
WYDARZENIA MIESIĄCA 

Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 

W  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Kleczewie,  w  dniu  1  lipca odbył  się  
XI Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, w którym udział wzięło 11 orkiestr z terenu 
4 powiatów w tym również konińskiego. W uroczystościach wręczenia nagród najlepszym
wykonawcom uczestniczyła  Barbara  Szeflińska  Członek  Zarządu,  która  wręczyła  nagrodę
finansowa orkiestrze dętej z Dobrej Zeronice. 

"Przyjaciel Dziecka 2001" 

W  dniu  1  lipca nastąpiło  rozstrzygniecie  konkursu  "Przyjaciel  Dziecka  2001",
organizowanego  przez  Klub  "Hutnik"  i  Przedszkole  nr  8  z  Konina  dla  nauczycieli
wychowania  przedszkolnego  z  terenu  miasta  Konina  i  powiatu  koninskiego.  Honorowy
Patronat nad impreza miała Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembinska. W pracach jury
oceniającego programy zaproponowane przez  nauczycielki  uczestniczyła Danuta Plucińska
pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie. Tytuł "Przyjaciel Dziecka 2001" otrzymała
Dorota Przybylska z przedszkola numer 3 w Koninie. 

Posiedzenie  Wojewódzkiej  Rady  Zatrudnienia  w  Poznaniu  na  zaproszenie  Marszalka
Województwa  Wielkopolskiego  Stefana  Mikołajczaka,  Starosta  Koniński  wzięła  udział  
w  posiedzeniu  Wojewódzkiej  Rady  Zatrudnienia,  które  odbyło  się  2  lipca  w  gmachu
Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Poznaniu.  Podczas  lipcowego  spotkania
omówione  zostały  następujące  zagadnienia:  "Monitoring  zawodów  deficytowych  
i  nadwyzkowych",  "Tendencje  w  rozwoju  malej  i  średniej  przedsiębiorczości  na  terenie
województwa  wielkopolskiego"  i  "Polityka  zatrudnienia  w  krajach  Unii  Europejskiej.
Instrumenty polityki regionalnej".
Zgodnie z programem posiedzenia, Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu przedstawiła
swoje  stanowisko  w  sprawach:  trudności  finansowych  powiatowych  urzędów  pracy  oraz
problemów kadrowych w urzędach oraz informacje na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy
województwa wielkopolskiego. 

"Miejsce i zadania samorządu terytorialnego w systemie obronnym NATO" Kierownik Biura
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konińskiego Starostwa,  Bolesław Garus
uczestniczył  w  konferencji  nt.  "Miejsce  i  zadania  samorządu  terytorialnego  w  systemie
obronnym, problemy wsparcia narodowego w ramach NATO", która odbyla sie 2 lipca br.,  
w  Akademii  Obrony  Narodowej  Organizatorem  konferencji  było  Ministerstwo  Obrony
Narodowej  przy współudziale  Związku  Powiatów Polskich,  Związku  Miast  Polskich  oraz
Związku Gmin Wiejskich RP.
W  pierwszej  części  konferencji,  wykładowcy  Akademii  Obrony  Narodowej  na  czele  
z  rektorem  gen.  dyw.  prof.  dr  hab.  Bolesławem  Balcerowiczem  zapoznali  uczestników
konferencji ze współczesnym wyzwaniami i zagrożeniami bezpieczeństwa, omówili strategie
obronności w kontekście członkostwa w NATO oraz problemy wsparcia narodowego oraz
współpracy cywilno  -  wojskowej.  W części  drugiej  spotkania,  przedstawiciele  samorządu
przedstawili  problemy  prawne  z  jakimi  spotykają  się  przy  realizacji  zadań  obronnych.
Samorządowcy biorący udział w konferencji doszli do wniosku, ze sprawy obronności winny
znaleźć  się  na  czołowym  miejscu  w  pracy  samorządu  powiatowego  i  gminnego.  Mimo



braków i niedociągnięć, należy szukać rozsądnych rozwiązań w ramach obowiązującego stanu
prawnego z uwzględnieniem prognoz rozwoju obronności. 

W sprawie linii kolejowej Konin - Kazimierz Biskupi 

3 lipca, w siedzibie Konińskiego Starostwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki
"Cargo" wyłonionej z PKP do obsługi przewozów towarowych.
Tematem rozmów Starosty i Wicestarosty było utrzymanie linii kolejowej Konin-Kazimierz
Biskupi. Obecnie nie ma zagrożenia zamknięcia tej trasy. Monitorowany jest zakres potrzeb
firm korzystających z linii. Do sprawy strony powrócą w końcu września br. 

"...o efektach restrukturyzacji ochrony zdrowia w Wielkopolsce" 

W  dniu  6  lipca br.  z  inicjatywy Marszalka  Województwa  Wielkopolskiego  odbyło  się  
w  Poznaniu  spotkanie  regionalne  poświecone  restrukturyzacji  ochrony  zdrowia  
w Wielkopolsce.
W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Wielkopolski Stanisław Tamm, Lekarz Wojewódzki
Jan Głębocki, Marszalek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, Wicemarszałek
Jan Kopczyk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Leszek Sikorski,
Dyrektor WRKCH w Poznaniu Rajmund Siennicki, starostowie i przedstawiciele samorządu
powiatowego województwa wielkopolskiego oraz dyrektorzy SP ZOZ w terenu Wielkopolski.
Gościem spotkania była Krystyna Czarniecka - Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia  w  Ministerstwie  Zdrowia.  Celem  spotkania  było  omówienie  efektów  wdrażania
Regionalnych Programów Restrukturyzacyjnych w trzecim roku ich realizacji oraz wymiana
doświadczeń  w  zakresie  restrukturyzacji  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej na terenie Wielkopolski.
Województwo Wielkopolskie jest jednym z przodujących w tym względzie regionów w kraju,
dlatego otrzymało z Ministerstwa Zdrowia dodatkowe środki finansowe na kontynuowanie
procesu restrukturyzacji.
Swymi doświadczeniami  w zakresie  restrukturyzacji  SP  ZOZ podzieli  się  z  uczestnikami
narady dyrektorzy szpitali w Poznaniu, Gnieźnie i Krotoszynie.
O  korzyściach  wynikających  z  restrukturyzacji  ochrony  zdrowia  w  Wielkopolsce  mówił
Wojewoda Wielkopolski Stanisław Tamm a Rajmund Siennicki - Dyrektor WRKCH określił
zadania  Kasy  Chorych  w  realizacji  Regionalnego  Programu  Restrukturyzacji  Ochrony
Zdrowia.  Dyrektor  Krystyna  Czarniecka  w  swym  wystąpieniu  wskazała  natomiast  na
możliwości  pozyskiwania  dodatkowych  środków finansowych na  restrukturyzacje  w roku
2002. 

Tutaj byliśmy... 

Dzień  8 lipca obfitował w następujące imprezy: - I Regionalne Zawody Konne w Skokach
przez  Przeszkody,  które  odbyły  się  w  Kazimierzu  Biskupim  na  lotnisku  Aeroklubu
Konińskiego,  którym  towarzyszyły  emocjonujące  pokazy  lotnicze.  Uczestniczyła  w  nich
Barbara  Szeflińska  Członek  Zarządu.  -  X  Przegląd  Gawędziarzy  i  Wiejskich  Zespołów
Wokalno-Instrumentalnych  oraz  IX  Konkurs  Tradycje  Wsi  Polskiej  w  Twórczości
Plastycznej,  którego  organizatorami  byli  Ośrodek  Upowszechniania  Kultury  z  Kramska  
i  Centrum Kultury i  Sztuki  z  Konina.  W uroczystościach wręczenia nagród uczestniczyła



Barbara Szeflińska Członek Zarządu Powiatu Konińskiego, która wręczyła laureatom nagrody
finansowe -  Zawody Powiatowe OSP,  które odbyły się w Golinie.  Zwycięskim drużynom
puchary wręczyła Barbara Szeflińska Członek Zarządu. 

Na pikniku u Przyjaciól "Mielnicy" 

W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży im. Doktora Piotra Janaszka w Mielnicy (gmina
Skulsk) na zaproszenie Fundacji Mielnica, przyjaciele Fundacji i jej podopieczni spotkali się
13  lipca na  corocznie  organizowanym  Pikniku.  Spotkanie  uświetniła  uroczystość
uhonorowania  Orderem Uśmiechu artysty rzeźbiarza  Andrzeja  Renesa  za  jego wieloletnia
prace na rzecz dzieci niepełnosprawnych - terapie poprzez sztukę.
Gości oraz uczestników obozu powitały: Olga Janaszek - Prezes Fundacji Mielnica i Anna
Sliwowska  -  Prezes  Terenowego  Oddziału  TWK.  Po  oficjalnej  części  spotkania,  poza
zwiedzaniem  Ośrodka  i  powstającego  nieopodal  gospodarstwa  agroturystycznego,  goście
Pikniku  chętnie  uczestniczyli  w  wielu  atrakcjach  przygotowanych  przez  Fundacje,  m.in.:
w spotkaniu z żeglarzami z Klubu Żeglarskiego "Popiel" czy wspólnym grillowaniu.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także przedstawicieli Konińskiego Starostwa. 

"Dni Slesina" 

W związku z obchodami Dni Ślesina, lipcowy weekend (14 i 15 lipca) obfitował w liczne
imprezy na terenie całej Gminy.
Wśród  wielu  przygotowanych  przez  organizatorów  atrakcji  na  podkreślenie  zasługują
koncerty  gwiazd  DE  MONO,  Małgorzaty  Ostrowskiej,  Radiowy  Show  z  Zespołem
"Magnum",  prezentacje  artystyczne  dzieci  i  młodzieży  z  M-GOK  i  zespól  taneczny
"ISKIERKI"  ze  szkoły  Podstawowej  w  Ślesinie.  Dużą  popularnością  wśród  uczestników
festynu cieszyły się także gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz konkurencje sportowe.  
W imieniu Starosty Konińskiego, do Gminy Ślesin z najlepszymi życzeniami udała się Pani
Barbara Szeflińska - Członek Zarządu Powiatu. 

"Wieś Polska a Unia Europejska" tematem konferencji w Sielinku 

16  lipca,  z  inicjatywy  Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej  w  Poznaniu  odbyła  się  Sielinku
konferencja pod hasłem "Wieś Polska a Unia Europejska".
W spotkaniu wzięli udział Marszalek i Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, władze
samorządowe  szczebli  gminnego  i  powiatowego  z  terenu  województwa  wielkopolskiego,
przewodniczący i członkowie komisji powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Powiat Koniński reprezentował na konferencji wicestarosta Stanisław Bielik. 

Kolejne sukcesy Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 

We  czwartek,  19  lipca,  w  siedzibie  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Koninie  odbyła  się
prezentacja ciągłej rejestracji dróg za pomocą systemu video, będącą kontynuacja programu
ewidencji dróg realizowanego przez Zarząd.
W czasie spotkania zaprezentowany zestal sprzęt specjalistyczny. 



...było głośno 

W dniu 21 lipca w Skulsku odbył się V Nadgoplański Festiwal Muzyczny , którego Starostwo
Powiatowe jest współorganizatorem. Wystąpiło wiele zespołów z regionu konińskiego oraz
z innych powiatów i województw.  Na skulskiej scenie zaprezentowano bardzo różnorodne
formy  muzyczne  od  popu  i  folku  przez  rock  do  hard  rocka  i  heavy  metalu.  Festiwal
tradycyjnie  zgromadził  wielu  zainteresowanych,  przede  wszystkim  młodzieży  
z  okolicznych  miejscowości  ale  również  z  Konina  i  Kruszwicy.  Uroczystego  otwarcia
Festiwalu dokonali Barbara Szeflińska Członek Zarządu oraz Antoni Klonowski Wójt Gminy
Skulsk.
Ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie nagrody finansowe i rzeczowe wręczyła
Barbara Szeflinska. 

Obchody Dnia Policjanta 

23  lipca,  Starosta  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  i  Prezydent  Kazimierz  Palasz  -  jako
zwierzchnicy cywilni - uczestniczyli w konińskich obchodach Dnia Policjanta 

Konkurs na Regionalna Instytucje Finansującą w województwie wielkopolskim 

24 lipca, Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska uczestniczyła w pracach Komisji
Konkursowej  w  konkursie  na  Regionalna  Instytucje  Finansującą  w  województwie
wielkopolskim.
Komisje Konkursowa powołała, zgodnie z regulaminem Konkursu, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, na wniosek Marszalka Województwa Wielkopolskiego.
Na konkurs, ogłoszony 26 czerwca w prasie ogólnopolskiej przez Polska Agencje Rozwoju
Przedsiębiorczości  i  w  prasie  regionalnej  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Wielkopolskiego wpłynęły w ustalonym terminie 3 wnioski: wniosek z Kaliskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości,  z  Agencji  Rozwoju  Regionalnego w  Koninie  i  z  Wielkopolskiej  Izby
Przemysłowo - Handlowej.
Komisja dokonała sprawdzenia poprawności złożonych aplikacji pod względem formalnym.
W wyniku oceny merytorycznej i dyskusji, Komisja rekomenduje do podpisania z Prezesem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości umowy ramowej na pełnienie roli Regionalnej
Instytucji  Finansującej  w  województwie  wielkopolskim  Agencje  Rozwoju  Regionalnego  
w Koninie. 

Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 

W  dniu  30  lipca w  Kaliszu,  odbyła  się  konferencja  poświęcona  zmianom  do  ustawy  
o  pomocy społecznej  z  dnia  8  czerwca 2001r,  zorganizowana przez  Regionalny Ośrodek
Polityki  Społecznej  w  Poznaniu.  Powiat  koniński  reprezentowały  na  spotkaniu:  Elżbieta
Sroczyńska  Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz  pracownice  Centrum:
Ewa Węglewska i Dorota Kazimierczak. 



7 sierpnia, pracownik PCPR Jan Krupczyński wziął udział w naradzie zorganizowanej przez
Biuro Pełnomocnika PFRON w Warszawie nt. przygotowania w formie elektronicznej "karty
powiatu" dotyczącej osób niepelnosprawnych mieszkających na terenie powiatu, 

W trosce o środowisko 

W celu omówienia sprawy finansowania badan stanu konińskich jezior, w dniu 10 sierpnia,
Starosta Koniński spotkała się z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

"na weselna nutę" 

W piątkowe popołudnie  10 sierpnia, na stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim licznie
przybyli  mieszkańcy  bawili  się  przy  rytmach  muzyki  weselnej.  W  ramach  
V  Międzypowiatowego  Przeglądu  Zespołów  Weselnych  ,  muzycy  zaprezentowali  swój
charakterystyczny  repertuar:  weselne  przyśpiewki,  obrzędy  oraz  muzykę  taneczna.
Organizatorzy  tego  ciekawego  przedsięwzięcia  to:  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  
i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Radio 66. 

o szwedzkich rozwiązaniach na rzecz ochrony środowiska 

17  sierpnia,  Starostwo  Powiatowe  w Koninie  gościło  przedstawicieli  Gminy Sundsvall  
w Szwecji.  W rozmowach z delegacja szwedzka uczestniczyli:  Starosta Elżbieta Streker -
Dembińska, Wicestarosta Stanisław Bielik oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i  Leśnictwa. Gminę Sundsvall  reprezentowali:  Pan Rolf Formark, Wicedyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe oraz Pani Ulla
Soderberg.
W trakcie spotkania Starosta Koniński scharakteryzowała Powiat Koniński oraz przedstawiła
strukturę organizacyjna i zadania wykonywane przez Starostwo. Szczególna uwagę zwrócono
na zadania wykonywane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
W odpowiedzi  Pan Rolf Forsmark przedstawił zakres swojej odpowiedzialności w Gminie
Sundsvall.  Najszerzej omówił dziabania prewencyjne Gminy, podejmowane w stosunku do
podmiotów  gospodarczych,  reprezentujących  przemysły  uciążliwe  dla  środowiska
(chemiczny, papierniczy).
Jako osoba odpowiedzialna w Wydziale za kontakty z zagranica, zapewnił o chęci nawiązania
bliższej  współpracy ze Starostwem i powiatem konińskim.  Starosta Koniński przedstawiła
zarys projektu porozumienia, w którym wskazuje się potencjalne pola współpracy i wymiany
doświadczeń obydwu samorządów we zakresie:  rozwoju samorządności  w integrującej się
Europie,  ochrony  środowiska  naturalnego,  ze  szczególnym uwzględnieniem  problematyki
składowania i utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, ochrony jezior w aspekcie
rozwoju turystyki i rekreacji oraz współpracy szkól, wymiany młodzieży i nauczycieli.
Po  części  oficjalnej  spotkania,  goście  z  Sundsvall'u  odwiedzili  kilka  miejsc  w północnej
części powiatu konińskiego; m.in. ośrodek wypoczynkowy "Wittyng" w Mikorzynie, ośrodek
rehabilitacyjny oraz  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  Fundacji  Mielnica  w  Mielnicy  (gmina
Skulsk), oczyszczalnie ścieków komunalnych w Budzisławiu Górnym (gmina Kleczew) oraz
Urząd Miasta i gminy Kleczewa, w którym spotkali się z z-ca Burmistrza Kleczewa, Panem
Michałem  Kozlickim.  Wieczorem,  w  Kazimierzu  Biskupim  odbył  się  koncert,  podczas
którego obok miejscowej  Orkiestry Dętej zaprezentowali  się zespól muzyczno - wokalny  



z  Sundsvall.  Spotkanie  w  Kazimierzu  zaowocowało  nawiązaniem  nowych  znajomości  
i kontaktów. 

Żychlin pożegnał kolonistów 

16 sierpnia, Żychlin pożegnał dzieci powodzian przebywających na 10 - dniowych koloniach
w miejscowym Zespole Szkól Ekonomiczno - Usługowych.
W  dniu  wyjazdu  do  domów  rodzinnych,  dzieci  otrzymały  upominki  ufundowane  przez
Starostwo oraz słodycze i pakiety żywnościowe przygotowane przez konińskie PCK.
Według  informacji  otrzymanych  od  wychowawców  kolonii  i  co  najważniejsze  samych
uczestników  -  dzieci  były  oczarowane  walorami  krajoznawczo-turystycznymi  naszego
powiatu i nie bez żalu opuszczały Żychlin. 

Konkurs "Wielkopolski Rolnik Roku" trwa 

20 sierpnia w Sielinku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej "Wielkopolski
Rolnik Roku", w którym uczestniczyła Elżbieta Streker - Dembińska , Starosta Koniński. 

Konsultacje w sprawie połączenia powiatów 

21 sierpnia w siedzibie Starostwa spotkali się Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele
organizacji  pozarządowych.  Tematem  spotkania  były  konsultacje  społeczne  w  sprawie
połączenia Konina (powiatu grodzkiego) z Powiatem Konińskim. 

Krzysztof Szamałek w Konińskim Starostwie 

22 sierpnia w siedzibie Konińskiego Starostwa odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze starostami, burmistrzami
i  wójtami  z  terenu  subregionu  konińskiego.  Zaproszenie  do  udziału  w  naradzie  przyjął
również  Krzysztof  Szamałek  Dyrektor  Departamentu  Obsługi  Rady  Bezpieczeństwa
Narodowego z Kancelarii Prezydenta RP.
Podczas  spotkania  omówione  zostały  zasady  finansowania  ze  środków  WFOSiGW
przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony środowiska,  realizowanych  przez  samorządy w  2001r.  
i latach następnych. 

Pieniądze dla DPS w Ślesinie 

W celu  podpisania  umów wykonawczych o dofinansowanie  ze  środków budżetu  państwa
zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim, 22 sierpnia w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski
Stanisław Tamm spotkał się w z przedstawicielami samorządów powiatowych i gminnych
województwa wielkopolskiego.
W spotkaniu, podczas którego miało miejsce podpisanie kontraktu o dofinansowanie budowy
Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ślesinie,  wzięli  udział:  Skarbnik  Powiatu  Konińskiego
Radzislaw Kozłowski, członek Zarządu Barbara Szeflińska i Dyrektor DPS w Ślesinie Halina
Wójcik. 



Samorządowi rzecznicy prasowi w Ślesinie 

W  dniach:  23-24  sierpnia br.  w  Ślesinie  k.  Konina  odbyło  się  wyjazdowe  spotkanie
rzeczników  prasowych  i  osób  zajmujących  się  kontaktami  z  mediami  w  wielkopolskich
urzędach administracji samorządowej. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Koninie
i Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele 15 urzędów.
Dwudniowe spotkanie zdominowała tematyka, dotycząca metod i form komunikowania się
pomiędzy  osobami  współpracującymi  z  mediami  w  samorządzie  oraz  metod  promocji
samorządu terytorialnego i najważniejszych dokonań społeczności lokalnych. Sporo miejsca
w  dyskusji  zajął  projekt  stworzenia  nowoczesnej  bazy  danych,  wspomagającej  wymianę
informacji  pomiędzy  rzecznikami  prasowymi,  a  także  wydatnie  ułatwiającej  promowanie
wydarzeń i inicjatyw lokalnych oraz koncepcji powołania Klubu rzeczników i dziennikarzy
samorządowych.
Spotkanie  mogło się  odbyć w dużej  mierze  dzięki  przychylności  dyrekcji  Kopalni  Węgla
Brunatnego  KONIN  S.A.  z  siedziba  w  Kleczewie,  która  udostępniła  w  tym  celu
pomieszczenia  szkoleniowe  i  bazę  noclegowa  w  zakładowym  ośrodku  szkoleniowo-
wypoczynkowym POSY LOKS. Przedsięwzięcie to jest elementem trwającego od kwietnia br.
cyklu  szkoleniowego  dla  rzeczników  prasowych  urzędów  i  instytucji  samorządu
terytorialnego,  którego  organizatorem  jest  Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  i  Studiów
Samorządowych.
W  cyklu  szkoleń  biorą  udział  pracownicy  Wydziału  Promocji  i  Informacji  Konińskiego
Starostwa.
§  "Radość"  w miejscowości  Głębockie  w piątek,  24 sierpnia w miejscowości  Głębockie
(gmina  Ślesin)  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  Ośrodka  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób
Niepelnosprawnych "Radość".
Inicjatorem powstania  w  Ślesinie  ośrodka  integracyjno  -  rehabilitacyjnego  dla  dzieci  jest
Stowarzyszenie "Radość",  które  przy wsparciu  władz  lokalnych,  PCPR w Koninie,  DPS  
w Ślesinie i wielu sponsorów doprowadziło do realizacji tego projektu.
W  ciągu  zaledwie  ośmiu  miesięcy  wyremontowano  stary  budynek  szkoły  podstawowej  
i przystosowano go, zgodnie z przeznaczeniem , do nowych zadań.
Na  parterze  budynku  znajdują  się  2  sale:  do  zajęć  i  zabaw oraz  rehabilitacyjna  a  także
kuchnia, jadalnia i toalety. W przyszłości  planowane jest  powiększenie zaplecza Ośrodka  
o świetlicę socjoterapeutyczna i środowiskowy dom pomocy.
W  uroczystości  otwarcia  Ośrodka  wielo  udział  wielu  gości,  wśród  nich  nie  zabrakło
przedstawiciela władz powiatu Pani Starosty Elżbiety Streker - Dembińskiej. 

"Misja Pojednania" w 62 rocznice wybuchu II wojny światowej 

W niedziele  26 sierpnia odbyły się uroczystości  upamiętniające 62 rocznice rozpoczęcia  
II wojny światowej połączone z obchodami Dnia Weterana i prowadzona przez środowisko
kombatanckie Ziemi Konińskiej Misja Pojednania. Uroczystości przy Stacji Polskiej  Drogi
Krzyżowej  Pojednanie  poprzedziła  Msza  Święta  polowa  na  placu  przy  kościele  Św.
Maksymiliana  Kolbe  koncelebrowana  przez  Ks.  Biskupa  Czesława  Lewandowskiego,  w
czasie  której  kazanie  wygłosił  Kapelan  Prawosławny  Mikołaj  Hajduczenia.  
W uroczystościach udziel wzięli parlamentarzyści konińscy w osobach Posłów na Sejm RP
Joanny Staręgi- Piasek i Antoniego Tyczki oraz Senatora RP Ryszarda Sławnińskiego.



Gośćmi  obchodów  byli  również:  Wicemarszałek  Województwa  Wielkopolskiego  Jan
Kopczyk  ,  Wicewojewoda  Wielkopolski  Włodzimierz  Wilkanaowicz,  duchowieństwo
katolickie, ewangelickie i prawosławne, władze samorządowe miasta Konina, przedstawiciele
policji,  wojska,  straży  pożarnych,  reprezentanci  organizacji  pozarządowych  z  miasta  
i  powiatu,  harcerze  oraz  przedstawiciele  Stowarzyszenia  Rodzin  Hubalczyków  
i Westerplattczyków z Ciechocinaka z prezesem Tadeuszem Krepssem na czele.
Uroczystości przy Stacji "Pojednanie "rozpoczęły się wystąpieniem Wicestarosty Konińskiego
Stanisława  Bielika,  po  czym  odczytano  Przesłanie  Kombatantów,  odmówiono  modlitwę
ekumeniczna w intencji pokoju i pojednania oraz złożono kwiaty.
W  godzinach  wieczornych  odbyło  się  koleżeńskie  spotkanie  kombatantów  
z przedstawicielami władz i duchowieństwem. Obchodom towarzyszyła orkiestra dęta OSP 
z Kazimierza Biskupiego. 

III Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu 

W dniach  26 - 27 sierpnia br.  w miejscowości Jantar odbyły się III Mistrzostwa Świata  
w Poławianiu Bursztynu.
III Mistrzostwom patronowały znane osobistości oraz prestiżowe media ogólnopolskie.
Wzięło w nich udział blisko 200 osób z Polski, nie zabrakło również zawodników z Francji,
Niemiec, Norwegii i Rosji.
Powiat Koniński reprezentowali: główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego Starostwa,
Bolesław Garus oraz jego małżonka Hanna.
Państwo Garusowie, łowiąc po 130 g i 176 g bursztynu, oboje zakwalifikowali się do ścisłego
finwalu. 

obchody Święta Plonów 

Na  zaproszenie  Marszalka  Województwa  Wielkopolskiego,  Starosty  Jarocińskiego  oraz
Burmistrza  Jarocina,  Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  wzięła  udział  w
"Dożynkach  Wielkopolskich  -  JAROCIN  2001  "  Ceremoniał  dożynkowy  (Msze  Świętą
Dziękczynna  na  Rynku,  korowód  dożynkowy  oraz  uroczystości  obrzędowe  na  stadionie
MOSiR)  poprzedziło  otwarcie  wystawy  "Gospodarna  Wielkopolska".  Obchody  Święta
Plonów zakończył festyn połączony z zabawą ludową.
W dniu  26 sierpnia odbyły się także "Dożynki Gminne" w Drążku,  zorganizowane przez
Urząd Gminy w Kramsku i miejscowy Ośrodek Upowszechniania Kultury.
W  uroczystościach  Władze  Powiatu  reprezentowali  Przewodniczący  Rady  Powiatu
Konińskiego Zdzisław Łukaszewski i Wicestarosta Stanisław Bielik. 

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 

31 sierpnia  odbyła się narada nt. zmian w pomocy społecznej w związku z projektowana
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz bieżącym zmianom w pomocy
społecznej.  W spotkaniu  z  udziałem Pani  Minister  Joanny Staregi  -  Piasek  uczestniczyli:
Dyrektor  Elżbieta  Sroczyńska  oraz  pracownicy  PCPR:  Małgorzata  Peczkowska  i  Jan
Krupczyński. 



w pierwszym dniu września... 

1 września Starosta Koniński wzięła udział w uroczystościach dożynkowych w Kleczewie
oraz w ważnym dla Gminy Krzymów wydarzeniu, tj. przekazania samochodu dla miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

1 września w rocznice wybuchu II wojny światowej  Barbara Szeflińska Członek Zarządu
Powiatu Konińskiego w hołdzie ofiarom wojny złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
w parku im. F. Chopina w Koninie, 

Dożynki Powiatowe Rychwal'2001 

"Dozelizesmy, dozeli,
Nie cekalismy jesieni
Zeby sie ziarno sypalo
Z kopy po trzy korce dalo.

Otwórzcie num tu wierzeje
Jus wum sie zytko nie chwieje,
Otwórzcie num tu te wrota,
Niesimy wieniec ze zlota..."

Zgodnie z odwieczna staropolska tradycja w dniu 2 września w Rychwale odbyły się dożynki
Powiatowe  .  Nasza  stara,  piękna  tradycja  po  zebranych  zbiorach  w  sposób  szczególny
honoruje mozolna prace rolnika i wyraża im wdzięczność za trud wniesiony w pozyskiwanie
symbolicznego bochna chleba, po który wszyscy sięgamy i cieszymy się, iż mamy możliwość
jego spożywania. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział przedstawiciele wszystkich
gmin powiatu konińskiego oraz ich gospodarze Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Zdzislaw Łukaszewski i Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska przy wspólnym stole
dożynkowym towarzyszyli im gospodarze gminy, w której odbywały się dożynki Burmistrz
Jan  Bartczak  i  Przewodniczący  Rady  Roman  Drewniacki  oraz  znamienici  goście
Wicemarszałek  Sejmiku  Wielkopolskiego  Jan  Kopczyk,  Wicewojewoda  Włodzimierz
Wilkanowicz  i  Piotr  Szymankiewicz  Przewodniczący Komisji  Powiatowej  Wielkopolskiej
Izby  Rolniczej.  Swoją  obecnością  uroczystości  dożynkowe  zaszczycili  parlamentarzyści
konińscy. Starosta Koniński przyjmując symboliczny bochen chleba od starostów dożynek
wyraziła  nadzieje,  iż  będzie  on  dzielony  słusznie  i  sprawiedliwie  i  nikomu  nie  braknie
przysłowiowej kromki chleba.
Tradycyjnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, oraz część artystyczna, w której
zobaczyć było można artystów z terenu powiatu konińskiego i  tradycyjnie zabawić się  na
potańcówce  ludowej.  Podtrzymywanie  tradycji  ludowych  jest  ważnym  elementem  
w zachowaniu naszej tożsamości narodowej, pragniemy wiec podziękować wszystkim, którzy
przyczynili  się  do  jej  kultywowania  biorąc  aktywny  udział  w  tegorocznych  Dożynkach
Powiatowych.
Szczególne  podziękowania  kierujemy  w  stronę  sponsorów,  którzy  w  swej  łaskawości
zechcieli wesprzeć nasza uroczystość.

LISTA SPONSORÓW:



 Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych Wielkopolska 
 Gerling Polska S.A. 
 Centrum Ubezpieczen i Leasingu "POLONIA" S.C 
 Bank Gospodarki Zywnosciowej w Koninie 
 Gminna Spóldzielnia Samopomoc Chlopska Rychwal 
 DOMCAR OPEL S.C. Konin 
 Bank Ochrony Srodowiska Konin 
 Hurtownia "DELFIN" Konin 
 Cukiernia Andrzej Tomicki Krzymów 
 Przetwórstwo Miesne Tomasz Snieg Modlibogowice 
 Przetwórstwo Miesne Józef Kwiryng Grodziec 
 Piekarnie  GS  Rychwal,  GS  Golina,  Andrzej  Konieczka  Rychwal,  Stanislaw

Perzlówiew 
 Win-Kon Konin 
 Okregowa Sóldzielnia Mleczarska 
 Dublet Plus WH Rychlik 
 Hanna i Slawomir Przybylowicz 
 Marianna Szczepaniak gastronomia Konin
 Powiatowo - Gminna Inauguracja Roku Szkolnego w Grabienicach 

3  września w  Grabieniach  gm.  Rzgów odbyła  się  Powiatowo-Gminna  Inauguracja  Roku
Szkolnego, w której uczestniczyła Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska i Członek
Zarządu  Barbara  Szeflińska.  Nowo  otwartej  placówce  oświatowej  Starostwo  Powiatowe  
w Koninie przekazało komplet piłek. 

ruszyła Filia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie 

Z dniem  1 września 2001r.,  uchwala Rady Powiatu Konińskiego, powołano konińską filie
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
Poradnia obejmuje swoim działaniem znajdujące się na terenie powiatu konińskiego gminy:
Kleczew, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn.
Teren działania filii  w Koninie, natomiast,  to pozostałe gminy powiatu:  Golina, Grodziec,
Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto.
Pierwsze  posiedzenie  Rady  Pedagogicznej  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno  -
Pedagogicznej w Ślesinie odbyło się 3 września br. w Konińskim Starostwie.
W posiedzeniu tym wzięły udział: Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska, członek
Zarządu Barbara Szeflińska oraz wicedyrektor Konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty  
w Poznaniu Barbara Maciejewska. 

V  Warsztaty  Artystyczne  Dziecięcych  i  Młodzieżowych  Ludowych  Zespołów
Tanecznych  
w Skorzęcinie 

W  bieżącym  roku,  termin  tego  wyjątkowego  przedsięwzięcia  przypadł  na  okres  
2 - 9 września.



W warsztatach wzięło udział 8 zespołów : "Uśmiech" z Liśca Wielkiego, Zespól z Kramska,
ze  Skulska,  z  Kościelca,  z  Sarbic,  z  Witkowa  ,  "Wiwaty"  z  Pobiedzisk  oraz  zespól  
z Warszawy.
Zajęcia  prowadzili  specjaliści  tańców narodowych i  ludowych:  Jan  Losakiewicz,  Dariusz
Skrzydlewski  i  Norbert  Pózniewski.  Koordynacja  i  organizacja  pracy  na  Warsztatach
zajmowała  się  Danuta  Plucińska  pracownik  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie.  Nauka
poprzez  taniec  w  szczególności  taniec  ludowy  i  narodowy  jest  ważnym  elementem  
w wychowaniu  młodego pokolenia  Polaków. Celem Warsztatów jest  edukacja artystyczna
dzieci i młodzieży w zakresie tańców ludowych i narodowych oraz zapoznanie młodzieży  
z  dziejami  swojej  miejscowości,  regionu oraz  z  tradycjami  kultywowanymi  przez  starsze
pokolenia.  To  ważne  by  integrując  się  z  Europa  zachować  własne  tradycje  i  obrzędy
kształtujące tożsamość narodowa.
Ponadto, występy w zespole znakomicie rozwijają muzykalność i taneczność.
Udział  zespołów  w  Warsztatach  zaowocował  także  opracowaniem  nowych  układów
tanecznych.
Warsztaty Artystyczne odbywały się  po raz piaty.  W tym roku organizatorzy Warsztatów
obchodzili mały jubileusz. Nie obyło się bez spotkań podsumowujących dotychczasowa prace
i osiągnięcia. Fakt,  iż ta forma edukacji artystycznej prowadzona jest jako jedyna w kraju
jednoznacznie przemawia za kontynuowaniem tego przedsięwzięcia.
W podsumowaniu uczestniczyła Barbara Szeflińska Członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Kola i Turku, oraz Wójtowie i Burmistrzowie gmin
w których działają poszczególne zespoły. Warsztaty tradycyjnie zakończyły się korowodem
przez miasto Witkowo, a zespoły zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne
podczas dożynek gminnych, wzbudzając ogromny aplauz licznie zgromadzonej publiczności. 

debata nad planem 

We  wtorek,  4  września w  Urzędzie  Miejskim  odbyła  się  prezentacja  projektu  Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Wielkopolskiego  w  celu  jego
zaopiniowania  przez  władze  samorządowe.  W  spotkaniu  z  Krzysztofem  Wiza,  zastępcą
dyrektora  Wielkopolskiego  Biura  Planowania  Przestrzennego  oraz  specjalistami  od
planowania i środowiska przyrodniczego udział wzięli starostowie, burmistrzowie i wójtowie
z byłego województwa konińskiego.
W prezentacji  uczestniczył  Naczelnik  Wydziału  Architektury i  Budownictwa Konińskiego
Starostwa Andrzej Pieklik 

Parlamentarzyści z Hesji w powiecie konińskim 

W ramach partnerskiej współpracy regionalnej Wielkopolska - Hesja, w dniach  od 2 do 7
września w Wielkopolsce przebywali przedstawiciele Parlamentu Kraju Związkowego Hesja
wraz  z  Sekretarzem  Stanu  Heskiego  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i Leśnictwa .We wtorek, 4 września parlamentarzystów z Hesji gościła w siedzibie Starostwa
Starosta Koniński Elżbieta Streker- Dembińska. W spotkaniu uczestniczyli także Zbigniew
Kasztelewicz,  dyrektor  techniczny KWB "Konin"  i  Jan  Pogodski,  szef  spalarni  odpadów.
Poza wizyta w Licheniu , tego dnia goście odwiedzili również kopalnie i spalarnie odpadów 
w Koninie. 



o turystyce w "Leśnej Polanie" 

5 września w Ośrodku Wypoczynkowym "Leśna Polana" odbyło się spotkanie nt. Turystyka
czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego" W spotkaniu uczestniczyła Barbara Szeflińska
Członek  Zarządu, która przedstawiła  działania związane z  promocja  turystyki w powiecie
konińskim.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży turystycznej oraz samorządów gminnych,

w nowej siedzibie Starosty Słupeckiego 

Na zaproszenie Eugeniusza Grzeszczaka Starosty Słupeckiego, 5 września Starosta Koniński
wzięła udział w uroczystościach otwarcia nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy.
Na  pamiątkę  tego  wydarzenia  Elżbieta  Streker-  Dembińska  podarowała  Staroście
Słupeckiemu prezent w postaci godła państwowego. 

"Ceramidła" w Zagórowie 

5 września,  Starosta  Koniński  odwiedziła  Warsztaty Terapii  Zajęciowej  w Zagórowie,  na
terenie których juz po raz trzeci odbywały się Międzynarodowe "Ceramidła".
Na  uroczystość  otwarcia  "Ceramideł"  przybyli  reprezentanci  władz  samorządowych  
z  zaprzyjaźnionych miast  i  gmin,  prezesi  stowarzyszeń  i  organizacji  pozarządowych oraz
przyjaciele ceramików z całej Polski. Jak co roku, w Zagórowie spotkali się niepełnosprawni
z całego kraju oraz zagranicy, uczniowie miejscowych szkół,  mieszkańcy domów pomocy
społecznej  oraz  uczestnicy  warsztatów  terapeutycznych  z  regionu  konińskiego.  Piękne
malowidła  o  tematyce  ceramicznej,  stylizowane ludowe chatki  z  naturalnych materiałów  
i ceramiczne rzezy sprawiły, ze na czas trwania imprezy (3 - 7 września) w zagórowskich
WTZ  -  ach  panował  niepowtarzalny,  niemal  bajkowy klimat.  Imprezę  uświetnił  koncert
fortepianowy w wykonaniu utalentowanego młodego muzyka, Piotra Szychowskiego. 

...po Dożynkach 

5 września w Rychwale odbyło się spotkanie organizatorów Dożynek Powiatowych '2001, na
którym  Starosta  i  Wicestarosta  Koniński  dziękując  za  zaangażowanie  i  wkład  pracy  
w przygotowanie imprezy wyróżnili najbardziej zasłużonych pamiątkowymi dyplomami. 

"Rada Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa" 

Z inicjatywy Komendanta Głównego Policji i Rady Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa,
6 września br., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja "Proponujemy
Pakiet  Bezpieczeństwa",  poświęcona  upowszechnianiu  współdziałania  na  rzecz  poprawy
bezpieczeństwa osób  i  mienia.  z  udziałem Wojewody,  samorządów terytorialnych, branży
ochrony osób i mienia oraz Policji.
Przybyłych na konferencje powitał w Sali Herbowej Urzędu Tadeusz Pawlaczyk Wielkopolski
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego Stanisława Tamma, w spotkaniu glos zabrali: ml.
insp.  Bolesław Stanejko z-ca Dyrektora Biura Koordynacji  Służby Prewencyjnej,  ml.  insp.



Wiesław  Seruga  Kierownik  Sekcji  I  Ochrony  Osób  i  mienia  KGP  w  Warszawie  oraz
przedstawiciele organizacji wydających rekomendacje dla firm ochroniarskich: Polskiej Izby
Systemów  Alarmowych,  Polskiego  Związku  Pracodawców  "Ochrona",  Polskiej  Izby
Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia oraz Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych. Podczas konferencji omówione zostały
następujące  zagadnienia:  "Stan  bezpieczeństwa  województwa  i  jego  mieszkańców  na  tle
zjawisk  przestępczych",  "Formy  współdziałania  Policji  z  samorządem  terytorialnym,
organizacjami społecznymi i firmami branży ochrony osób i mienia w zakresie zapobiegania
przestępczości",  "Współcześnie  stosowane  i  proponowane  środki  techniki  ochrony osób  
i  mienia,  miejsc  publicznych  oraz  infrastruktury miast  i  osiedli",  "Projekty  i  propozycje
optymalnych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa".
Spotkanie to zaowocowało podpisaniem przez Wojewódzka Komendę Policji  w Poznaniu  
i  przybyłe  na  konferencje  firmy  ochroniarskie  Deklaracji  Współpracy  na  rzecz
Bezpieczeństwa Wielkopolskiego, mającej na celu efektywne przeciwdziałanie przestępczości
poprzez współdziałanie wszystkich podmiotów angażujących się w przedsięwzięcia służące
poprawie  stanu  bezpieczeństwa.  Powiat  Koniński  reprezentowała  na  konferencji  Starosta
Elżbieta Streker - Dembińska. 

"Chopin na stale w Żychlinie" 

Żychlin w gminie Stare Miasto przygotowuje się do uroczystego koncertu upamiętniającego
wizytę Fryderyka Chopina  w tej  miejscowości  w roku 1829.  Tegoroczna impreza  została
zaplanowana na 17 października i odbywać się będzie w pałacu, w którym kompozytor bawił
na  uczcie  weselnej,  i  w  którym  obecnie  mieści  się  Zespól  Szkól  -  Ekonomiczno  -
Usługowych.  Organizatorzy  tegorocznego  koncertu  (Konińskie  Starostwo  i  ZSE-U  
w Żychlinie) chcieliby przybliżyć postać Wielkiego Polaka mieszkańcom Konina i Powiatu
poprzez  Koncerty Chopinowskie,  które na stale wpisałyby się do kalendarza powiatowych
imprez.  W związku z realizacja tego pomysłu, w dniu 7 września w Żychlinie odbyło się
spotkanie  Starosty Elżbiety Streker  -  Dembińskiej  i  Dyrektora  ZSU-E  Henryka  Janaska  
z  Dyrektorem  Generalnym  Towarzystwa  Chopinowskiego  w  Warszawie,  Albertem
Grudzińskim. 

Powiatowe Zawody Strażackie w Grodźcu 

8 września w Grodźcu odbyły się Powiatowe zawody Strażackie w których uczestniczyło  
13  jednostek  straży.  Nagrody  finansowe  dla  3  zwycięskich  drużyn  wręczyła  Barbara
Szeflińska Członek Zarządu. 

Szkoła Twórczej Integracji w Milnie rozpoczęła rok szkolny 

W dniu 11 września, na terenie gminy Kramsk odbywały się uroczystości z okazji inauguracji
roku szkolnego w Szkole Twórczej Integracji w Milinie.
Szkoła  Podstawowa  w  Milnie  jest  pierwsza  placówka  oświatową  na  terenie  byłego
województwa konińskiego prowadzona przez specjalnie powołane w tym celu stowarzyszenie
(Stowarzyszenie Twórczej Integracji). W szkole uczy się 63 dzieci, w tym 12 - sprawnych
inaczej.  Pracuje  w  niej  7  nauczycieli.  W  uroczystościach  inauguracyjnych  wzięła  udział
Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. 



trzy kondygnacje dla PUP 

Po dwóch latach negocjacji, PUP w Koninie podpisali umowę bezpłatnego użyczenia trzech
kondygnacji w budynku przy ulicy Zakładowej, będącego własnością Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu. W związku z koniecznością przystosowania pomieszczeń do potrzeb PUP,
we wrześniu rozpoczęto prace remontowe piwnic,  parteru i  pierwszego pietra. W dniu  11
września, Starosta Koniński odwiedziła remontowana placówkę. 

"Kartka z wakacji"... 

W dniu  13 września odbyły się konkursy plastyczne nt.  "Kartka z wakacji" i "Tam gdzie
mieszka bajeczka" organizowane przez Miejsko-Powiatowa Bibliotekę Publiczną adresowany
do  młodzieży  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Starostwo  Powiatowe  było  fundatorem
dwóch nagród książkowych dla laureatów konkursów. 

5 - Lecie WTZ w Paprotni 

W dniu  15 września w  ramach obchodów 5-lecia  istnienia  WTZ w Paprotni  odbyło się
spotkanie  przyjaciół  tej  wspanialej  placówki,  która  prowadząc  swoja  działalność  pozwala
odnaleźć  normalność  w  życiu  wielu  pokrzywdzonym  przez  los.  W  uroczystościach
uczestniczyła Barbara Szeflińska Członek Zarządu, która złożyła na ręce kierownika WTZ
serdeczne  życzenia  i  podziękowanie  za  jakże  znaczący  wkład  pracy  na  rzecz
niepełnosprawnych. W uroczystościach dożynkowych w dniu  16 września organizowanych
przez  gminę  Stare  Miasto,  które  odbyły się  w  Modle  Królewskiej  uczestniczyła  Barbara
Szeflińska Członek Zarządu. 

III Plener Malarski w Ślesinie 

W  dniach  16  -  30  września w  Ślesinie  juz  po  raz  drugi  odbywał  się  plener  malarzy -
pejzażystów,  organizowany  przez  Konińskie  Starostwo  i  Państwowy  Dom  Pomocy
Społecznej  w  Ślesinie.  Uczestniczyło  w  nim  11  artystów z  całej  Polski.  Prace  powstałe
podczas Pleneru powiększą kolekcje pejzaży z naszego regionu, która Stanowic ma zaczątek
przyszłej  stałej  galerii.  Komisarzem  Pleneru,  tak  jak  i  w  roku  ubiegłym,  został  Jerzy
Gnatowski z Kazimierza nad Wisłą. 

Konferencja prasowa Starosty Konińskiego 

Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska spotkała się z przedstawicielami lokalnych
mediów na konferencji prasowej, zorganizowanej 12 września w siedzibie Starostwa.
W  spotkaniu  wzięli  także  udział:  Dyrektor  ZSUE  w  Żychlinie  Henryk  Janasek  oraz
naczelnicy:  Jerzy  Drygiel  i  Jerzy  Ciupa.  Podczas  spotkania  omówione  zostały  działania
Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  na  rzecz  promocji  powiatu  w  miesiącu  wrześniu  
i październiku.



Konferencję rozpoczęła Starosta Koniński od przedstawienia udziału powiatu konińskiego  
w przygotowaniach  imprezy integracyjnej  "Dni  Europy w Wielkopolsce",  przedsięwzięcia
organizowanego wspólnie z Marszalkiem Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Miasta
Konina.  Następnie,  Pani  Starosta  i  Dyrektor  ZSU-E w Żychlinie  zapoznali  dziennikarzy  
z programem Koncertu Chopinowskiego w Żychlinie, cyklicznej imprezy, która w tym roku
odbędzie się 17 października w Żychlinie. Konferencje zakończył temat dotyczący organizacji
"Wielkiej Gali Powiatowej", podczas której nastąpi uroczysta Inauguracja Roku Kulturalnego
w powiecie konińskim, podsumowanie sezonu turystycznego oraz rozstrzygniecie Konkursu -
Plebiscytu  na  najciekawsze  miejsce  letniego  wypoczynku  
w powiecie konińskim w 2001r. 

Konwent Starostów Wielkopolskich w Chalinie 

Z  inicjatywy  Marszalka  Województwa  Wielkopolskiego  Stefana  Mikołajczaka,
Przewodniczącej Konwentu Starostów Wielkopolskich Elżbiety Streker - Dembińskiej oraz
Starosty  Międzychodzkiego  Juliana  Mazurka,  w  dniach  13  i  14  września,  w  Ośrodku
Edukacji  Przyrodniczej  w  Chalinie  k.  Sierakowa  Wlkp.  obradował  Konwent  Starostów
Województwa  Wielkopolskiego.  Oprócz  bieżących  zadań  samorządu  terytorialnego,  na
posiedzeniu Konwentu omówione zostały następujące zagadnienia:

 podsumowanie  spotkań  subregionalnych  z  Zarządem  WFOS  i  GW,  dotyczących
finansowania zadań inwestycyjnych w 2001r. i latach następnych, 

 strategie  samorządów  lokalnych  w  zakresie  aktywizacji  zawodowej  oraz
przeciwdziałania bezrobociu (z uroczystym wręczeniem programów starostom), 

 zadania  samorządów  terytorialnych  w  prowadzeniu  narodowego  spisu  ludności  
i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego, 

 "Fundusz Poręczeń Kredytowych", "Turniej Powiatów Wielkopolskich,
 strategia w edukacji, 
 "Rola sportu dziecięcego i młodzieżowego w świetle ustawy o kulturze fizycznej".
 Klub Rzeczników i Dziennikarzy Samorządowych powołany... 

14 września w Miejskim Domu Kultury w Swarzędzu k. Poznania odbyło się kolejne juz,
organizowane przez WOKISS, szkolenie dla rzeczników prasowych i osób zajmujących się
kontaktami  z  mediami  w urzędach administracji  samorządowej  na  terenie  Wielkopolski.  
W  ramach  szkolenia  omówione  zostały  zagadnienia  dotyczące  promocji  samorządu
terytorialnego i społeczności lokalnych w mediach elektronicznych oraz temat "Jak sprzedać
w  mediach  inwestycje  samorządowe"  Punktem  kulminacyjnym spotkania  było  powołanie
Klubu Rzeczników i Dziennikarzy Samorządowych, w skład którego weszli rzecznicy oraz
pracownicy pełniący obowiązki rzeczników w 24 urzędach z regionu Wielkopolski.  Wśród
członków nowopowstałego Klubu nie zabrakło pracowników wydziału promocji i informacji
naszego starostwa: Marty Naumiuk (członka Zarządu Klubu ) i Adriany Grabowskiej. 

było uroczyście... 

Wrześniowy  weekend  (15  i  16  września)  obfitował  w  uroczystości  na  terenie  Miasta  
i  Powiatu.  -  W dniu  15 września,  Starosta Elżbieta Streker  - Dembińska wzięła udziale  
w  obchodach  "Dnia  Budowlanych,  organizowanych  przez  Zarząd  Spółki  KON  -  BET  
w Koninie oraz w uroczystym spotkaniu w Klubie "Energetyk" z okazji  Dnia Energetyka  



i wręczenia Certyfikatu ISO 9001 : 2000 dla Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin
S.A. 

W uroczystościach Dożynkowych w Modle Królewskiej (gmina Stare Miasto), które odbyły
się  16  września,  Konińskie  Starostwo  reprezentowała  członek  Zarządu  Powiatu  Barbara
Szeflińska. 

Również w niedziele (16 września) miała miejsce narada Prezesów i Łowczych Król Okręgu
Polskiego  Związku  Łowieckiego  w  Koninie.  Niewątpliwa  atrakcja  spotkania  było
przeprowadzenie  zawodów  strzeleckich  z  myśliwskiej  broni  śrutowej.  W  spotkaniu
uczestniczył Skarbnik Powiatu - Radzislaw Kozłowski. 

"Dzień Sybiraka" 

Na  zaproszenie  Oddziału  Regionu  Konińskiego  Związku  Sybiraków,  Krzysztof  Musiał
sekretarz  Powiatu  Konińskiego  oraz  naczelnik  Wydziału  Spraw  Społecznych  Romualda
Nawrocka  wzięli  udział  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Sybiraka,  które  odbyły  się  
17 września, w 62 rocznice wkroczenia na ziemie polskie Armii Czerwonej. Uroczystości
rozpoczęły się mszą w intencji Sybiraków w kościele Św. Maksymiliana Kolbe. Na oficjalne
spotkanie  w  klubie  "Hutnik"  -oprócz  tłumnie  zgromadzonych  kombatantów  -  przybyły
również władze z regionu. 

Sprawni inaczej na Plenerze w Wąsoszach 

W dniach  20 -  30 września w Wąsoszach odbywał się  Międzynarodowy Plener Malarski
Niepełnosprawnych, w którym oprócz uczestników z Polski, udział wzięli przedstawiciele  
z Niemiec, Czech, Węgier i Ukrainy. Malarze profesjonaliści z zainteresowaniem przyglądali
się pracom malarskim osób niepełnosprawnych i chętnie służyli fachową pomocą. 

VII spotkanie Regionalnego Klubu Jakości 

26  września w  kawiarni  hotelu  "Konin",  odbyło  się  VII  spotkanie  Regionalnego  Klubu
Jakości,  w którym jako gość  specjalny wziął  udział  Zdzislaw Marszalek  Prezes  Ośrodka
Promocji Gospodarczej "Wielkopolska", Psychocybernetyk Jakości Ekologii Życia.
Wystąpienie Prezesa Marszalka nt. "Idea jakości w życiu Wielkopolan" spotkało się z dużym
zainteresowaniem zarówno członków Klubu, jak i przedstawicieli lokalnych mediów.
Konińskie Starostwo reprezentował na spotkaniu Sekretarz Powiatu Krzysztof Musiał. 

Zmodernizowano oczyszczalnie scieków w Golinie 

W  czwartek,  27  września przekazano  do  użytku  zmodernizowana  i  rozbudowana
oczyszczalnie ścieków w Golinie.
Na  uroczyste  oddanie  oczyszczalni  do  użytku  przyjechali  przedstawiciele  władz  Goliny,
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wójtowie Rzgowa i Lądku oraz wykonawcy inwestycji.
W tym ważnym dla Gminy wydarzeniu uczestniczył także wicestarosta koniński Stanisław
Bielik.



Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia może przyjąć 615 m3 ścieków, co pozwoli na
dołączenie do niej kilku pobliskich gmin. Inwestycja ta, pomimo swej kosztowności, stwarza
Gminie nowe perspektywy w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska. 

Inauguracja roku w PWSZ 

Juz  po  raz  czwarty  zainaugurowano  rok  akademicki  w  Państwowej  Wyższej  Szkole
Zawodowej  w Koninie.  W piątek,  28 września,  aula  PWSZ zgromadziła  władze  uczelni,
studentów  oraz  liczna  rzesze  gości,  w  osobach  przedstawicieli  władz  miasta  i  powiatu,
parlamentarzystów,  lokalnych  przedsiębiorców  oraz  dyrektorów  szkól  podstawowych  
i  średnich.  Uroczystości  inauguracyjne  uświetnił  występ  chóru  Camerata  pod  dyrekcja
Czesława Fijałkowskiego. Niewątpliwie podniosłym akcentem uroczystości było odznaczenie
prorektora uczelni dr Tomasza Olejniczaka - przyznawanym przez Prezydenta RP - Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Sukcesów ciąg dalszy 

Z dużą przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie będącym udziałem Zarządu Dróg
Powiatowych  w  Koninie,  który  jako  jeden  z  laureatów  tegorocznej  edycji  Konkursu
"Wielkopolska  Jakość  "  otrzymał  -  przyznawany przez  Unie  Wielkopolan  -  Certyfikat  za
prace na  rzecz  jakości.  W ostatnia  sobotę  września  (29.  09.),  z  rak  wiceprezydenta Unii
Wielkopolan Jacka Klonowskiego i sekretarza konkursów jakościowych Norberta Marszalka,
Certyfikat  odebrał  Janusz  Stacherski  dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych.  Wśród
pozostałych nagrodzonych znalazło się 8 firm: KWB "Konin" w Kleczewie, Przedsiębiorstwo
"Instal  -  Bud"  i  "Hydro  -  Tech",  PW  "Dalen",  Przedsiębiorstwo  Serwisu  Automatyki
i Urzadzen Elektrycznych EL PAK, Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "Elizabeth-
Konin",  "Instal  Konin"  Ireneusz  Krygier,  ZOZ  i  MP  "Med.  -  Alko",  Przedsiębiorstwo
Techniczno  -  Budowlane  "Nickel"  w  Poznaniu  oraz  Urząd  Miasta  Konina,  który  jako
pierwszy w Wielkopolsce, otrzymał Certyfikat za upowszechnianie idei jakości w zarządzaniu
lokalnym. W uroczystościach, odbywających się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie,
uczestniczyła także Starosta Elżbieta Streker- Dembińska


