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sport 

31 marca w Kościanie,  podczas I Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Halowej
Piłce Nożnej, reprezentacja Powiatu Konińskiego odniosła sukces zdobywając I miejsce i tym
samym tytuł Mistrza., pokonując drużyny z Koła miejsce II) i Kościana (miejsce III). 

Składamy  serdeczne  gratulacje  zawodnikom  i  innym  osobom,  które  przyczyniły  się  do
sukcesu  reprezentacji  naszego  powiatu  (Michałowi  Grzywaczowi,  Dariuszowi  Bielikowi,
Robertowi Iwińskiemu,  Jackowi Góreckiemu, Marcinowi Słowińskiemu,  Pawłowi  Kawce  
i Dariuszowi Sypule) i życzymy samych radosnych momentów w dalszej karierze sportowej. 

Targi Turystyczne w Krakowie 

W dniach od  31 marca do 1 kwietnia powiat Konińskie prezentował się wspólnie z branżą
turystyczną na Targach Ofert Turystycznych "Twoje Lato" w Krakowie. 

Przygotowanie stoiska oraz obsługą zajmowała się  Danuta Plucińska pracownik Starostwa
Powiatowego w Koninie. Wystrój stoiska powiatu utrzymany był w konwencji staropolskiej 
z elementami drewnianych rzeżb, wyrobów ceramicznych oraz wykorzystaniem różnych form
motywów roślinnych. Oferta naszego regionu i ośrodków wypoczynkowych z naszego terenu
spotkała  się  z  dużym zainteresowaniem  odbiorców.  Dużą  ciekawość  budziła  budowana  
w  Sanktuarium Maryjnym Bazylika.  Podczas  uroczystego otwarcia  Targów,  Pani  Barbara
Szeflińska  Członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego  otrzymała.  certyfikat  audiutora  ISO  
w turystyce, dzięki któremu wspomagać będzie organizacje i instytucje związane z branżą
turystyczną w sprawach jakości świadczonych przez nich usług i uzyskania certyfikatu ISO. 

W celu ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił przetarg na realizację "Programów ograniczenia
bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości". Projekt realizowany będzie przez Agencję Rozwoju
Regionalnego  S.A.  w  Koninie.  We  współpracy  z  Firmą  Frąckowiak  i  Partnerzy  -
Wielkopolska Grupa Konsultingowa sp. z o.o. 

Dnia 3 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyły się warsztaty mające na celu
pomóc samorządom powiatowym w przygotowaniu odpowiednich programów. 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu konińskiego ze Starostą Elżbietą
Streker  -  Dembińską,  przedstawiciele  pracodawców  z  terenu  Miasta  Konina  i  powiatu,
członkowie  Powiatowej  Rady Zatrudnienia  oraz  pracownicy  Powiatowego  Urzędu  Pracy,
Urzędu  Miasta  Konina  i  Starostwa  Powiatowego.  Celem  warsztatów  było  określenie
priorytetowych działań - projektów, ukierunkowanych na realizację powiatowego programu
przeciwdziałania  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy.  Podczas  spotkania
dokonano analizy SWOT w zakresie przedsiębiorczości i rynku pracy, na podstawie której
dokonano wyboru trzech projektów których celem jest zwiększenie konkurencyjności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyrost nowych miejsc pracy. 



Wspólne inwestycje drogowe powiatu konińskiego i pleszewskiego 

Dnia  3 kwietnia w siedzibie  Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie  odbyło się  wspólne
posiedzenie Zarządów Powiatów: Konińskiego i Pleszewskiego. 

Gości  z  Pleszewa  -  w osobach  :  Starosty Pleszewskiego Edwarda  Kubisza,  Wicestarosty
Michała Karalusa, Przewodniczącego Rady Bogdana Skitka, Sekretarza Powiatu Bogusławy
Preżuchy  oraz  Członków  Zarządu:  Jarosława  Szczotkiewicza,  Henryka  Woldańskiego  
i  Ignacego  Marciniaka  -  powitała  Starosta  Koniński  oraz  Dyrektor  Zarządu  Dróg
Powiatowych w Koninie. 

Celem  wspólnego  posiedzenia  Zarządów  było  zaprezentowanie  działającego  przy
Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie  Centrum Informacji  Drogowej oraz
omówienie wspólnych inwestycji drogowych powiatów konińskiego i pleszewskiego. 

Podczas  spotkania,  Janusz  Stacherski  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Koninie
przedstawił cel powołania i zakres działalności Centrum Informacji Drogowej utworzonego
przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie na potrzeby dróg powiatowych i gminnych.
Następnie  przybliżył  gościom  strategiczny  program  rozwoju  sieci  dróg  powiatowych  na
terenie  powiatu  konińskiego oraz  plany dotyczące modernizacji  drogi  nr 16236 Ciświca -
Lipice - Grodziec (na terenie powiatu konińskiego ma długość 8,5 km z czego 5,0 km od
miejscowości Grodziec posiada nawierzchnię bitumiczną o pełnej szerokości jezdni, 2,5 km
nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości  jednego  pasa  ruchu  i  około  1,0  km  nawierzchni
gruntowej od m. Ciświca do granicy powiatu pleszewskiego). 

W strategicznym programie rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego
modernizacja tej drogi przewidziana została w latach 2007 - 2015. 

Strategiczny program  rozwoju  sieci  dróg  powiatowych  na  terenie  powiatu  konińskiego,  
a  w  szczególności  zasady  oceny  i  wyboru  dróg  do  budowy,  modernizacji  i  odnowy
przedstawiła Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska. 

Starosta  Pleszewski  Edward  Kubisz  dziękując  za  zaproszenie  do  udziału  we  wspólnym
posiedzeniu Zarządów, wysoko ocenił  fakt  utworzenia Centrum Informacji  Drogowej  oraz
wyraził  duże  zainteresowanie  budową  wspomnianej  drogi  zarówno  na  terenie  powiatu
pleszewskiego jak i konińskiego. 

Na najbliższym posiedzeniu  Zarządu Powiatu  Pleszewskiego omówiona  zostanie  strategia
rozwoju  drogownictwa  na  terenie  powiatu,  określony zostanie  również  przedział  czasowy
modernizacji tej drogi na odcinku Chocz - granica powiatu. 

Podczas  spotkania  ustalono,  iż  pierwszym  etapem  realizacji  wspólnej  inwestycji  będzie
spotkanie  przedstawicieli  Zarządów  Dróg  Powiatowych  w  Koninie  i  Pleszewie  w  celu
rozpoznania  spraw geodezyjnych, dokumentacyjnych i  własnościowych itp.  wspomnianego
odcinka  drogi.  Informacje  te,  przekazane  następnie  poszczególnym Zarządom,  umożliwią
podjęcie dalszych decyzji w tej sprawie. 



Profilaktyka w walce z pryszczycą 

W  ramach  realizacji  planu  działań  profilaktycznych,  podejmowanych  przez  Starostwo  
w  związku  z  możliwością  wystąpienia  pryszczycy,  5  kwietnia  w  siedzibie  Starostwa  na
wniosek szefa operacji - Powiatowego Lekarza Weterynarii - odbyło się robocze posiedzenie
zespołu reagowania, w składzie: Starosta Koniński, Komendant Miejski Policji, Komendant
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciel Wojewódzkiego
Inspektora  Ochrony Środowiska  Delegatury w  Koninie,  Inspektor  ds.  rolnictwa  Wydziału
Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  oraz  Główny  Specjalista  ds.  zarządzania
kryzysowego Starostwa. 

VIII  Międzynarodowe  Targi  Turystyki  Sprzętu  Turystycznego  i  Sportowego  
w Katowicach 

W dniach  5 - 8 kwietnia w Katowicach odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Turystyki
Sprzętu Turystycznego i Sportowego Rekreacyjnego "GLOB 2001" połączone z Wiosennymi
Targami Ogrodniczymi Flowertarg. 

Śląskie targi turystyki są bardzo popularne w środowisku branży turystycznej. Z roku na rok 
w  Katowicach  znależć  można  coraz  więcej  ofert  turystycznych.  Nie  brakuje  propozycji
kuszących egzotyką i tych, które odkrywają często nieznane uroki naszego kraju. 

Mieszkańcy Śląska tłumnie odwiedzają Targi GLOB i przyznać trzeba iż oferta turystyczno-
wypoczynkowa naszego regionu cieszy się ich dużym uznaniem. Dużym zainteresowaniem
cieszy się również  budowa 7 w Europie i  11 na świecie  co do wielkości  monumentalnej
bazyliki  w  sanktuarium  Maryjnym w  Licheniu..  Przygotowaniem  stoiska  i  odpowiednim
zaprezentowaniem oferty turystycznej oraz obsługą stoiska na targach katowickich zajęła się
Danuta Plucińska pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie. 

Podczas  targów  udało  się  nawiązać  wiele  interesujących  kontaktów,  które  służyć  będą
rozbudowaniu działań służących promocji naszego regionu. Nasza oferta dzięki odpowiedniej
prezentacji cieszyła się dużym zainteresowaniem Gości targowych, co sądzić należy znajduje.
przełożenie w ich coraz częstszych pobytach nad naszymi pięknymi jeziorami. 

IX Konińskie Targi Przemysłowo - Budowlane 

Już po raz dziewiąty, Konin gościł wystawców z kraju i zagranicy oraz rzesze zwiedzających
na Targach Przemysłowo - Budowlanych. 

Podczas imprezy targowej, trwającej od 6 do 8 kwietnia, zaprezentowało się około 60 firm 
z  branż:  budownictwa  ogólnego,  materiałów  budowlanych,  grzejnictwa,  wentylacji,
klimatyzacji,  chemii  i  armatur  przemysłowych,  wyposażenia  wnętrz,  mebli,  materiałów  
i urządzeń biurowych, opakowań, informatyki itp... 

Tegorocznej  edycji  Targów  towarzyszyły  liczne  imprezy  pod  wspólnym  hasłem  "Dni
Europejskie",  mające  na  celu  przybliżenie  społeczności  Konina  tematyki  integracji
europejskiej,  wiedzy o krajach wchodzących w skład Unii,  obyczajach mieszkańców i ich
ulubionych rozrywkach 



Organizator  Targów  -  Konińska  Izba  Gospodarcza  -  tradycyjnie  już  przygotowała  dla
Wystawców  część  konkursową.  Komisja  Konkursowa  przyznała  nagrody  i  wyróżnienia  
w sześciu kategoriach. 

Zwycięzcą  w  kategorii  "Najlepiej  prezentująca  się  firma  z  powiatu  konińskiego"  został
"TARTAK GRODZIEC" Sp.  z  o.o.  z  Grodżca,  który otrzymał  Puchar  ufundowany przez
Starostę Konińskiego. 

Konińskie  Starostwo  Powiatowe  zaakcentowało  swoją  obecność  na  imprezie,  organizując
stoisko  Powiatowego Urzędu Pracy,  aby zwrócić  uwagę uczestników Targów na koniński
rynek pracy i możliwości współpracy w ograniczaniu bezrobocia. 

Wielkopostne spotkanie samorządowców 

Z inicjatywy Wikariusza  Biskupiego  w Koninie,  ks.  Prałata  Antoniego  Łassy i  Kustosza
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu,  ks.  Eugeniusza Makulskiego,  7 kwietnia  w Licheniu
odbyło się spotkanie pracowników administracji rządowej i samorządowej Ziemi Konińskiej 

Uczestnicy tegorocznego wielkopostnego spotkania wzięli udział w konferencji nt. "Działania
społeczno  -  patriotyczne  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego",  mszy  świętej  z  homilią  Ks.
Biskupa Bronisława Dembowskiego oraz tradycyjnym już wspólnym świątecznym obiedzie. 

Przegląd Małych Form Teatralnych 

7 kwietnia w Kazimierzu Biskupim odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych. 

Nagrodę  Starosty  Konińskiego  w  wysokości  400  zł,.  z  rąk  członka  Zarządu  Barbary
Szeflińskiej, otrzymał Teatr Obrzędowy "Więż" z Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie. 

sport 

W  dniu  9  kwietnia w  Ślesinie  odbył  się  finał  Mistrzostw  Powiatu  w  Czwórboju
Lekkoatletycznym 

Mistrzostwo Powiatu w grupie dziewcząt zdobyła drużyna z Kazimierza Biskupiego. 

Dziewczęta ze Ślesina i Grodżca wywalczyły kolejno miejsca II i III. 

W kategorii "chłopców" najlepsza okazała się reprezentacja ze Ślesina., miejsce II przypadło
drużynie z Rychwała a III - reprezentacji Kazimierza Biskupiego. 

W dniu 10 kwietnia w Rychwale rozegrano finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Ręcznej
Chłopców Szkół Podstawowych. 

Ostateczna kolejność:



1. Rychwał - Mistrz Powiatu 
2. Golina 
3. Stare Miasto.

Dzień  póżniej  -  11  kwietnia  -  w  Rychwale  o  tytuł  "Mistrza  Powiatu  w  Piłce  Ręcznej"
zmierzyły się dziewczęta. Ostateczna kolejność rozgrywek w tej kategorii:

1. Lisiec gm. Stare Miasto - Mistrz Powiatu 
2. Lipice gm. Grodziec 
3. Rychwał

...aby szybciej i sprawniej nieść ratunek 

W celu skoordynowania i ujednolicenia działań organizacyjnych zmierzających do tworzenia
Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w dniach 10 - 11 kwietnia, w Ośrodku Szkoleniowo -
Wypoczynkowym "Mikorzyn" w Mikorzynie k/ Konina odbyło się sympozjum poświęcone
problematyce  zintegrowanego  ratownictwa  oraz  organizacji  Centrów  Powiadamiania
Ratunkowego". 

Jednym z podstawowych zadań budowanego systemu ratownictwa i ochrony ludności będzie
zarządzanie  przyjmowaniem  zgłoszeń,  ich  selekcją  oraz  dysponowaniem  sił  i  środków.
Stworzenie sieci centrów powiadamiania ratunkowego pozwoli na skrócenie czasu od chwili
zaalarmowania  do przybycia na miejsce służb ratowniczych oraz  zapewnienie  zarządzania
działaniami ratowniczymi wszystkich służb biorących udział w zdarzeniu. 

Na  zaproszenie  organizatorów  spotkania  -  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży
Pożarnej  w  Poznaniu,  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Koninie  oraz
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Konin - w sympozjum wzięła
udział Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. 

Bel - promocja powiatu 

Z  inicjatywy  Przewodniczącej  Konwentu  Starostów  Wielkopolski  Elżbiety  Streker  –
Dembińskiej,  Starosty  Pilskiego  Leszka  Partyki  i  Prezesa  Pilskiej  Izby  Gospodarczej
Krzysztofa Horodeckiego, w dniach  11 - 12 kwietnia w Sypniewie koło Margonina odbyło
się  szkolenie  przedstawicieli  Wydziałów  Promocji  i  Rozwoju  Starostw  Powiatowych
Wielkopolski.  Spotkanie  miało  na  celu  przedstawienie  nowoczesnych  metod  kontaktów  
z mediami oraz podkreślenie roli w/w wydziałów w kreowaniu oblicza powiatów w mediach. 

Stało się ono także znakomitą sposobnością do rozmów i wymiany doświadczeń między jego
uczestnikami.  W  Sypniewie  nie  zabrakło  również  pracowników  Wydziału  Promocji  
i Rozwoju Konińskiego Starostwa. 

Kto pomoże Warsztatom? 

17  kwietnia w  Klubie  "Hutnik"  odbyła  się,  prezentacja  i  sprzedaż  prac  artystycznych
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Paprotni, Mielnicy, Sadlna i Wilczyna.. 



Niestety nie udało się przeprowadzić zaplanowanej na ten dzień aukcji. 

Na wystawie przygotowanej przez Warsztaty zaprezentowano wiele pięknych różnorodnych
prac artystycznych . Na wystawę i aukcję zaproszono ponad 70 osób . Środki pozyskane na
aukcji  miały zostać przekazane do bezpośredniej  dyspozycji  Warsztatów,  aby można było
zakupić za nie materiały i sprzęt służący wykonywaniu przez uczestników Warsztatów prac
artystycznych. Niestety zaproszeni goście nie dotarli na aukcję. Po dwóch dniach Wystawa
została przeniesiona do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego "Mikorzyn" i  następnie do
Ośrodka Wypoczynkowego "Posy Łoks" w Ślesinie, gdzie spotkała się z zainteresowaniem
przebywających tam gości, którzy wiele tych prac zakupili. 

Podsumowanie stażu w Bretanii 

18  i  19 kwietnia,  Puszczykowo k/  Poznania  gościło  uczestników ubiegłorocznego stażu  
w Bretanii. Organizator stażu - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
- zaprosił do Ośrodka Leśnego jego uczestników w celu podsumowania kursu w Bretanii oraz
dopracowania programu kolejnego stażu dla pozostałych wielkopolskich starostów. 

Uczestnicy zjazdu odwiedzili także Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wizyta w DPS
wywołała ożywioną dyskusję na temat pomocy społecznej w Polsce i we Francji, głównie  
w kwestii zasad finansowania tego typu placówek. 

W pierwszym dniu spotkania wzięła udział Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska. 

Ruszyła nowa oczyszczalnia ścieków w Koninie 

19 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Koninie. 

W tym ważnym dla Miasta  wydarzeniu wzięła  udział  Starosta  Koniński,  która  w imieniu
władz  powiatu  złożyła  gratulacje  Wojciechowi  Morkowskiemu  -  prezesowi  konińskiego
PWiK . 

Na rzecz ochrony środowiska na obszarach wiejskich 

"Osiągnięcia  i  zamierzenia  samorządów  gminnych  regionu  wschodniej  wielkopolski  
w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich", to temat konferencji, która odbyła
się 20 kwietnia w Kościelcu. 

Spotkanie  rozpoczęło  wystąpienie  organizatorów  (Wielkopolskiego  Zarządu  Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie) wprowadzające w tematykę
konferencji.  Następnie  zaprezentowało  się  9  gmin  z  Województwa  Wielkopolskiego  -
laureatów konkursów ekologicznych ogłoszonych w latach  1997  -  2000  przez  Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz II edycji Konkursu Ekologicznego
Przyjaźni  Środowisku  pod  patronatem  honorowym Prezydenta  RP.  Uczestnicy  spotkania
wysłuchali  także  referatów  nt.  "Podstawowe  problemy  ochrony  środowiska  regionu



konińskiego",  "Pomoc  dla  samorządów w realizacji  przedsięwzięć  związanych z  ochroną
środowiska naturalnego", "Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i akademickiej". 

Część  seminaryjną zakończyły wystąpienia starostów z  powiatów: kolskiego,  konińskiego,
słupeckiego i tureckiego, w temacie zamierzeń organizacyjnych i technicznych dotyczących
ochrony środowiska naturalnego w ramach związków gmin. 
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W dniu  20  kwietnia w Ślesinie  odbył  się  finał  Mistrzostw Powiatu  Gimnazjów  w Piłce
Nożnej Chłopców (wcześniej odbyły się eliminacje w rejonach). 

Ostateczna kolejność:

1. Mistrz  Powiatu  -  reprezentacja  z  Gimnazjum  w  Skulsku,  w  składzie:  Daniel
Cieślarski,  Paweł  Tarnowski,  Robert  Kasprzak,  Michał  Matusiak,  Seweryn
Ziółkowski, Łukasz Szymankiewicz, Łukasz Czarnecki, Łukasz Karczewski, Maciej
Matczak,  Marcin Wietrzykowski,  Krzysztof  Wręczyk, Dariusz  Studziński,  Krystian
Pawlikowski,  Marcin  Masłowski,  Przemysław  Pełka,  Bartosz  Szczepankiewicz,
Dawid Michalak, Dawid Bultrowicz, - opiekun: Grzegorz Wiśniewski, 

2. Gimnazjum Rychwał, 
3. Gimnazjum Golina, 
4. Gimnazjum Sompolno, 
5. Gimnazjum Kazimierz Biskupi, 
6. Gimnazjum Rzgów.
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22-23 kwietnia odbywał się XVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Kalisz - Konin. 

Puchar Starosty Konińskiego dla Najlepszego Kolarza etapu w Kazimierzu Biskupim z rąk
członka Zarządu Powiatu Konińskiego, Barbary Szeflińskiej odebrał Piotr Zasada - zawodnik
polskiej grupy zawodowejz klubu Lukullus Atlas z Warszawy. 

Powiat koniński - zawsze czysty i bezpieczny 

W  dniu  23  kwietnia,  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Koninie  odbyła  się  narada,
 w związku z ustaleniem działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
powiatu konińskiego podczas trwania sezonu turystyczno - wypoczynkowego. 

W  spotkaniu  wzięły  udział  służby  Policji,  inspekcji  ochrony  środowiska,  państwowej  
i  społecznej  straży  pożarnej,  służby  ochrony  kolei.  Starostwo  reprezentowała  Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Halina Dąbrowska. 

Na  naradzie  omówiono  najważniejsze  zagrożenia  dla  ludzi  i  środowiska  występujące  
w  trakcie  sezonu  oraz  środki  zapobiegawcze  i  przeciwdziałające.  Podkreślono  także
konieczność ścisłej współpracy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami 



Powiatowa Rada Zatrudnienia 

Dnia  24 kwietnia Powiatowa  Rada Zatrudnienia  obradowała  w Urzędzie  Miasta  Konina.
Zapoznała się z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz podjęła uchwały dotyczące ustalenia
zasad i limitów środków przyznanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Rada
pozytywnie zaopiniowała Strategię przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy. Stanowisko Rady zostało zaprezentowane na XXVII Sesji Rady Powiatu Konińskiego. 

"Interkl@sy w ramach Infosystemu" 

W dniu  25 kwietnia w ramach Międzynarodowych Targów Telekomunikacji,  Technologii
Informatycznych i  Elektroniki "Infosystem" odbyła się konferencja Interkl@sy poświęcona
edukacji informatycznej młodego pokolenia. 

Konferencję prowadziła poseł  RP pani Grażyna Staniszewska - Przewodnicząca Sejmowej
Komisji  Edukacji,  Nauki  i  Młodzieży, która szczegółowo omówiła  następujące inicjatywy
Interklsy w 2001 r. 

1. Znak Jakości Interkl@sa 
2. Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa 
3. Lokalne Akademie Informatyczne 
4. Intel - Nauczanie ku Przyszłości

Konferencji  towarzyszyło  ogłoszenie  listy  szkół,  które  otrzymały  w  2001  r.  pracownie
komputerowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W 2001 r.  pracownię  taką  otrzyma Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie,  które  będzie
wyposażone  w  pracownię  składającą  się  z  dedykowanego  serwera  oraz  15  stanowisk
roboczych.  Dodatkowo  szkoła  otrzyma  4  komputery  multimedialne,  przeznaczone  do
wykorzystania  przez  uczniów  poza  pracownią  komputerową.  Wszystkie  komputery  będą
stanowić integralną część infrastruktury szkolnej sieci komputerowej. 

"Szlakiem Pięciolinii" 

W dniach 28 - 29 kwietnia odbył się Rajd z Piosenką "Szlakiem Pięciolinii". 

W godzinach dopołudniowych dzieci i młodzież przeszły zielonym szlakiem turystycznym na
trasie  Powidz  -  Witkowo.  Zwiedzając  okolicę  i  podziwiając  piękno  krajobrazu  ziemi
witkowskiej. O godzinie 16.00 w Klubie Garnizonowym w Witkowie rozpoczął się Przegląd
Piosenki  w  którym  uczestniczyło  18  podmiotów  wykonawczych,  praktycznie  z  całej
Wielkopolski. Uczestnicy prezentowali różnorodne utwory na ogół o treści turystycznej. 

Po  wysłuchaniu  wszystkich  uczestników  /każdy  z  nich  prezentował  2  utwory/.  Jury
postanowiło przyznać następujące nagrody: 



Nagroda  główna  Starosty  Konińskiego  i  miejsce  I  dla  Zespołu  Wokalnego  ze  Szkoły
Podstawowej w Sarbicach /gm. Przykona/ 

II  miejsce  i  nagroda  Przewodniczącego  Rady  Gminy  i  Miasta  Witkowo  dla  Magdaleny
Skweres z młodzieżowego Domu Kultury w Gnieżnie 

III  miejsce  i  nagrodę  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Witkowa  dla  Zespołu  Wokalno-
Instrumentalnego "eL-Zet" z Mielżyna 

Oraz  dwa  wyróżnienia  i  nagrody fundowane  przez  Dyrektora  Ośrodka,  Kultury,  Sportu  
i  Rekreacji  z  Witkowa  dla  Bartosza  Drzewieckiego  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Kunach  
i Michała Chmielewskiego z Witkowa. Wyróżniającym się dzieciom wręczono wiele nagród
rzeczowych ufundowanych przez firmę "Domator" i "Wideo-Świat" 

Wręczenia  nagrody  Starosty  Konińskiego  dokonała  Pani  Barbara  Szeflińska,  która
uczestniczyła w całym Przeglądzie Piosenki z uwagą wysłuchując prezentowanych utworów,
których poziom artystyczny był w tym roku bardzo wysoki. W dniu 29 kwietnia młodzież
zwiedziła Witkowo i w godzinach dopołudniowych wszyscy powrócili do domów. 

Organizatorami  Rajdu  z  Piosenką  "Szlakiem  Pięciolinii"  byli  Starostwo  Powiatowe  
w Koninie,  Urząd  Gminy i  Miasta  Witkowo  oraz  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  
w Witkowie. 

sport 

28 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie odbył się II Turniej Bokserski 
o Puchar Starosty Konińskiego. W Turnieju uczestniczyło 32 zawodników z 7 Klubów. 

Turniej  zakończył  się  sukcesem zawodników "Zagłębia  "Konin,  którzy na  16  stoczonych
pojedynków  wygrali  12.  Organizatorami  Turnieju  byli  Starostwo  Powiatowe  w  Koninie,
Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie, Klub Bokserski "Zagłębie" Konin. 

Turniej  swoją obecnością  zaszczycili  m.in.  Elżbieta Streker-Dembińska Starosta  Koniński,
Barbara  Szeflińska  Członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego  oraz  Marek  Wesołowski
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. 

II Mityng Brydżowy Ziemi Konińskiej 

29  kwietnia w  Hotelu  "Sonata"  w  Koninie  rozegrany został  II  Mityng Brydżowy Ziemi
Konińskiej.  W ramach  mityngu odbył  się  dwusesyjny turniej  par  na  zapis  maksymalny.  
W Turnieju wzięło udział 51 par. (w tym również aktualny Mistrz Europy J. Cieślak) 

Pierwsza  sesja  o  Puchar  Starosty  Konińskiego  zakończyła  się  zwycięstwem  pary
J.Borychowski - M.Małecki z Poznania. Ta sama para tryumfowała również w klasyfikacji
łącznej.  W  drugiej  sesji  o  Puchar  Prezydenta  Mista  Konina  zwyciężyła  para  z  Kalisza
P.Walczak  -  D.Filipowicz.  Najlepsza  para  z  Konina  G.Dembiński  -  A.Syrek  zajęła
odpowiednio 6 i 4 miejsce, a w łącznej klasyfikacji 4 miejsce. W turnieju uczestniczyli goście



z zaprzyjaźnionego z Koninem Hennin - Baumont. Francuskie pary uplasowały się na 26 i 42
miejscu.


