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 "Wielkopolskie Zrzeszenie Geodetów Powiatowych"

29  maja br.  zarejestrowano  Stowarzyszenie  "Wielkopolskie  Zrzeszenie  Geodetów
Powiatowych" z siedzibą pod adresem Starostwa Powiatowego w Koninie.
Przewodniczącym  Zarządu  Zrzeszenia  został  Kazimierz  Filipczak  ,  Geodeta  Powiatowy,
naczelnik  Wydziału  Geodezji,  Kartografii,  Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami
Konińskiego Starostwa.
Celem działania Zrzeszenia jest ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych zadań z zakresu
geodezji, kartografii,  katastru i gospodarki nieruchomościami oraz podejmowanie inicjatyw
w  celu  doskonalenia  struktur  organizacyjnych  powiatowej  administracji  geodezyjnej
i kartograficznej.

 Mielnica - dzieciom w dniu ich święta

Fundacja  Mielnica po raz kolejny zorganizowała imprezę integracyjną na terenie  Ośrodka
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży we wsi Mielnica Duża koło Skulska. 
Odbyła się ona w pierwszym dniu  czerwca i  od samego jej  początku, na przybywających
gości czekało wiele atrakcji.  Tym razem zaproszeni  do zabawy zostali  uczniowie ze szkół
średnich  (I,  II,  III liceum  oraz  Zespół  Szkół  Medycznych),  wolontariusze  oraz  młodzież
niepełnosprawna z powiatu konińskiego. Celem ich spotkania była wzajemna integracja, która
stanowi element programu realizowanego przez Fundację przy pomocy Akademii Rozwoju
Filantropii  w Polsce. Dla wielu z nich wzajemne spotkanie było nowym doświadczeniem.
Zaproszeni do współpracy konińscy strażacy z  Państwowej Straży Pożarnej przyjechali  do
Mielnicy  najnowszym  sprzętem  ratowniczym  i  zorganizowali  pokaz  "prawdziwej"  akcji
bojowej. W jej trakcie polewano wszystkich z armatek wodnych, wykonano ratowniczy zjazd
na  linie  oraz  pokaz  ewakuacji  w  specjalnym fartuchu  z  wysokości  dwudziestu  metrów.
Wielka  atrakcją  był  też  pokaz  napełniania  gorącym  powietrzem  balonu  z  Aeroklubu
Konińskiego, który niestety z powodu fatalnej pogody nie mógł polecieć. Spotkanie miało
zakończyć ognisko i pieczenie kiełbasek., niestety z powodu ulewnego deszczu, goście zostali
zaproszeni na poczęstunek do kuchni Ośrodka. Uczestnicy imprezy odjechali z Mielnicy nie
tylko  w  świetnych  humorach,  ale  także  z  upominkami,  ufundowanymi  przez  przyjaciół
Fundacji, m.in. Urząd Miasta Konina i Konińskie Starostwo Powiatowe.

 Razem łatwiej 

tak  można  określić  działanie,  jakie  towarzyszy  kilku  powiatom  jednoczącym swoje  siły
w ramach stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarczego. We wrześni dnia 1 czerwca swój
dorobek  w  ramach  Forum  Gospodarczego  zaprezentowały  m.in.:  powiat  wrzesiński,
leszczyński,  kościański, jarociński,  średzki,  śremski.  W późniejszych godzinach podpisano
porozumienie  i  akt  powołania  stowarzyszenia.  W  uroczystościach  uczestniczyła  Starosta
Elżbieta Streker - Dembińska

 Rychwalia '2001



Festyn Ziemi Rychwalskiej, tzw. "Rychwalia", organizowane już po raz trzeci przez samorząd
gminy, rozpoczęły się 2 czerwca rano na stadionie szkolną spartakiadą dla dzieci i młodzieży.
Od południa do późnych godzin nocnych na rynku trwał wielki festyn z wieloma atrakcjami,
przygotowanymi dla miejscowej społeczności i przybyłych gości. Święto Ziemi Rychwalskiej
zakończyła "Biesiada", czyli gawędy i tańce na rynku.
Tradycyjnie,  w  święcie  uczestniczyła  Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  –  Dembińska
i członek Zarządu Barbara Szeflińska.

 V Patronalny Zlot Harcerzy w Skulsku

Na zaproszenie Komendanta Hufca ZHP Konin hm. Marii Bąk, Kustosza ks. prałata Tadeusza
Sierosławskiego  oraz  Komenda  Skulskiej  Wspólnoty  Seniorów  hm.  Janusza  Szymczaka,
członek Zarządu Powiatu Barbara Szeflińska uczestniczyła w uroczystościach V Patronalnego
Zlotu Harcerek i Harcerzy, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.
W bogatym programie tegorocznego Zlotu znalazły się m. in.: patriotyczny apel harcerskich
seniorów,  złożenie  kwiatów  pod  pomnikiem  wdzięczności  i  przemarsz  do  sanktuarium,
w którym odprawiona została Polowa Msza Święta, spotkanie pokoleń - ognisko o Szarych
Szeregach, zbiórka Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku.

 Asia wyśpiewała nagrodę Starosty

2 czerwca miał miejsce finał XXII Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2001., który w tym roku
odbywał się pod honorowym patronatem Jolanty Kwaśniewskiej. 
Nagrodę  ufundowaną  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Koninie  dla  najlepszej  uczestniczki
Festiwalu reprezentującej  Powiat  Koniński,  z  rąk Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej
i Barbary Szeflińskiej otrzymała Joanna Sych 

 "Targi Wierzby i Wikliny SALIX '2001"

3 czerwca br. odbyła się już IV edycja Targów Wierzby i Wikliny Salix oraz XI edycja Dni
Wierzbinka.  "Salix",  to  jedyna  na  terenie  Powiatu  i  jedna  z  niewielu  w  Kraju  impreza
wystawiennicza,  na  której  prezentowane  są  wyroby  rękodzielnicze,  przede  wszystkim
z wierzby, wikliny, słomy i siana, a także wyroby pamiątkarskie, cepeliowskie, rękodzieło
ludowe, rzeźby i wyroby z drewna.
Aktywna kampania informacyjna i marketingowa prowadzona przez władze gminy sprawia,
że  targi  w  Wierzbinku  cieszą  się  coraz  większym zainteresowaniem  wśród  wystawców.
Pomimo deszczowej i wietrznej pogody, podczas tegorocznej edycji zaprezentowało się 62
wystawców  z  całej  Polski.  Kapituła  Targów,  będąc  pod  dużym  wrażeniem  ekspozycji
wystawowych, przyznała statuetki targowe w następujących kategoriach:

I. Wyroby z wierzby i wikliny

1. Technikum Przemysłu Wikliniarsko-Trzciniarkiego Kwidzyń, 
2. Krzysztof Łukaszewski "ROOF-REED" z Lisewa 
3. Eugeniusz Świątkowski z Leszna



II. Wyroby ze słomy i siana

1. Stefan Natywa " DOMUS" - Stare Miasto 
2. Krzysztof Woźniak ZPHiU JARPOL - Jaroszewice Grodzieńskie 

III. Rzeźba i malarstwo

1. Ewa i Waldemar Majcher - Olsztyn 
2. Marian Ściseł - Radzyń Podlaski 
3. Stanisław Kolczyński - Mąkoszyn 

IV. Nowości

1. Anna Kieszkowska P.H.OGRODNIK - Kutno 
2. Barbara Miedziak " SMOOTH" - Swarządz 
3. Maciej i Barbara Sanigórscy - Czołowo 

V. Rękodzieło ludowe

1. Anna Kaziana - Maków Podhalański 
2. Stanisława Jasiczek - Węglew 
3. WTZ Paprotnia 

Wielu wystawców uhonorowano pucharami i nagrodami:

 Puchar Starosty Konińskiego otrzymał Krzysztof Łukaszewski" ROOF-REED". 
 Puchar Wydawnictwa " Przegląd Koniński" otrzymała Gmina Wierzbinek za organizację

Targów SALIX. 
 Puchar  Konińskiej  Izby Gospodarczej  otrzymało  Technikum  Przemysłu  Wikliniarsko-

Trzciniarskiego w Kwidzynie. 
 Puchar  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  otrzymał  Krzysztof  Łukaszewski"

ROOF -REED". 
 Puchar Banku Ochrony Środowiska otrzymały Warsztaty Terapii Zajęciowej z Paprotni. 
 Puchar  Posła  Józefa  Zygmunta  Nowickiego  otrzymały  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej

w Sadlnie. 
 Nagrodę rzeczową Posła Czesława Cieślaka otrzymał Włodzimierz Nadlewski. 
 Nagrody Banku Spółdzielczego w Wierzbinku otrzymali wystawcy z Gminy Wierzbinek:

Aleksander  Hunt  -  Olesin,;  Włodzimierz  Nadlewski  -  Synogać,  Henryka Tarnowska -
Synogać,  Stanisław Kolczyński  -  Mąkoszyn,;  Bukowski  Piotr  -  Zielonka  oraz  Mońka
Daniela.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym na tegorocznych Targach "Salix"  a  organizatorom -
życzymy powodzenia  w  realizacji  dalszych,  równie  udanych  przedsięwzięć  promujących
gminę.

 "Szukaj przyjaciół między takimi, którzy mają więcej pracy aniżeli sławy i zysku"



Właśnie motto autorstwa Bolesława Brusa przyświecało tegorocznym obchodom Gminnego
Dnia Integracji w Żychlinie, w którym udział wzięły dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy
gminy Żychlin. W niedzielne popołudnie  3 czerwca,  na placu OSP w Żychlinie, otwarcia
imprezy dokonali  Wójt Gminy Stare Miasto Andrzej Drewniak i Przewodnicząca Gminnej
Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Jadwiga  Janiak.  Władze  Powiatu
Konińskiego  reprezentowała  członek  Zarządu  Barbara  Szeflińska.  Po  części  oficjalnej,
rozpoczęły  się  występy  artystyczne  i  pokazy  sportowe  przygotowane  przez  uczniów
z  miejscowych  szkół.  Licznymi  grami  i  konkursami  zabawiał  przybyłych  na  festyn,
prowadzący całą imprezę Radosław Witkowski. Chętnych do udziału we wspólnej zabawie
nie brakowało, zwłaszcza że każdy jej uczestnik dostawał upominek. Fundatorem jednej z
nagród było także Konińskie Starostwo. "Słodkie niespodzianki" oraz napoje przygotowali dla
uczestników  festynu  ,  wolontariusze  z  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno  –  Usługowych
w Żychlinie.  Nie zabrakło także wiejskiej kaszanki oraz kiełbasek z  grilla. Gminny Dzień
Integracji  obfitował  w  liczne  atrakcje,  dzięki  czemu  zgromadził  na  placu  OSP  rzesze
mieszkańców  gminy.  Tak  więc  cel  jaki  przyświeca  imprezie  -  integracja  społeczności
lokalnej, umacnianie więzi sąsiedzkich - w dużym stopniu został osiągnięty.

 W hołdzie tradycji

W dniu 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Głodnie, miała miejsce inauguracja "Tygodnia
Regionalizmu", połączona z  otwarciem Regionalnej  Izby Pamięci,  poświęconej  dorobkowi
kultury wielkopolskiej.  Szkoła  w Głodnie,  wyróżnia się  tym, że  jako jedna z nielicznych,
prowadzi edukację regionalną z naciskiem na kultywowanie tradycji miejscowej.
W imieniu  Starostwa,  w uroczystościach  inauguracyjnych wzięli  udział:  członek  Zarządu
Powiatu Pani Barbara Szeflińska i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Jerzy Drygiel.

 "KARIATYDY" dla Dzialaczy Kultury

W dniu 6 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się uroczystość związana
z obchodami Dnia Działacza Kultury. 
W  spotkaniu  uczestniczyli  animatorzy kultury i  pracownicy ośrodków kultury z  czterech
powiatów: kolskiego, konińskiego, tureckiego i słupeckiego. 
Najbardziej  aktywni  w  2000  roku,  i  tym samym  najbardziej  zasłużeni  na  rzecz  kultury
otrzymali  pamiątkowe  statuetki,  tzw.  "KARIATYDY".  W  imieniu  Starosty  Konińskiego,
najlepsze życzenia wyróżnionym złożył Jerzy Drygiel naczelnik WOKSiT.

 Spotkanie członków Klubu Sekretarza Powiatu

W dniach  7 -  8 czerwca br.  w Prokopowie,  w powiecie  pleszewskim odbyło się  kolejne
spotkanie  członków  Klubu  Sekretarza  Powiatu  funkcjonującego  przy  Stowarzyszeniu
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. W spotkaniu
brał udział sekretarz powiatu konińskiego, przewodniczący Klubu - Krzysztof Musiał.
Liczne  i  istotne  zmiany w funkcjonowaniu  samorządu  terytorialnego wprowadziła  ustawa
z  dnia  11  kwietnia  2001r. o  zmianie  ustaw:  o  samorządzie  gminnym,  o  samorządzie
powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz
o  zmianie  niektórych  innych  ustaw.  Nowe  przepisy  przewidują  m.in.  jawność  działania



organów  gmin,  powiatów  oraz  organów  województwa.  Do  1  września  br.  powinny  być
dokonane  zmiany  w  strukturach  jednostek  samorządu  terytorialnego,  tak  aby  działalność
organów gmin, powiatów i województw była jawna dla obywatela. O tych i innych zmianach
mówił na spotkaniu prof. dr hab. M. Szewczyk.
Biorący udział  w spotkaniu  sekretarze  mieli  wiele  wątpliwości  do  zapisów w omawianej
ustawie.
Następny dzień  spotkania  poświęcony był  informatyzacji  administracji,  wymianie  danych
pomiędzy  urzędami,  obiegowi  informacji  wewnętrznej  w  urzędach,  standaryzacji
oprogramowania,  certyfikacji,  obsłudze  informacyjnej  poczcie  elektronicznej,  to  tylko
niektóre z zagadnień przedstawionych przez prof. Biniaka . Wprowadzenie komputeryzacji
wiąże się z koniecznością zmiany wielu przepisów, zwłaszcza w zakresie KPA, instrukcji
kancelaryjnej. Prezentacji programu informatycznego - systemu wspomagającego zarządzanie
obiegu  korespondencji  w  urzędzie,  dokonał  sekretarz  Urzędu  Miasta  w  Ostrowie
Wielkopolskim, który gościł sekretarzy w drugim dniu spotkania.
SKOK  -  to  System  Komputerowy  Obsługi  Korespondencji,  który  został  wprowadzony
w  Urzędzie  Miasta  w  Ostrowie  Wielkopolskim.  Sekretarze  powiatów  mogli  naocznie
przekonać  się  o  jego  walorach.  Korzyści,  wynikające  z  tego  spotkania,  to  nie  tylko
poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń, ale także możliwość poznania walorów
turystyczno - krajoznawczych Ziemi Pleszewskiej, w tym m.in. pałacu w Gołuchowie oraz
kompleksu parkowo - leśnego i znajdującego się na jego terenie ośrodka hodowli żubrów.

 ...aby chronić Środowisko

W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Wielkopolsce, odbywającego
się pod patronatem Ministra Środowiska i  Wojewody Wielkopolskiego, 8 czerwca, Gmina
Kazimierz Biskupi zorganizowała cykl imprez poświęconych ochronie środowiska:

 Forum Ekologiczne "Energia w zgodzie ze środowiskiem", 
 Festyn Ekologiczny na Stadionie Sportowym, 
 Przegląd  szkolnej  twórczości  ekologicznej,  Wystawa  prac  uczestników  warsztatów

artystycznych w Koninie i Wrześni, 
 Prezentacja firm zajmujących się energią i odpadami, 
 Rajd rowerowy i pieszy przez Puszczę Bieniszewską 
 i inne atrakcje.

W  Konferencji  uczestniczyło  wielu  gości,  których  dorobek  w  ochronie  środowiska  jest
niezaprzeczalny.  Wśród  nich  znaleźli  się  także  goście  ze  Szwecji,  którzy  zaprezentowali
system gospodarki odpadami wdrożony w Szwecji wiele lat temu.

 W ramach współpracy samorządów i branży turystycznej

Z  inicjatywy  Wielkopolskiej  Izby  Turystycznej  9  czerwca odbyło  się  spotkanie
przedstawicieli  poznańskich biur podróży z  przedstawicielami ośrodków wypoczynkowych
działających  na  terenie  powiatu  konińskiego:  "Hotelu  Energetyk",  "Mikorzyn",  "Wityng"
Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach i "Leśnej Polany". 
Podczas  krótkiego  "study  tour",  goście  odwiedzili  zainteresowane  współpracą  ośrodki
wypoczynkowe i zapoznali się z walorami turystyczno-krajoznawczymi Ziemi Konińskiej. Na



spotkaniu  podsumowujacym,  które  odbyło  się  w  Ośrodku  Szkoleniowym  w  Wąsoszach
poruszono  wiele  problemów  związanych  ze  stworzeniem  odpowiedniego  produktu
turystycznego  i  możliwościach  pełnej  współpracy  samorządów  i  branży  turystycznej
w procesie kreowania wizerunku turystycznego regionu i pozyskaniu jak największej liczby
odwiedzających.  W spotkaniu  uczestniczyła  Barbara  Szeflinska  Członek  Zarządu  Powiatu
Konińskiego i Jan Niedźwiedziński Burmistrz Miasta Ślesina.

 "Wiek XXI wiekiem rodziny"

"Wiek  XXI  wiekiem  rodziny"  to  hasło,  które  przyświecało  tegorocznym  obchodom
II Powiatowych Dni  Rodziny,  zorganizowanych przez  Katolickie  Stowarzyszenie  "Civitas
Christiana" w Koninie, Komisję ds. Rodziny Rady Powiatu Konińskiego, Powiatowe Centrum
Pomocy  Rodzinie,  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Poznaniu  oraz  Licheńskie
Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. 
Program spotkania  w Licheniu  obejmował  trzy części:  mszę  św.,  seminarium oraz  festyn
rodzinny połączony z zabawą ludową. 
W imprezie wzięło udział 9 gmin z naszego powiatu: Kleczew, Ślesin, Kramsk, Krzymów,
Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn.

"Wielkie poruszenie w Golinie podczas Wielkiego Ruszenia Powiatu"

Już po raz drugi, odbyło się "Wielkie Ruszenie Powiatu" - impreza o charakterze kulturalno -
rozrywkowym,  mająca  na  celu  promocję  regionu  a  przede  wszystkim  pogłębianie  więzi
między społecznościami lokalnymi. 
W  tym  roku,  10  czerwca,  Konińskie  Starostwo  wspólnie  z  Urzędem  Gminy  i  Miasta
w  Golinie  zaprosiło  mieszkańców  powiatu  do  wspólnej  zabawy na  terenie  golinieckiego
parku. 
Impreza miała kilka odsłon. Pierwszą z nich była spartakiada sportowa, gdzie w różnorodnych
konkurencjach  spotkało  się  około  300  osób,  reprezentujących  wszystkie  gminy  powiatu
konińskiego. Niemalże równocześnie w sali OSP w Golinie odbył się panel dyskusyjny "Za,
czy przeciw Unii  Europejskiej". Prowadzącym był Stanisław Kaj Członek "Team Europa"
w Wielkopolsce, a uczestnikami młodzież z terenu powiatu i mieszkańcy Goliny. Dyskusja
była bardzo ożywiona i poruszono w niej wiele istotnych i niezmiernie ciekawych tematów
dotyczących naszego wejścia do Unii Europejskiej.
Natomiast  po południu  park w Golinie  stał  się  centrum rozrywki.  Swoje  ogródki  gminne
prezentowało  10  gmin  naszego  powiatu  /Golina,  Kazimierz  Biskupi,  Kleczew,  Kramsk,
Krzymów,  ,Skulsk,  Ślesin,  Rychwał,  Rzgów,  Wilczyn/  wykazując  się  pomysłowością,
inwencją i oryginalnością w prezentacji własnej gminy. Po uroczystym otwarciu dokonanym
przez  Starostę  Konińskiego  Elżbietę  Streker-Dembińska  i  Burmistrza  Goliny  Piotra
Nowickiego rozpoczęły się prezentacje kulturalne poszczególnych gmin trwające do północy.
Komisja  Artystyczna  oceniające  prezentacje  ogródków gminnych najwyżej  oceniła  gminę
Kleczew  oraz  Golinę  i  Skulsk.  Równocześnie  odbył  się  "I  Przegląd  Strachów Polskich  
w którym inspiracja dla wykonawców były nie tylko strach polne wywodzące się z naszych
tradycji ludowych ale również strach i  obawy związane z dniem współczesnym. W tymże
Przeglądzie przyznano 3 równorzędne nagrody dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Golinie,
dla Gimnazjum w Golinie oraz dla Szkoły Podstawowej w Głodnie.
Było wesoło, kolorowo bawiono się świetnie. Swoją obecnością naszą imprezę zaszczyciło
wielu znamienitych gości Posłowie RP Józef Nowicki i Antoni Tyczka, Senator RP Marek



Waszkowiak  i  Ryszard  Sławiński,  Wicemarszałek  Sejmiku  Wojewódzkiego  Jan  Kopczyk
oraz  przedstawiciele  Pilskiej  Izby Gospodarczej,  przedstawiciele  zakładów pracy z  terenu
powiatu konińskiego,  burmistrzowie,  wójtowie i  wiele,  wiele  szacownych gości  z  których
każdy był mile widziany. Dopisywały humory, a przede wszystkim pogoda. Celem imprezy
była promocja gmin powiatu konińskiego, pokazanie ich dorobku kulturalnego, sportowego
oraz  możliwości  rozwojowych.  Przede  wszystkim  zaś  integracja  mieszkańców
poszczególnych  gmin  i  świetna  zabawa..  Sadzą  po  frekwencji  i  radosnych  obliczach
uczestników,  cel  ten został  osiągnięty.  Deklarację  udziału  jako następnego gospodarza  III
Wielkiego Ruszenia Powiatu złożył Burmistrz Kleczewa Marek Wesołowski..

 sport

W ramach II Wielkiego Ruszenia Powiatu Konińskiego, 10 czerwca na stadionie w Golinie
odbyła się Powiatowa Spartakiada Sportowa, w której wzięło udział 283 zawodników.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach:

I. Szachy

1. Ślesin, 
2. Rychwał, 
3. Golina, 
4. Kleczew, 
5. Konin, 
6. Wilczyn

II. Trójbój rekreacyjny

1. Krzymów, 
2. Golina, 
3. Rychwał

III. Trójbój rekreacyjny - samorządowa

1. Golina, 
2. Rychwał

IV. Przeciąganie liny

1. Golina, 
2. Rychwał

V. Przeciąganie liny - samorządowa

1. Golina, 
2. Rychwał

VI. Wielobój rodzinny

1. Golina, 



2. Rychwał

VII. Rowerowy tor przeszkód

1. Golina, 
2. Rychwał

VIII. Rowerowy tor przeszkód - samorządowa

1. Golina, 
2. Rychwał

IX. Uliczna piłka koszykowa kobiet

I LO Konin, 
Stare Miasto, 
Golina

X. Uliczna piłka koszykowa mężczyzn

1. Golina, 
2. Kleczew, 
3. Stare Miasto, 
4. Rychwał, 
5. Wilczyn, 
6. Konin, 
7. Ślesin. 
8. Golina II

XI. Plażowa piłka siatkowa kobiet

1. Kazimierz Biskupi, 
2. Księżyce I (ILO Konin), 
3. Księżyce II, 
4. Księżyce III. 
5. Golina

XII. Plażowa piłka siatkowa mężczyzn

"Czerwony Diabły" -Konin, 
Rychwał, 
I LO Konin 
Kazimierz, Stare Miasto, 
Golina, Wilczyn I, ZS im Kościuszki, 
Kleczew, Wilczyn II, Krzymów

XIII. Ringo

1. SP (I-III) 



1. Mazur Przemek - Borowo, 
2. Paweł Sypniewski ,
3. Adam Bocian - Smólnik

1. Bartczak Natalia, 
2. Wejman Anna -Smólnik, 
3. Nuszkiewicz Joanna - Rychwał

2. SP (IV-VI) 

1. Marcin Drzewiecki- Golina, 
2. Łukasz Ospalski - Tomisłąwice, 
3. Łukasz Karczewski - Smólnik

4. Połatyńska Beata - Smólnik, 
5. Bocian Kasia - Smólnik, 
6. Ginter Agnieszka - Brzeźno

Klasyfikacja generalna gmin:

1.Golina, 
2. Rychwał, 
3. Stare Miasto, 
4. Kleczew, 
5. Wilczyn, 
6. Kazimierz Biskupi, 
7. Krzymów, 
8. Ślesin 

 "Wielkopolski Rolnik Roku"

Dnia  11  czerwca po  raz  pierwszy spotkała  się  Kapituła  Konkursu  "Wielkopolski  Rolnik
Roku"
Konkurs  zainicjował  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego.  W  skład  Kapituły  wchodzą
ludzie nauki, specjaliści z dziedziny rolnictwa, środowiska, przedstawiciele Wielkopolskiej
Izby  Rolniczej,  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  działacze  społeczni,  przedstawiciele
mediów. W skład Kapituły powołana została Przewodnicząca Konwentu Starostów Elżbieta
Streker - Dembińska - Starosta Koniński.
Celem  Konkursu  jest  promocja  najbardziej  przedsiębiorczych  rolników  wielkopolskich,
którzy w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz zbliżającej się integracji z rolnictwem
Unii Europejskiej dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. Ma
on również służyć poprawie wizerunku wielkopolskiego rolnictwa w tworzeniu konkurencji
jakościowej  dla  analogicznych  produktów  pochodzących  z  importu  oraz  przybliżyć
społeczeństwu  niepodważalne  atuty  wielkopolskiego  rolnictwa  w  dziedzinie  produktów
wysokiej jakości, rolniczych surowców żywnościowych i żywności.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z Wielkopolski - producenci:



 rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej, 
 roślin ozdobnych i kwiatów, 
 warzyw, owoców (w tym grzybów), 
 materiału zadrzewieniowego, 
 wikliny , trzciny i podobnych surowców

oraz  prowadzących  działalność  agroturystyczną,  którzy  bez  względu  na  wielkość
gospodarstwa  spełniają  warunki  efektywnego  gospodarowania  przy  wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, jak i najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

 sport

W Kramsku, w dniu 12 czerwca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Kolarstwie Górskim. 
W grupie Gimnazjów zwyciężyli:

Dziewczęta:

1. Agata Dominiak 
2. Magda Ratkowska

Chłopcy:

3. Marcin Szczepankiewicz 
4. Marcin Tomaszewski 
5. Jarek Wyżykowski

W grupie zaawansowanej zwyciężyli:

6. Arek Walny 
7. Marcin Gensch 
8. Tadeusz Szymankowski

Dobra zabawa, integracja oraz wartościowe cele dały dużą satysfakcję organizatorom a przede
wszystkim dzieciom

 "Szkolenie i doskonalenie"

W dniach 11 - 13 czerwca br., w Konińskim Starostwie odbyło się szkolenie dla kandydatów
na auditorów wewnętrznych, w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Starostwa.
Powołano zespół, składający się z 12 osób, które po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymają
Certyfikat Auditora Wewnętrznego. Szkolenie prowadzone było przez konsultantów NOT  
w Koninie.

 Śpiewająco o zdrowiu



Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Koninie przy współpracy z  Powiatową
Stacją Epidemiologiczną w Słupcy, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Koninie
i Wydziałem Spraw Społecznych Konińskiego Starostwa zorganizowała 
IX Festiwal  Piosenki  o Zdrowiu,  który odbył się  12 czerwca w Miejskim Domu Kultury
w Słupcy.
W Festiwalu udział wzięło 21 uczestników z 13 szkół podstawowych powiatów: konińskiego
i słupeckiego. 
Wszystkie wykonywane utwory poświęcone były problematyce zdrowotnej.
Jury Festiwalu przyznało:

 w kategorii dzieci młodszych:
wyróżnienie - Klaudii Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr1 w Słupcy, 
 w kategorii dzieci starszych:

I miejsce -  duet  Natalia Osajda i  Tomasz Wrzesiński  ze SP nr 12 w Koninie oraz Marta
Karmowska ze SP w Starym Mieście, 
II miejsce - Magdalena Musiał z PSS Konin, 
III miejsce - Aleksander Gradecka z PSS Konin,

Wyróżnienie: - Zespół "Ziemia 2001" ze SP w Koszutach.

Festiwal  stał  się  okazją  do podsumowania  działalności  w zakresie  promowania zdrowego
stylu  życia.  Podczas  jego  trwania  wręczono  także  nagrody  i  wyróżnienia  laureatom
II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o AIDS etapu wojewódzkiego:

 Bartłomiejowi Wiśniewskiemu - uczniowi II LO w Koninie za I miejsce, 
 Mariuszowi Torousowi - uczniowi LO w Słupcy za miejsce III.

Wśród  nagrodzonych znaleźli  się  także  laureaci  konkursu  "List  do Przyjaciela  -  dlaczego
warto nie palić papierosów": Marcin Rewers, Paulina Sakowska, Anna Brzezińska, Bartłomiej
Frątczak, Marta Lewandowska - uczniowie V klas szkół podstawowych powiatu słupeckiego.
W przerwie obrad jury, na scenie Domu Kultury w Słupcy wybrano Miss i Mistera Zdrowia.
Zostali nimi Agata Rokicka i Dawid Kałużny.

 Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jana Kopczyka
i  Przewodniczącej  Konwentu  Starostów  Wielkopolskich  Elżbiety  Streker  –  Dembinskiej,
12  czerwca w  poznańskiej  siedzibie  Wielkopolskiej  Kasy  Chorych  odbył  się  Konwent
Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie  to  poświęcone  zostało  następującym sprawom;  strategii  sektorowej  w  zakresie
ochrony zdrowia Województwa Wielkopolskiego i współpracy powiatów w monitorowaniu
tej strategii, programowi rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz realizacji
zadań  finansowanych  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
w 2001r. W naradzie uczestniczyli także: Dyrektor Departamentu Zdrowia Wielkopolskiego
Urzędu  Marszałkowskiego  w  Poznaniu  Leszek  Sikorski,  Przewodniczący  Wielkopolskiej



Społecznej Rady ds. Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych prof. Aleksander Kabsch, oraz
przedstawiciel PFRON Pani Beata Wojciechowska. 

 Dzieci z wizytą u Władz Powiatu

Z  inicjatywy  Pani  Urszuli  Michalak  wychowawczyni  klasy  V-VI  Specjalnego  Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego  w  Rychwale,  w  dniu  12  czerwca odbyła  się  wycieczka  do
Starostwa Powiatowego w Koninie. Udział w niej wzięło 12 uczniów. Celem wycieczki było
zapoznanie dzieci z pracą osób zarządzających Starostwem. Pierwsze kroki dzieci skierowane
zostały do Starosty Konińskiego- Elżbiety Streker-Dembińskiej, która zapoznała ich ze swoją
pracą. Wizyta przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze. 
Następnie  dzieci  odwiedziły  Panią  Barbarę  Szeflińską,  której  wręczyły  rysunki
przedstawiające ich marzenia o placu zabaw.
Dzieci  zwiedziły  również:  sekretariat  Starostwa,  gabinet  skarbnika  -  Radzisława
Kozłowskiego, biuro Rady Powiatu Konińskiego oraz  salę  obrad.  Po powrocie  uczestnicy
wycieczki  podzielili  się  z  innymi  dziećmi  swoimi  wrażeniami  z  pobytu  w  Starostwie.
Wycieczka stała się również motywem do prac rysunkowych na lekcjach plastyki.

 "II Dni Europejskie" w Siąszycach 

Impreza o tej nazwie odbyła się 13 czerwca w Szkole Podstawowej w Siąszycach.
Uczniowie  szkół  podstawowych  z  Gminy  Rychwał  wspólnie  ze  swymi  wychowawcami
przygotowali  barwne  widowiska  plenerowe,  w których zaprezentowali  kulturę  i  obyczaje
czterech krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Grecji, Hiszpanii i Włoch.
Najważniejsze  informacje  społeczno  -  gospodarcze  na  temat  każdego  kraju  zamieścili
w gablotach, wyeksponowanych w szkolnych salach. 
Zorganizowane  w  ramach  prezentacji  "Europejskie  Kulinaria",  okazały  się  wyjątkowo
"smacznym" punktem w programie imprezy. Nie zabrakło również emocji sportowych. Na
szkolnym boisku rozegrane zostały igrzyska z udziałem "zagranicznych" reprezentacji.
Gośćmi  "II  Dni  Europejskich"  byli:  Roman  Drewniacki,  Przewodniczący  Rady  Miasta
i Gminy Rychwał, Tadeusz Rymarski z-ca Burmistrza Miasta Rychwał, Jerzy Ciupa naczelnik
Wydziały Promocji i Informacji Konińskiego Starostwa oraz Krzysztof Majcher z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie.

 "Uczta dla kinomanów"

Po raz dziesiąty w Koninie w dniach  15 - 17 czerwca br. odbył się Ogólnopolski Konkurs
Filmów  Amatorskich.  W  Konkursie  zaprezentowano  90  filmów.  Według  jury,  któremu
tradycyjnie  przewodniczył  Henryk  Kluba  rektor  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Filmowej
z Łodzi wyraziło uznanie za profesjonalizm i wrażliwość twórców poszczególnych obrazów
na otaczającą nas rzeczywistość. Grand Prix przyznano filmowi "Nigdzie". Nagrodę Starosty
Konińskiego otrzymał film "Cykl" Pawła Sadaja z Gdańska. 
W uroczystościach podsumowania tegorocznego Konkursu uczestniczyły: Starosta Powiatu
Konińskiego Elżbieta Streker-Dembińska i Członek Zarządu Barbara Szeflińska.



 "W Żychlinie bawili się bez alkoholu"

W ramach obchodów Dnia Walki z Uzależnieniami, w dniu 17 czerwca, w Żychlinie odbył
się  festyn  w  "Bawimy  się  bez  alkoholu".  Rada  Rodziców  zorganizowała  festyn  by
propagować życie bez nałogów wśród dzieci jak i społeczności lokalnej. Drugim celem była
zbiórka pieniędzy na podstawowe wyposażenie sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Żychlinie.  Mimo  opadów deszczu  impreza  udała  się.  Na kiermaszu  rzeczy używanych
prowadzonej  przez  dzieci  z  poszczególnych klas,  loterii  książkowej,  gastronomii  i  innych
atrakcjach zebrano ok.  2500 zł.  Odbyły się występy dzieci  ze szkoły,  zespołu tanecznego
"Uśmiech" z Liśca Wielkiego oraz zespołu Duet z Konińskiego Domu Kultury. Swoje punkty
prowadziła Policja w walce z narkotykami oraz służba medyczna z mierzeniem ciśnienia oraz
informacjami na temat skutków uzależnień. Został rozegrany mecz o puchar dyrektora szkoły.
Na  festynie  gościł  senator  Marek  Waszkowiak,  poseł  Antoni  Tyczka,  przedstawiciele
starostwa, władze lokalne. Dużą pomoc okazała OSP i żołnierze z jednostki w Powidzu. 

Sporty Motorowodne w Ślesinie

W  dniach  16  -  17  czerwca  br.  na  jeziorze  ślesińskim  odbyły  się  Mistrzostwa  Europy
i  Eliminacje  Międzynarodowych  Mistrzostw  Polski  w  siedmiu  klasach.  Najważniejsze
konkurencje  wygrał  Polak  Lechosław  Rybarczyk.  Mistrzostwa  Motorowodne  to  bardzo
widowiskowa imprezę i z reguły przyciąga wielu zainteresowanych. Niestety w tym roku nie
dopisała  pogoda  i  też  nie  było  zbyt  tłumnie.  W  dniu  17  czerwca po  niedzielnych
konkurencjach nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Nagrodę Starosty Konińskiego otrzymał
zwycięzca  Lechosław  Rybarczyk  z  rąk  Barbary  Szeflińskiej  Członka  Zarządu  Powiatu
Konińskiego.

 "Dni Grodźca"

17 czerwca swoje święto obchodzili mieszkańcy Gminy Grodziec.
"Dni Grodźca" to cykliczna impreza o charakterze kulturalno - sportowym. 
Konkursy i zawody sportowe, występy muzyczne zespołów młodzieżowych, zabawy ludowe
oraz prezentacja balonu, (który z powodu niekorzystnych warunków pogodowych niestety nie
wzbił się w powietrze) to tylko niektóre z atrakcji towarzyszące wielkiej integracji miejscowej
społeczności. 
Wśród  zaproszonych  gości,  na  festynie  w  Grodźcu  nie  zabrakło  przedstawiciela  Władz
Powiatu Konińskiego w osobie Pani Barbary Szeflińskiej. 

 "Powitanie wakacji"

W  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Sompolnie,  w  dniu  18  czerwca,  odbył  się  festyn
rekreacyjno - sportowy pn. "Powitanie Wakacji". W imprezie wzięło udział ponad czterysta
osób, w tym uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie, Gimnazjum z Mąkolna
i Lubstowa oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sompolnie.
Celem festynu była  integracja  młodzieży,  czemu znakomicie  sprzyjała  atmosfera  zabawy,
liczne  konkurencje  sportowe,  wspólne  ognisko  oraz  zabawa taneczna.  W imprezie  wzięli
udział:  Barbara  Szeflińska  członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego,  Zbigniew Słodkiewicz
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  oraz  Roman  Bednarek  Przewodniczący  RM



w Sompolnie,  Andrzej  Kossowski  Burmistrz  Sompolna  i  radni  powiatu  i  gminy. Na ręce
dyrektora  szkoły firma  J.Kalki  "Total"  z  Konina  przekazała  dar  szkole  w  postaci  dwóch
radiomagnetofonów. 

 I Forum Powiatowych Rzeczników Konsumenta

W  Warszawie,  w  dniu  18  czerwca miała  miejsce  I  Ogólnopolska  Konferencja  "Forum
Powiatowych  Rzeczników  Konsumenta.  Uczestniczący  w  konferencji  przedstawiciele
samorządów  powiatowych,  ministerstwa  sprawiedliwości,  Urzędu  Ochrony  Konkurencji
i Konsumenta, biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posłowie, a także przedstawiciele
stowarzyszeń konsumenckich i eksperci zgodnie uznali, że konieczna jest ścisła współpraca
instytucji zajmujących się ochroną interesów konsumenta. Za najważniejsze uznano możliwie
jak najszybsze wprowadzenie zmian  legislacyjnych w zakresie  ochrony praw konsumenta.
Była to pierwsza taka deklaracja sformułowana w obecności i przy współudziale ponad 250
powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumenta, uczestniczących w konferencji. Sama
konferencja zaś była dla rzeczników pierwszą okazją spotkania się i wymiany doświadczeń.
Z  danych  wynika,  że  dotychczas  około  20  powiatów  i  miast  na  prawach  powiatów  nie
powołało rzecznika praw konsumenta. W niektórych powiatach natomiast trwają spory co do
kompetencji oraz ulokowania rzecznika w strukturach samorządu
Podczas  Forum  omawiano  m.in.  działania  podejmowane  przez  poszczególne  instytucje
(Urząd  Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów,  Urząd  Rzecznika  Praw Obywatelskich)  na
rzecz pomocy rzecznikom i samorządom. Mówiono również na temat reformy prawa karnego
i cywilnego oraz o roli  rzecznika konsumentów w postępowaniu sądowym. Wiele miejsca
w dyskusji poświęcono też kwestii stanu świadomości polskich konsumentów oraz detalistów
w zakresie ochrony prawnej konsumentów.
Powiat  Koniński  reprezentowali  na  konferencji:  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów
w Koninie Jan Kuźniacki i Kierownik Biura Rzecznika Bernadeta Szmytka.

 VI spotkanie Regionalnego Klubu Jakości

21 czerwca o godzinie 11.00, w hotelu "Konin" odbyło się VI spotkanie Regionalnego Klubu
Jakości.  Przedmiotem  obrad  było  m.in.:  sprawozdanie  z  realizacji  planowanych  działań
Regionalnego Klubu Jakości, mini szkolenie nt: "Cele i wskaźniki jakości", prezentacja firm
posiadających  certyfikaty  -  MIRANDA  S.A.,  KONIMPEX,  FUGO  S.A.,  informacja  nt.
dotacji przeznaczonych dla małych i średnich firm, na finansowanie części kosztów wdrażania
systemów i  uzyskania  certyfikatów,  ciekawostki  dotyczące  jakości,  zaplanowanie  działań
i tematów na kolejne spotkania.
Konińskie  Starostwo,  znajdujące się  na etapie  wdrażania  "Systemu Zarządzania  Jakością"
reprezentował na spotkaniu Sekretarz Powiatu Krzysztof Musiał.

 ...w celu podniesienia jakości pracy Wydziałów Komunikacji 

Na zaproszenie Wicestarosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Zofia Kurzawa Naczelnik
Wydziału Komunikacji  i Dróg Konińskiego Starostwa wzięła udział w I spotkaniu Szefów
Wydziałów Komunikacji, które odbyło się 22 czerwca w Poznaniu.
Wśród zaproszonych gości byli także: Maciej Wroński i Andrzej Bogdanowicz z Ministerstwa
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Barbara  Domżał  z  Polskiej  Wytwórni  Papierów



Wartościowych S.A. w Warszawie. Celem spotkania było omówienie sposobu opracowania
tematów  wymagających  jednolitego  postępowania  w  sprawach  z  zakresu  Wydziału
Komunikacji  oraz  tematów  wymagających  zmiany  w  przepisach.  Wypracowane  podczas
narady  propozycje  formalno  -  prawne  zostaną  przekazane  do  Ministerstwa  Transportu
i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

___________________________________________________________________________
 Agroturystyka - sposobem na zmniejszenie bezrobocia

W  związku  z  realizowanym  przez  Konińskie  Starostwo  programem  "Przeciwdziałanie
bezrobociu i aktywizacja rynku pracy w Koninie i Powiecie Konińskim", w dniach  22 i 24
czerwca w siedzibie Starostwa odbyły się szkolenia mające na celu popularyzację rozwoju
gospodarstw agroturystycznych na terenie gmin powiatu konińskiego. 
W  celu  aktywizacji  środowiska  lokalnego  oraz  pobudzenia  do  działań  osób
niepełnosprawnych  i  bezrobotnych  z  terenu  powiatu,  organizatorzy  szkolenia:  Konińskie
Starostwo i Fundacja "Mielnica" zaprosili na spotkanie Wójtów, Burmistrzów oraz Sołtysów
z  Powiatu  Konińskiego.  W  programie  szkolenia  znalazły  się  wykłady:  "Przygotowanie,
uruchomienie, zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego obsługiwanego przez
osoby niepełnosprawne i bezrobotne oraz wynikające z tego korzyści - wskazanie sposobu
zmniejszenia  bezrobocia",  oraz  "Możliwości  wykorzystania  środków  z  Funduszu
Pomocowego "Sapard" dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych". 
Szkolenia  przygotował  i  poprowadził  pracownik  Fundacji  Bartosz  Jędrzejczak,  natomiast
informacji  o  "Sapardzie"  dostarczył  uczestnikom  spotkań  Naczelnik  Wydziału  Promocji
i Informacji Jerzy Ciupa. 

"Na ludową nutę"

Dla miłośników "hołubców" i przyśpiewek ludowych, Urząd Gminy w Wierzbinku i Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie przygotowały, już po raz osiemnasty Międzypowiatowy Przegląd
Zespołów Ludowych, który odbył się dniu 23 czerwca w Sadlnie (gmina Wierzbinek) 
W  Przeglądzie  wzięły  udział  32  zespoły  śpiewacze,  kapele  ludowe,  dziecięce  zespoły
śpiewacze, soliści instrumentaliści i śpiewacy oraz gawędziarze . Mimo niezbyt sprzyjających
warunków  atmosferycznych  występom  z  zainteresowaniem  przyglądali  się  okoliczni
mieszkańcy. Różnorodność prezentowanych form artystycznych spotkała się z uznaniem jury
i publiczności. 
Nagrodę  Starosty Konińskiego  otrzymał  zespół  "Dobrowianki"  z  Dobrowa  powiat  kolski.
Nagrodę wręczyła Barbara Szeflińska Członek Zarządu Powiatu Konińskiego.

 sport

W dniu  24 czerwca, w Złotowie odbył się finał Wielkopolskiej  Spartakiady Mieszkańców
Wsi  LZS,  w  której  reprezentacja  powiatu  konińskiego  zajęła  V  miejsce.  W  ostatecznej
punktacji  największą  ilość  punktów  i  tym,  samym  zwycięstwo  wywalczyli  gospodarze,-
Złotów, reprezentanci z Piły uplasowali się na miejscu II, z III lokatą zakończyła Spartakiadę
Września. 
Dla powiatu konińskiego najwięcej punktów zdobyli:



1. Lekka Atletyka - 69 punktów (Robert Licheniak 150 m - III miejsce Paulina Paszak
skok w dal III miejsce, Agnieszka Paszak IV miejsce, sztafeta 4x100 m II miejsce,
kula:  Maciej  Kopaczewski  VI,  Brzoza  Damian  VII miejsce  Najlepsze  miejsce  (II)
indywidualnie zajął \ w biegu na 800 m Jakub Licheniak, który niestety biegł poza
konkursem - limit 15 zawodników w LA, 

2. Piłka nożna - 48 punktów (kapitan Stanisław Lewandowski), 
3. Przeciąganie liny - 45 punktów (kapitan Ryszard Janasik), 
4. Kolarstwo - 41 punktów (kapitan Kazimierz Zajączkowski), 
5. Plażowa piłka siatkowa mężczyzn - 24 punkty (kapitan Maciej Sypniewski), 
6. Uliczna piłka koszykowa kobiet - 24 punkty (Kapitan Agnieszka Paszak), 
7. Plażowa piłka siatkowa kobiet - 21 punktów (kapitan Sylwia Rolnik), 
8. Uliczna piłka koszykowa mężczyzn - 21 punktów (kapitan Robert Iwinski) 
9. Wielobój rodzinny - 21 punktów (rodzina Tomaszewskich z Goliny Roman, Celina

Rafał) 
10. Jeździectwo - 20 punktów (Ania Dulewicz), 
11. Rajd samochodowy - 16 punktów (Stefan Dziamara Henryk Płócienniczak), 
12. Rowerowy tor przeszkód - 12 punktów (Kamila Jamróg, Szymon Perliński), 
13. Trójbój rekreacyjny - 8 punktów (Agnieszka Śliwińska, Maciej Majchrzak).

Najbardziej  cieszy nas  postawa zawodników w lekkiej  atletyce,  którzy pokazali,  że  i  bez
klubu można osiągać bardzo dobre wyniki.

 Pierwsze Absolutorium PWSZ w Koninie

23  czerwca 2001 rok,  to  data  która  zapisała  się  w  historii  Państwowej  Wyższej  Szkoły
Zawodowej w Koninie szczególnym wydarzeniem - po raz pierwszy, 143 studentów PWSZ
otrzymało absolutorium i licencjaty. 
W tym wyjątkowym dniu, Aula PWSZ zgromadziła Władze Uczelni, Dyrektorów Instytutów,
Wykładowców,  tegorocznych  Absolwentów i  ich  rodziny  oraz  tłumnie  przybyłych gości,
m.in.: Ministra Łączności Tomasza Szyszko, Wojewodę Wielkopolskiego Stanisława Tamma,
Starostę Konińskiego Elżbietę Streker - Dembińską, Prezydenta Konina Kazimierza Pałasza
oraz  parlamentarzystów :  senatorów: Marka Waszkowiaka i  Ryszarda Sławińskiego, posła
Antoniego Tyczkę oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Uczelnią firm i zakładów pracy.
Po  przemówieniu  J.M.  Rektora  PWSZ  prof.  dr  hab.  Józefa  Orczyka  oraz  wystąpieniach
zaproszonych gości,  nastąpił  punkt  kulminacyjny uroczystości,  tj.  wręczenie  dokumentów
absolutoryjnych absolwentom kierunków: edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego
z gimnastyką korekcyjną, języka angielskiego i języka niemieckiego. 
Uroczystości uświetnił występ chóru PWSZ "Camerata".

14 punktów naszych rajdowców

23-24 czerwca w Jaraczewie można było podziwiać umiejętności uczestników tegorocznego
rajdu  samochodowego.  Z  powiatu  konińskiego  startowały  3  załogi,  które  w  klasyfikacji
ogólnej  powiatów  zajęły  V  miejsce  .  Z  najlepszą  lokatą  -  i  16  zdobytymi  punktami  -
zakończyła wyścig załoga  w składzie:  Stefan  Dziamara  naczelnik  Sekcji  Prewencji  KMP
w Koninie oraz Henryk Płócienniczak pracownik Starostwa.

 "Ekologia - Bezpieczeństwo - Turystyka"



W dniach 23 - 24 czerwca planowany był w Licheniu Festyn Rodzinny pod hasłem "Ekologia
- Bezpieczeństwo - Turystyka" Niestety fatalne warunki atmosferyczne w pierwszym dniu,
uniemożliwiły  organizatorom  tj.  Stowarzyszeniu  Promocji  Lichenia  i  Ochotniczej  Straży
Pożarnej  z  Lichenia  zaprezentowanie  przygotowanych  atrakcji..  W  niedzielę,  natomiast
impreza odbyła się planowo a słoneczna, piękna pogoda sprawiła, że na plaży w Licheniu
zgromadziły się tłumy ludzi. Odbyły się liczne konkurencje, pokazy występy artystów oraz
rodzinny  turniej  piłki  siatkowej.  Zwycięska  drużyna-  rodzina  Maciejewskich  z  Lichenia
otrzymała puchar Starosty Konińskiego, który w imieniu Starosty wręczyła Danuta Plucińska
pracownik WOK,SiT.
___________________________________________________________________________

 Rolniczy weekend

23 i 24 czerwca, to weekend obfitujący w imprezy o tematyce rolniczej.
W  Ośrodku  Doradztwa  Rolniczego  w  Sielinku,  w  dniach  23  -  24  czerwca,  odbyły  się
Wielkopolskie Targi Rolnicze zorganizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.
Do Sielinka przyjechali zaprezentować się rolnicy z całej wielkopolski.
Program wystawy obejmował:
 wystawę urządzeń i sprzętu rolniczego do produkcji roślinnej, 
 wystawę środków do produkcji rolnej, 
 "Dni pola"- prezentacja nowych technologii i kolekcji roślin uprawnych, 
 ekspozycja rybacka oraz wystawa zwierząt futerkowych i ptactwa ozdobnego, 
 promocja gospodarstw agroturystycznych, 
 wystawę  sprzętu  i  urządzeń  stosowanych  w  produkcji  zwierzęcej,  prezentacja

nowoczesnych rozwiązań technologicznych w budownictwie inwentarskim.

W  dniu  24  czerwca w  Oddziale  Zamiejscowym  Wielkopolskiego  Ośrodka  Doradztwa
Rolniczego w Kościelcu odbyły się Targi Rolnicze, nad którymi patronat objął Wojewoda
Wielkopolski
Na targach zaprezentowało się około 200 wystawców z różnych regionów całego Kraju.
Wystawę otworzył Wicewojewoda Wielkopolski,  wśród gości targów byli parlamentarzyści
Ziemi Konińskiej,  starostowie powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i  słupeckiego.
Podczas  tegorocznej  Imprezy  Targowej  w  Kościelcu  miały  miejsce:  prezentacje  maszyn
i urządzeń rolniczych, środków do produkcji rolnej i ogrodniczej, pokazy zwierząt, promocja
grup producentów rolnych, promocja agroturystyki, wystawa "Mała przedsiębiorczość na wsi"
i wystawa ogrodnicza.
Jednym  z  punktów  programu  Wystawy  było  rozstrzygnięcie  konkursu  "Najciekawsze
przedsięwzięcie gospodarcze na wsi".
W  tej  kategorii  konkursowej,  zdobywcą  nagrody  Starosty  Konińskiego  został  Sławomir
Pawlak z Gminy. Rychwał. Sławomir Pawlak otrzymał Puchar z rąk Starosty Elżbiety Streker
- Dembińskiej za produkcję kominków.

 "...hej Sobótka , Sobótka..."

24  czerwca,  w  Miejskim  Parku  w  Golinie  odbyła  się  "Noc  Świętojańska"  -  impreza,
zorganizowana  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  i  Biblioteki  w  Golinie,  podczas  której
rozstrzygnięty został konkurs wianków. 



Imprezę  rozpoczęła  część  artystyczna,  w  wykonaniu  teatru  obrzędowego  pod  kierunkiem
Bogumiły Staszak. Poprzez tańce, śpiewy i wróżby artyści starali się przybliżyć tradycję tej
najkrótszej nocy w roku. O specjalną atmosferę zadbały także śpiewające dzieci ze Studia
Piosenki,  zespół  "Senior"  oraz  gościnnie  występujący  zespół  taneczny  "Rytmix"
z Konińskiego Domu Kultury. Tradycyjnie, jak przystało na Noc Kupały, uplecione przez
chętnych wianki zostały zaprezentowane, a następnie ocenione przez jury. W skład komisji
konkursowej weszli: Teresa Rożek, Jadwiga Kujawińska i Zenon Paszek. Przedstawione do
konkursu wianki były nadzwyczaj okazałe tego roku. Nagrodę ufundowaną przez Konińskie
Starostwo "za najpiękniejszy i najbardziej oryginalny wianek wręczył z-ca Przewodniczącego
Rady  Powiatu  Konińskiego  Zenon  Paszek.  Do  samego  końca  imprezy,  wszystkim  jej
uczestnikom czas umilał zespół wokalno - instrumentalny "Forum".
___________________________________________________________________________

 "Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych"

"Sytuacja  osób  niepełnosprawnych  w  Polsce  w  latach  dziewięćdziesiątych",  to  temat
konferencji, która odbyła się 25 czerwca w Warszawie , z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do
Spraw  Osób  Niepełnosprawnych,  Minister  Joanny  Staręgi  Piasek  oraz  Instytutu  Spraw
Publicznych w Warszawie.  Z naszego powiatu, w spotkaniu udział  wzięli:  dyrektor PCPR
Elżbieta  Sroczyńska,  dyrektor  DPS  Halina  Wójcik  oraz  Danuta  Juzala  pracownik  PCPR
i Tomasz Majewski pracownik DPS w Ślesinie.
Społeczno  -  ekonomiczne  przemiany zainicjowane  w  Polsce  po  1989r.  miały  szczególny
wpływ na  sytuację  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin.  Na  Konferencji  przedstawione
zostały wyniki badań panelowych prowadzonych w latach 1993 - 1999 wśród dużej populacji
osób  niepełnosprawnych  na  terenie  Polski.  Omówiono  następujące  aspekty sytuacji  osób
niepełnosprawnych:
 Niepełnosprawność  a  rynek.  Zmiany  sytuacji  osób  niepełnosprawnych  w  latach

dziewięćdziesiątych. 
 Osoby niepełnosprawne a świat instytucji. 
 Zadania samorządów wobec osób niepełnosprawnych. 
 Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Konferencji  wysłuchali  także  informacji  o  realizacji  postanowień  Karty Praw
Osób Niepełnosprawnych, która przyjęta została uchwałą Sejmu 1 sierpnia 1997 r.

 wydarzenia ...spotkania...dyskusje

Na zaproszenie Zarządu Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej  w Koninie,  Starosta Elżbieta
Streker-  Dembińska  uczestniczyła  w Walnym Zebraniu  Przedstawicieli  OSM w Koninie,
które  odbyło  się  26  czerwca  w  Ośrodku  Szkoleniowo  -  Wypoczynkowym  "Mikorzyn".
Tematem  spotkania  było  podsumowanie  wyników  roku  2000  i  omówienie  zadań  roku
bieżącego.  Na  podkreślenie  zasługuje  dobra  kondycja  finansowa  OSM,  szerokie  plany
rozwojowe i duży potencjał, co dobrze rokuje przedsiębiorstwu i rolnikom ziemi konińskiej.
Tego samego dnia miało miejsce bardzo miłe i ważne doroczne spotkanie klientów i władz
Banku Handlowego. Uczestniczyła w nim Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. Spotkanie
było okazję do wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów z nowymi współudziałowcami
Banku (City Bank).  Należy podkreślić,  że  klientami  Banku są największe i  najważniejsze
przedsiębiorstwa regionu konińskiego.
___________________________________________________________________________



WOKiSS stawia na szkolenia samorządowców 

W  Centrum  Konferencyjnym Instytutu  Ochrony  Roślin  w  Poznaniu,  w  dniu  26  czerwca
odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  Stowarzyszenia  "Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia
i  Studiów  Samorządowych,  na  którym -  w  imieniu  Starosty  Konińskiego  -  uczestniczył
Sekretarz Powiatu Krzysztof Musiał. Spotkanie to miało na celu przedstawienie sprawozdania
Zarządu WOKiSS z  działalności  w 2000r.  oraz  omówienie  programu działania  i  projektu
budżetu  Stowarzyszenia  na  rok  2001.  Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  Samorządu
Terytorialnego  funkcjonuje  od  grudnia  1990r.  jako  wspólna  jednostka  wykonawcza
Stowarzyszenia  "Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  i  Studiów  Samorządowych"  Fundacji
Rozwoju  Demokracji  Lokalnej.  Jego  statutowym  zadaniem  jest  świadczenie  usług
szkoleniowo -  doradczych oraz  informacyjnych dla  wielkopolskich samorządów lokalnych
zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Terenem działania Ośrodka w okresie sprawozdawczym było
województwo  wielkopolskie  oraz  obszary  z  nim  graniczące.  Działania  Ośrodka
koncentrowały się wokół następujących programów: "Edukacja samorządowa", "Doradztwo
prawne", "Informatyzacja administracji samorządowej", "Współpraca z zagranicą", "Centrum
Informacji  Samorządowej",  "Regionalny Ośrodek Informacji  Europejskiej".  Podsumowując
działania Ośrodka za rok 2000, należy uznać miniony rok za udany. Szkolenia ze wszystkich
dziedzin  ocenione  zostały  jako  profesjonalnie  przygotowane  ,  zaspakajające  jakościowo
oczekiwania  ich  uczestników.  Co  do  planów na  przyszłość,  rok  2001,  przebiegać  będzie
w  Ośrodku  pod  znakiem  kontynuacji  wszystkich  dotychczas  prowadzonych  programów.
Można założyć, że podobnie jak i w minionych latach , dużym zainteresowaniem cieszyć się
będzie podstawowy program , jakim jest edukacja samorządowa nakierowana na doskonalenie
lokalnych kadr administracyjnych. W planie przyjmuje się, podobny jak zrealizowany w 2000
roku,  zakres  ilościowy  szkoleń  tj.ok.820,  przy  dominującej  roli  tematyki  finansowo-
księgowej , prawnej i informatycznej.

 20.000 zł dla ZSE-U w Żychlinie

Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka,  27 czerwca
w Poznaniu odbyło się spotkanie z użytkownikami i właścicielami obiektów zabytkowych,
którym w bieżącym roku udzielona została z budżetu województwa wielkopolskiego pomoc
finansowa z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.
W  imieniu  Starosty  Konińskiego,  udział  w  spotkaniu  wzięła  Pani  Jolanta  Knapkiewicz
zastępca dyrektora ZSE-U w Żychlinie,  która  odebrała z  rąk Marszałka  akt  porozumienia
finansowego w sprawie dotacji  na remont dachu na zabytkowym pałacu będącym siedzibą
ZSE-U w Żychlinie. W wyniku starań Starostwa Powiatowego pozyskano dodatkowe środki
finansowe w wysokości 20.000 zł.
___________________________________________________________________________

 Rok Prymasa 1000-Lecia trwa...

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Koninie, w dniu  26 czerwca odbyło się spotkanie
Komitetu  Organizacyjnego  obchodów  Roku  Kardynała  Wyszyńskiego,  któremu
przewodniczył ks. Prałat Antoni Łassa.
Celem  spotkania  było  podsumowanie  dotychczasowej  realizacji  imprez  i  uroczystości
wynikających z  kalendarza  obchodów Roku  Prymasowskiego na  terenie  miasta  i  powiatu
konińskiego.



W  ramach  zaplanowanych  działań  przeprowadzono  w  szkołach  gimnazjalnych  byłego
województwa  konińskiego  konkurs  wiedzy  o  życiu  i  działalności  ks.  Prymasa,  którego
laureaci  wzięli  udział  w  eliminacjach  wojewódzkich  w  Poznaniu,  zajmując  tam czołowe
miejsca. 
W  czerwcu  br.  w  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w  Koninie  odbyła  się  Sesja  Popularno-
Naukowa poświęcona Kardynałowi Wyszyńskiemu.
Ponadto  członkowie  Komitetu  Organizacyjnego  wysłuchali  informacji  na  temat
zaawansowania  prac  przygotowawczych  związanych  z  budową  pomnika  ks.  Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który ma stanąć w Koninie na skwerze przy zbiegu ulic: Wyzwolenia,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki.
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika zaplanowano na dzień 11 listopada br.
Pomnik będzie budowany ze składek społecznych dlatego też postanowiono założyć konto
budowy pomnika i powołać Komitet Wspierający, do udziału w którym zaproszone zostaną
wszystkie  zakłady  pracy  i  prywatne  przedsiębiorstwa  działające  na  terenie  dawnego
województwa konińskiego.
Tematyce  budowy  pomnika  Kardynała  Wyszyńskiego  poświęcone  było  spotkanie  Sekcji
Finansowej Komitetu Organizacyjnego, które miało miejsce w dniu 29 czerwca br. W trakcie
spotkania  opracowano  treść  apelu  do  członków Komitetu  Wspierającego  i  ustalono  inne
szczegóły organizacyjne związane ze zbiórką pieniędzy.
___________________________________________________________________________

 "Opieka bez granic"

Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w dniach 28 i 29 czerwca odbyła się
w  Poznaniu  Polsko-  Holenderska  Konferencja  poświęcona  publicznej  opiece  zdrowotnej.
Była to druga z cyklu Konferencji organizowanych w ramach programu ALIVE
Alive to nowa inicjatywa w ramach Zgromadzenia Regionów Europejskich, w którym różne
regiony europejskie prowadzą współpracę transgraniczą .
Województwo wielkopolskie, jako jedno spośród innych regionów Europy tj. m.in. Brabancja
Północna  w  Holandii,  Jamtland  w  Szwecji,  Flandria  w  Belgii,  Piemont  we  Włoszech,
przedstawiło konkretny plan wdrożenia programu "Opieka bez granic".
Alive to program obejmujący swym zakresem działania ludzi w podeszłym wieku. 
Został stworzony w 1999 roku z uwagi na występujące w skali całego kontynentu tendencje
starzenia się ludności.
___________________________________________________________________________

 80 lat Konińskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP 

Członkowie Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP 
W  Koninie,  29  czerwca obchodzili  80  rocznicę  powstania  Koła  Związku  na  Ziemi
Konińskiej.  Uroczysty  Zjazd  zgromadził  nie  tylko  członków  Związku  i  ich  rodziny  ale
również przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu konińskiego.
Gościem Zjazdu był Senator RP Ziemi Konińskiej Ryszard Sławiński.
Najbardziej  zasłużeni  członkowie  Związku  zostali  uhonorowani  odznaczeniami
i  wyróżnieniami.  Szeregu  żołnierzom-inwalidom  zostały  wręczone  nominacje  na  kolejne
stopnie wojskowe.


