieć. 

Przewodniczący Komisji
Porządku i Prawa Publicznego
Stefan Dziamara Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki,
Andrzej Nowak

ze sportu 



16 lutego, zawodniczki dziewięciu drużyn z terenu powiatu zmierzyły się w Skulsku o tytuł
Mistrza Powiatu w Piłce Siatkowej Gimnazjum (w kategorii dziewcząt) 

Według ostatecznej kolejności:
 I  miejsce  i  Mistrzostwo  Powiatu  -  Gimnazjum  Wilczyn  (Monika  Ziętara,  Marta

Prusińska,  Joanna  Ignaczak,  Krzysztofa  Jagodzińska,  Karolina  Miara,  Monika
Trawińska, Sylwia Joachimczak, Natalia Kacprzak, Anna Lenartowicz, Anna Filipska,
opiekun: Jerzy Muszyński) 

 II miejsce  -  Rychwał  (Natalia  Cybulska,  Dominika  Kałużna,  Alicja  Namysłowska,
Malwina  Zimna,  Martyna  Szumigalska,  Paulina  Urbaniak,  Natalia  Jędro,  Beata
Opaczewska, Ewa Bartczak, Andżelika Rogowicz, opiekun: Piotr Nuszkiewicz) 

 III miejsce -  Kramsk (Agnieszka Kreczmer,  Anna Kubsik,  Monika Wróbel,  Estera
Tesarska,  Magda  Plamowska,  Ala  Plkowka,  Marta  Białecka,  Małgorzata  Fertsch,
opiekun: Lidia Kurant).

18 lutego, w ramach Powiatowej Zimowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi,. Konińskie
Zrzeszenie  LZS  zorganizowało  w  Kazimierzu  Biskupim  Mistrzostwa  Powiatu  w  Piłce
Siatkowej Mężczyzn i Kobiet. 

W  kategorii  "Mężczyźni"  I.  Miejsce  zdobyły  "Czerwone  Diabły"  z  Konina  (Maciej
Sypniewski, Paweł Sip, Robert Gaertner, Robert Mecdorf, Tomasz Bozacki, Michał Wanjas) 

Wśród  "Kobiet"  najlepsze  okazały  się  zawodniczki  z  GKS  Kazimierz  Biskupi  (Jadwiga
Falkowska,  Wioletta  Smorawska,  Dorota  Rolnik,  Agnieszka  Adamska,  Renata
Kaźmierowska, Ewa Dryjańska, Radomiła Jóźwiak, Katarzyna Grembka/). 

Bezrobocie 

Dyskusja nad projektem strategii przeciwdziałania bezrobociu - to główny cel narady, która
została zorganizowana 19 lutego w Starostwie Konińskim. Zaprezentowano diagnozę stanu
obecnego oraz prognozę zjawisk na rynku pracy w najbliższych latach. Propozycja strategii
przeciwdziałania bezrobociu dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego została przygotowana
przez  Powiatowy Urząd  Pracy w  Koninie  we  współpracy z  Radą  Zatrudnienia,  radnymi,
przedstawicielami  przedsiębiorców,  związków  zawodowych,  organizacji  pozarządowych.
[materiał z przebiegu narady został przedstawiony w tym numerze "Biuletynu" na str....].

ze sportu 

Dnia  20 lutego w Rzgowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce
Siatkowej  Chłopców.  Tytuł  Mistrza  Powiatu  zdobyła  drużyna  ze  Szkoły  Podstawowej  
w Wilczynie, w składzie: Wojciech Stanowski, Paweł Kaczorowski, Arkadiusz Szczepaniak,
Paweł  Sarbak,  Robert  Szymaniak,  Grzegorz  Bidziński,  Marcin  Niewiadomski,  Tomasz
Gończak, Wiktor Kaźmierczak, prowadzona przez Jerzego Muszyńskiego. 

Następne  miejsca  zajęły kolejno:  SP.  Kazimierz  Biskupi,  SP.  Sompolno,  SP.  Golina,  SP.
Rzgów,  SP.Kleczew,  SP.  Patrzyków,  SP.  Rychwał.  W Mistrzostwach Wielkopolski  Szkół
Podstawowych w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców w Wyrzysku, drużyna dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Sokółkach (gm. Kazimierz Biskupi), grając w składzie: Weronika



Walna i Anna Żurawicz - zdobyła tytuł Mistrzyń Wielkopolski. W kategorii "chłopcy", powiat
koniński reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tomisławicach gm. Wierzbinek
(w  składzie  Łukasz  Ospalski  ,  Kamil  Fijałkowski,  Adam  Kuchcik),  która  zajęła  
w Mistrzostwach 5 miejsce. 

Zawodnicy na codzień reprezentują barwy Konińskiego Zrzeszenia LZS i są członkami klubu
(oprócz Anny Żurawicz) LZS UKS MOS - 3 - Konin, który mieści się w Szkole Podstawowej
nr 3. Trenerem ich jest Pan Marian Kulesa. 

Spotkanie sekretarzy powiatów 

W dniach 20 i 21 lutego 2001 r. tym razem w Zespole Pałacowym w Czerniejewie odbyło się
kolejne  już  IV  spotkanie  sekretarzy  powiatów  województwa  wielkopolskiego.  Celem
spotkania było omówienie spraw związanych z kontrolą gospodarki finansowej, zmianami  
w  ustawodawstwie  o  finansach  publicznych,  gospodarką  nieruchomościami  oraz
wprowadzaniem  systemów  informatycznych.  Zajęcia  prowadzili:  Grażyna  Wróblewska  -
wiceprezes  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu,  ekspert  z  zakresu  finansów
publicznych  oraz  prof.  UAM  w  Poznaniu  Marek  Szewczyk.  O  sprawach  związanych  
z programem informatyzacji powiatów mówili dyr. Marek Bigosiński z WOKISS oraz prof.
Zenon  Biniek  opracowujący  program  dla  administracji  publicznej.  Sekretarze  zwiedzili
również  Zespół  Pałacowy  w  Czerniejewie,  który  należy  do  najwspanialszych  zabytków
architektury  barokowo-klasycystycznej  w  Wielkopolsce.  Zjazd  był  również  okazją  do
spotkania  się  z  wicestarostą  gnieźnieńskim  Jackiem  Kowalskim  oraz  burmistrzem
Czerniejewa  Wojciechem  Kulczyńskim.  Zaproponowano  następne  wspólne  spotkanie
sekretarzy powiatów województwa wielkopolskiego z sekretarzami województwa zachodnio-
pomorskiego w  maju  lub  czerwcu  w Kołobrzegu.  Ustalono,  że  tematy spotkania  zostaną
uzgodnione  wspólnie  z  WOKISS  po  konferencji  szkoleniowo-informacyjnej  "Forum
Sekretarzy Powiatów - powiatowa administracja zespolona", która odbędzie się 7 marca 2001
r. w Warszawie. Organizatorem tej konferencji jest Związek Powiatów Polskich. 

Przewodniczący Klubu Sekretarzy Powiatów
Województwa Wielkopolskiego
Sekretarz Powiatu Konińskiego
Krzysztof Musiał 

Komisje poborowe przystępują do pracy 

W Starostwie Powiatowym w Koninie  21 lutego odbyła się  narada poświęcona sprawom
przygotowania tegorocznego poboru, który na terenie powiatu konińskiego przebiegał będzie
w dniach od 5 marca do 4 maja 2001. W naradzie, którą prowadził Wicestarosta Stanisław
Bielik,  udział  wzięli:  pracownicy  urzędów  gmin  powiatu  konińskiego  odpowiedzialni  za
przeprowadzenie  poboru,  członkowie  Komisji  poborowej  i  Komisji  lekarskiej  oraz  płk
Andrzej  Lisicki-  Komendant  WKU  w  Koninie  ,  Komendant  Miejski  Policji  Henryk
Gabryelski, Krystyna Rosiak - Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koninie. Uczestnicy zapoznani zostali z tegorocznym
planem  poboru  określającym  terminy  stawiennictwa  poborowych  z  gmin,  terminarzem
posiedzeń Komisji  Poborowej i  Komisji  Lekarskiej  oraz zasadami udzielania odroczeń od



odbycia zasadniczej służby wojskowej. Komunikat dotyczący poboru został opublikowany  
w lokalnych mediach, można się z nim również na str. .......Biuletynu 

ze sportu 

Z inicjatywy SZS "Wielkopolska" i  Starostwa Powiatowego w Koninie,  22 lutego w hali
OSiR-u. w Kazimierzu Biskupim miał miejsce Finał Wielkopolski w Tenisie Stołowym Szkół
Ponadpodstawowych. 

W Rzgowie, o tytuł Mistrza Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej zmierzyły się
dziewczęta. Ostateczna kolejność: Mistrz Powiatu - Szkoła Podstawowa . Sompolno, Szkoła
Podstawowa . Rychwał, Szkoła Podstawowa . Rzgów, Szkoła Podstawowa Golina, Szkoła
Podstawowa. Kazimierz Biskupi, Szkoła Podstawowa Skulsk. 

Doraźna pomoc stomatologiczna w Powiecie Konińskim 

była tematem spotkania, jakie odbyło się dnia  22 lutego w siedzibie Starostwa z udziałem
Starosty E.  Streker-Dembińskiej,  członka Zarządu B.Szeflińskiej,  dyr. S.  Matysiaka i  dyr.
Grzesik  z  Wielkopolskiej  Regionalnej  Kasy  Chorych.  W  związku  z  wygasającą  umową
WRKCh z Pogotowiem Ratunkowym, od marca br. należy określić harmonogram dyżurów
stomatologicznych. Zgodnie z zapisami kontraktów lekarze zobowiązali się do świadczenia
tych  usług.  Zdaniem Starosty najbardziej  zadowalające  dla  mieszkańców  powiatu  byłoby
ulokowanie  gabinetu  dyżurującego  w  jednym,  stałym  miejscu  np.  w  Przychodni  na  ul.
Kosmonautów, gdzie usługi te świadczone są od wielu lat lub na ul. Szpitalnej (w ramach
kontraktu  ze  Szpitalem  Wojewódzkim).  Rozmowy  w  tej  sprawie  będą  kontynuowane  
w obecności dyrektora Szpitala i dyrektora Pogotowia Ratunkowego. 

Harcerskie "Śpiewajło" 

W dniu 24 lutego w Kinie "Zachęta" w Kleczewie królowała piosenka harcerska. I Festiwal
Piosenki  Harcerskiej  "Śpiewajło",  odwiedziła  także  Starosta  Elżbieta  Streker  Dembińska.
Zuchy  miały  okazję  wspólnie  szukać  Pani  Zimy,  starsi  harcerze  popisywali  się  swoimi
umiejętnościami  wokalnymi.  Pierwszy  festiwal  zorganizowany  dzięki  uprzejmości  
i  gościnności  władz  gminy  Kleczew  przyniósł  wszystkim  uczestnikom  niezapomniane
przeżycia.  "Przy  innym  ogniu  w  inną  noc  do  zobaczenia  znów"  tak  zakończyli  swoje
spotkanie  konińscy  harcerze,  mając  nadzieję  na  przyszłoroczne  spotkanie  również  
w Kleczewie. 

"Śpiewać każdy może" - koncert charytatywny 

W  niedzielę  25  lutego odbył  się  II  Koncert  Dla  Każdego,  którego  organizatorami  była
Fundacja  Mielnica,  Radio  66  i  Koniński  Dom Kultury.  Dochód z  Koncertu  -  3  306 zł  -
Fundacja  Mielnica  przeznaczy  na  organizację  kolejnej  Abilimpiady  -  V  Ogólnopolskiej
Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka. 



Osobistości, znane mieszkańcom Konina z oficjalnych kontaktów, z nagłówków w gazetach 
i  audycji  radiowych,  tym razem,  dały  się  poznać  jako  wspaniali,  otwarci  ludzie,  którzy
potrafią świetnie się bawić. Tego wyjątkowego wieczoru na scenie KDK pojawili się: duet:
Poseł Józef Nowicki i Lucyna Lenard - Woźniak - szefowa "Klubu Hutnik, którzy rozbawili
widownię niemalże do łez, wykonaniem piosenki " ach gdybym był...to co byś powiedziała",
Tomasz  Szyszko,  Minister  Łączności,  który  uwodził  piękniejszą  część  publiczności,
śpiewając "halo, to ja , pędzę do ciebie światłowodem", owacjami na stojąco zakończyli swój
występ konińscy tenorzy -  Prezydent  Kazimierz Pałasz  -  Carreras,  poseł  Antoni  Tyczka -
Pavarotti i businessman Piotr Kotlewski - Domingo, prezentując niesamowity talent sceniczny
w utworze "O sole mio", wielkie ożywienie na widowni wywołała Starosta Koniński Elżbieta
Streker - Dembińska piosenką "Serduszko puka w rytmie cha - cha" -publiczność klaskała,
kołysała się,  a  nawet  tańczyła przed sceną,  Barbara Szeflińska,  członek Zarządu Powiatu,
wpatrując się w swego scenicznego partnera, Romana Karaszewskiego zaśpiewała: "z nim by
było szczęście moje - dwie gitary i nas dwoje"...z ogromnym aplauzem spotkały się także
występy  pozostałych  wykonawców,  m.in.:  wiceprezydentów  Konina  Zbigniewa
Winczewskiego i Andrzeja Sybisa, senatorów: Marka Waszkowiaka i Ryszarda Sławińskiego,
licznej grupy przedstawicieli konińskich mediów oraz businessmanów. 

Wszyscy występujący podczas tego wieczoru wykazali profesjonalizm i  ogromne poczucie
humoru, dostarczając doskonałej rozrywki przybyłej na Koncert publiczności. Najważniejszy
jest jednak cel, jaki przyświecał imprezie. Prezes Zarządu Fundacji "Mielnica, Olga Janaszek,
dziękując  artystom za  udział  w Koncercie  powiedziała:,  że  poparcie  dla  działań  Fundacji
Mielnica wyrażone przez znane osobistości, poprzez występ na scenie, to doskonała lekcja
dobroczynności! 

Sompolińska Kolej Dojazdowa 

26  lutego,  w  Starostwie  Powiatowym  w  Koninie  odbyło  się  spotkanie  wicestarosty
konińskiego  Stanisława  Bielika  i  naczelnika  Wydziału  Komunikacji  Zofii  Kurzawy  
z  naczelnikiem  Sekcji  Sompolińskiej  Kolei  Dojazdowej  Tomaszem  Adamczykiem  -
pełnomocnikiem  Zarządu  Polskich  Kolei  Państwowych  S.A.  ds.  restrukturyzacji  kolei
wąskotorowych.  Głównym tematem  prowadzonych  rozmów  była  sprawa  likwidacji  bądź
restrukturyzacji Sompolińskiej Kolei Dojazdowej. 

Sompolińska  Kolei  Dojazdowa,  dysponująca  znacznym  majątkiem  ruchomym  
i  nieruchomym, zgodnie z  założeniami  PKP,  musi  zostać  wyłączona z  jej  struktur,  może
natomiast być przekazana samorządowi terytorialnemu. 

Dotychczasowe  działania  Starostwa  mające  na  celu  znalezienie  podmiotu  gospodarczego,
który podjąłby się prowadzenia kolei, nie dały oczekiwanych rezultatów. 

W związku z tym, podczas spotkania zapadły następujące ustalenia:

Zarząd Powiatu Konińskiego będzie kontynuował akcję pozyskania podmiotu gospodarczego,
skutkiem przejęcia kolei i dalszej jej eksploatacji, 
Pełnomocnik PKP podejmie rozmowy z innymi przedstawicielami samorządu lokalnego.

Ponowiono  wniosek  do  kolei  o  uporządkowanie  spraw  majątkowych,  celem  dokładnego
określenia wielkości majątku i jego stanu prawnego. 



Opieka społeczna w powiecie konińskim 

W konińskim Starostwie odbyło się  27 lutego seminarium poświęcone systemowi opieki  
w powiecie konińskim.  Celem spotkania była dyskusja nad projektem programu "Lokalny
system opieki w powiecie konińskim", który stanowić będzie jedną z trzech części strategii
pomocy społecznej  w powiecie.  W seminarium uczestniczyli  :  przedstawiciele  Wojewody
Wielkopolskiego  i  Marszałka  Wielkopolski,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,
działających  na  rzecz  potrzebujących  pomocy  zamieszkujących  powiat,  radni  Powiatu,
kuratorzy sądów rejonowych w Koninie i w Kole, kierownicy gminnych ośrodków pomocy
społecznej  ,  członkowie  Zarządu  Powiatu.  Jako  pierwsza  zabrała  głos  Starosta  Koniński
Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  która  powitała  zebranych  i  przedstawiła  cel  spotkania,
następnie prowadzenie seminarium przejęła Barbara Szeflińska , członek Zarządu Powiatu. 

W wystąpieniach, które stworzyły podstawy do dyskusji, Maria Krupecka, Zastępca Dyrektora
Wydziału Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
omówiła  lokalny  system  opieki  w  świetle  założeń  polityki  społecznej,  
a  Elżbieta  Sroczyńska  ,  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  przedstawiła
założenia programu na tle aktualnych problemów opiekuńczo - wychowawczą w powiecie
konińskim.  Program,  którego horyzont  czasowy obejmuje  lata  2001  -  2005,  zawiera  spis
celów i zadań, które będą realizowane w ramach zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży.
Działanie przewidziane w programie, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w dziedzinie
opieki, dotyczyć będą przede wszystkim oddziaływania na rodzinę, aby mogła ona wypełniać
swoje funkcje opiekuńcze. 

W zależności  od poziomu zagrożenia właściwego funkcjonowania rodziny, przewiduje się
działania  o  charakterze  profilaktycznym,  interwencyjnym  lub  terapeutycznym,  w  ramach
których  dziecko  może  być  objęte  częściowo  opieką  zewnętrzną  lub  na  pewien  czas
przeniesione do rodzinnego środowiska zastępczego. W ostateczności jednak przewiduje się
powrót dziecka do rodziny biologicznej. W programie przewidziano utworzenie na terenie
powiatu instytucji, które umożliwią realizację przyjętych zadań (np. rodzin zastępczych). 

Zakłada  się  również,  że  realizacja  programu  odbywać  się  będzie  przy  szerokim  udziale
organizacji pozarządowych i samorządów gmin. W dyskusji potwierdzona została zasadność
celów i zadań ujętych w programie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali
na  szereg  podejmowanych  przedsięwzięć,  które  zgodne  są  z  założeniami  programu.  
W dyskusji często przewijał się także temat braku środków na pomoc społeczną. Niestety,  
w sytuacji stałego ubożenia społeczeństwa, brak pieniędzy na pomoc społeczną stanowi nie
tylko problem dla organizacji i samorządów ale potęguje dramat wielu potrzebujących rodzin.

Do tematu opieki społecznej wracać będziemy w marcu w czasie kolejnych narad i spotkań
będących konsultacją przygotowywanej Strategii. 

Kolejne spotkanie Starostów Województwa Wielkopolskiego. 

Konwent Starostów Wielkopolskich odbył się w Lesznie w dniach 28 lutego - 1 marca. Jego
organizatorem był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i  Lesznie.  W porządku
spotkania znalazły się następujące tematy: bieżące zadania samorządu wojewódzkiego, które



omówił Marszałek Stefan Mikołajczak, oświata w 2001 r. oraz dokształcanie i doskonalenie
dorosłych, system zintegrowanego ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, informacja na
temat  przygotowywanego  regionalnego  programu  restrukturyzacyjnego  Z.O.Z.  
w  Wielkopolsce.  Zasady  organizacji  konferencji  powiatowych  "Polski  Sołtys  w  Unii
Europejskiej"  omówił  Mieczysław  Łajs  ze  Związku  Powiatów  Polskich,  a  inicjatywę
Wielkopolskiej  Wystawy Gospodarczej  przedstawił  Prezes  Krzysztof Horodecki  z  Pilskiej
Izby  Gospodarczej.  Zapoznano  się  również  z  informacją  o  pracach  Zarządu  Związku
Powiatów  Polskich.  Zadania  OC  i  zarządzania  kryzysowego  oraz  ochrony
przeciwpowodziowej  realizowane  przez  samorząd  powiatowy omówił  dyrektor  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego płk Jerzy Baryłkowski 

Ustalenia Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
Leszno 28 lutego - 1 marca 2001 r

1. Starostowie  popierają inicjatywę Marszałka dotyczącą utworzenia  Wielkopolskiego
Funduszu  Gwarancyjnego,  jako  szansy  na  aktywizację  zawodową  bezrobotnych.
Zadeklarowano chęć współpracy przy realizacji tego zadania. 

2. Do  przedstawionej  informacji  o  pracach  Regionalnego  Komitetu  Sterującego  nie
wniesiono  zasadniczych  uwag,  podkreślając  konieczność  bieżących  konsultacji
 z zainteresowanymi starostami. 

3. Po zapoznaniu się z założeniami Programu zintegrowanego ratownictwa medycznego,
starostowie  zwracają  się  z  wnioskiem  do  Wojewody  Wielkopolskiego  o  skuteczne
skoordynowanie  działań  służb,  inspekcji  i  straży  w  zakresie  stanów  kryzysowych
(Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, System
łączności TETRA) 

4. Starostowie  akceptują  inicjatywę  Związku  Powiatów  Polskich  organizowania
konferencji  powiatowych  nt.  "Polski  Sołtys  w  Unii  Europejskiej".  Chęć
zorganizowania  takich  konferencji  zgłosiły  następujące  starostwa:  poznańskie,
ostrzeszowskie, średzkie, kolskie, konińskie, kaliskie, pilskie, pleszewskie, 

5. Starostowie z wielkim uznaniem odnieśli się do propozycji szkolenia i doskonalenia
dorosłych prezentowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego stowarzyszenie
oświatowe o 70 tradycji. 

6. Z  zadowoleniem  przyjęte  zostały  informacje  o  pracach  Komisji  wspólnej  rządu
 i  samorządu  w  sprawie  trybu  i  zasad  sfinansowania  skutków  wdrożenia  zmian
wynikających  
z wprowadzonej znowelizowanej Karty Nauczyciela, zmierzające do pełnego pokrycia
tych  wydatków  za  rok  2000.  W  roku  2001  ponownie  mamy  do  czynienia
 z niedoszacowaniem budżetu państwa na cele oświatowe. Wnioskujemy o zwiększenie
środków na finansowanie oświaty na szkolnictwo ponadgimnazjalne, adekwatnie do
siatki godzin. 

7. Starostowie zajęli stanowisko w sprawie szkół artystycznych, które naszym zdaniem
powinny przejść do samorządów powiatowych z odpowiednimi środkami (szczególnie 
z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji) 

8. Stanowisko w sprawie kontroli legalności zatrudnienia: zadanie to powinno pozostać 
w  samorządzie  powiatowych,  w  strukturze  administracyjnej  powinno  podlegać
staroście z wyraźnie wydzielonymi funduszami na ten cel. 

9. Starostowie proponują wystąpić do parlamentarzystów z propozycją zmiany ustawy  
o  zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu  tak  aby  kompetencje  Wojewódzkiego
Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy były ściśle określone (obecnie robimy to
samo i konkurujemy ze sobą)



Dziękujemy organizatorowi spotkania - Zakładowi Doskonalenia Zawodowego, gospodarzom
- Prezydentowi Leszna i Staroście Leszczyńskiemu za znakomite przygotowanie i stworzenie
wspaniałej atmosfery 

Przewodnicząca Konwentu
Elżbieta Streker - Dembińska


