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Sesja ekologiczna w Kazimierzu Biskupim 

W dniu 28 września w gminie Kazimierz Biskupi miała miejsce sesja ekologiczna, na której
omówiono sprawy dotyczące stanu środowiska w gminie, głównie pod kątem:

 gospodarki odpadami, 
 gospodarki wodno-ściekowej, 
 ochrony  wód  i  zachowania  prawidłowych  stosunków  wodnych  (szczególną  wagę

przywiązując do sytuacji jeziora Głodowskiego), 
 ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przyrody.

W  sesji,  oprócz  radnych  gminnych  i  powiatowych,  lokalnych  działaczy  ekologicznych,
zaproszonych gości - przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, ZEPAK, KWB "Konin" brała
także  udział  młodzież  miejscowego  gimnazjum.  Starostwo  reprezentowała  Naczelnik
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa H. Dąbrowska. 

bliżej Europy 

W dniach 28-30 września powiat koniński gościł artystów i samorządowców z wielu krajów.
"Dni  Europy  w  Wielkopolsce"  służyły  poznaniu,  nawiązaniu  współpracy  oraz  promocji
województwa wielkopolskiego jak i krajów biorących udział w tym spotkaniu. Dzięki dużemu
zaangażowaniu  władz  miasta,  powiatu  oraz  Urzędu  Marszałkowskiego  zorganizowanych
zostało  wiele  imprez.  W  ramach  "Dni  Europy  w  Wielkopolsce"  zorganizowano  Forum
Szkolnych  Klubów  Europejskich  z  Wielkopolski.  Oprócz  tego  w  Ośrodku  Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie odbyło się dwudniowe "Forum europejskich inicjatyw edukacyjnych
i  oświatowych,  na  które  złożyły  się  warsztaty  dla  nauczycieli,  a  także  uczniów.  Celem
seminarium było upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i negocjacja Polski z Unią
Europejską  w  sprawie  przystąpienia  naszego  kraju  do  wspólnot  oraz  prezentacja  ofert
kształcenia szkolnego, magisterskiego i podyplomowego w zakresie europeistyki. 

Szczególny  charakter  miała  XXXI  Sesja  Rady  Powiatu  Konińskiego.  Na  obrady  zostali
zaproszeni  goście  z  zagranicy biorący udział  w "Dniach  Europy w Wielkopolsce":  panie
Ingeborg  Weisig  i  Helena  Lukas  oraz  pan  Gerhard  Gizler  z  Dolnej  Saksonii;  Hesję
reprezentowała  pani  Ursula  von  Haaren  a  Turyngię  pan  Wolfgang  Lehmann.  Goście
przedstawili radnym reprezentowane przez siebie regiony oraz podzielili się propozycjami nt.
możliwości współpracy z powiatem konińskim.
W godzinach popołudniowych na terenie gminy Kleczew miały miejsce "Jesienne Spotkania
z Folklorem", podczas którym odbywał się przegląd amatorskich zespołów folklorystycznych
z  regionu  konińskiego.  Zaprezentowały się  zespoły z  Anglii,  Holandii  oraz  z  Charkowa.
Lokalne  osiągnięcia  artystyczne  przedstawiły  Zespoły  z  Kleczewa,  Liśca  Wielkiego,
Kościelca i Kramska. 

O godzinie 18.00 rozpoczął się na zamku w Gosławicach WIECZÓR STAROŚCIŃSKI, na
który  Starosta  Powiatu  Konińskiego  zaprosiła  współorganizatorów  i  gości  'Dni  Europy  
w  Wielkopolsce".  Atmosferę  uroczystego  spotkania  znakomicie  podkreślił  minirecital
kwartetu smyczkowego Zespołu z Dolnej Saksonii.
Podczas  rozmów  poruszano  głównie  sprawy  dotyczące  integracji  europejskiej,  ze
szczególnym uwzględnieniem sfery kultury. 



W ramach imprezy w Skulsku odbyło się "Święto pieczonego ziemniaka". Otwarcia wieczoru
dokonali Wójt Gminy Skulsk - Antoni Klonowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Jan
Wadelski  oraz  Członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego-Barbara  Szeflińska.  Honorowymi
gośćmi  podczas  tego  święta  byli:  Starosta  Koniński  -  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  oraz
Pełnomocnik Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. Dni Europy w Wielkopolsce -
Pan Aleksander Miklaszewski. Podczas tego wieczoru uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z krajowym jak również zagranicznym folklorem. Ziemię konińską reprezentowały: Zespół
Taneczny i Kapela z Babiaka, Zespół Śpiewaczy z Kramska, jak również Zespół Muzyczny ze
Skulska. Bogaty artystycznie był występ gości zagranicznych. Z układem wokalno tanecznym
wystąpił Zespół z Liceum Sztuki z Charkowa. Dużo wrażeń artystycznych dostarczył Zespół
z Dolnej Saksonii "Brass Quintet CON TOTTA FORZA". Bardzo miłym akcentem podczas
uroczystości w Skulsku było przekazanie Ukraińskiego Kołacza na ręce Starosty Konińskiego,
gospodarza  "Dni  Europy"  na  terenie  powiatu  konińskiego.  Ten  wzruszający  upominek
wręczyli przedstawiciele grupy folklorystycznej z Charkowa . 

Kazimierz Biskupi jak malowany 

29 października, w ramach imprez organizowanych podczas trwających na terenie powiatu
"Dni  Europy  w  Wielkopolsce",  otwarto  wystawę  pejzaży  przedstawiających  uroki
krajobrazowe Kazimierza Biskupie-go. Autorami wystawionych prac byli uczniowie Liceum
Plastycznego w Kole. Wśród zwiedzających nie zabrakło przedstawiciela władz Starostwa  
w osobie wicestarosty Stanisława Bielika. 

komfortowo do Sompolna i Wierzbinka 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie oddał oficjalnie do użytku drogę Wierzbie - Zaryń -
Goczki  Polskie,  w  gminie  Sompolno.  Uroczyste  oddanie  nowej  drogi  odbyło  się  
3  października w  obecności:  wicestarostry  konińskiego  Stanisława  Bielika,  burmistrza
Sompolna Andrzeja Kossowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Janusza
Stacherskiego oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Koninie. 

umowa o dostawę energii na rok 2002 podpisana 

W środę,  3 października Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska wzięła  udział  
w uroczystym podpisaniu umowy o dostawach energii elektrycznej w 2002 roku pomiędzy
Zakładami  Energetycznymi  zgrupowanymi  w  Energetycznym  Konsorcjum  Północnym  
i  Elektrim  -  Volt  S.A.  przy  współudziale  ZE  "PAK'S.A.  oraz  Elektrowni  Rybnik  S.A.
Spotkanie odbyło się w Klubie "Energetyk" w Koninie. 

...z Biblioteki Powiatowej 

W  dniu  4  października,  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Koninie  -  realizując  zadania
Biblioteki  Powiatowej  -  zorganizowała  seminarium  zawodowe  dla  kadry  kierowniczej
samorządowych  bibliotek  publicznych  powiatu  konińskiego.  Gościem  seminarium  był  dr
Marek  Rezler  z  UAM  w  Poznaniu,  który  z  okazji  60  rocznicy  śmierci  Ignacego



Paderewskiego,  wygłosił  bardzo  interesujący referat  na  temat:  "Ignacy Paderewski  i  jego
związki z Wielkopolską". 

"Jak było, tak było, ale zawsze jakoś było, jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było". 

W dniach 5 - 7 października, po raz pierwszy, powiat koniński gościł "Miłośników Dobrego
Wojaka Szwejka" - członków wszystkich organizacji Szwejkowych , wnuka pisarza Richarda
Haszka, Ambasadora republiki Czeskiej Jana Misiarza oraz znanego polskiego szwejkologa
Leszka Mazana.
Organizatorzy III Ogólnopolskiego Forum Szwejkowego -Ośrodek Wypoczynkowy "Wityng"
z  Mikorzyna  i  Stowarzyszenie  Turystyczno  -  Kulturalne  "Miłośników  Dobrego  Wojaka
Szwejka" z Warszawy - zadbali o różnorodność atrakcji podczas trwania imprezy. Wycieczki
krajoznawcze po powiecie konińskim, rejs statkiem po jeziorach konińskich, wieczór piosenki
turystycznej przy grilu, bal szwejkowy, spotkania ze Szwejkologami, jednym słowem: trzy dni
przedniej zabawy.
W organizację Forum włączyły się ośrodki i hotele z terenu powiatu : Hotel "Magda", Hotel
"Energetyk",  Ośrodek  Wypoczynkowo  -  Konferencyjny  "Mikorzyn"  oraz  Ośrodek
Wypoczynkowy KWB Konin "Posy Łoks".
Prowadząc  aktywną  promocję  turystyczną  regionu  konińskiego,  Starostwo  Powiatowe  
w Koninie podjęło się roli koordynatora wszystkich działań organizacyjnych w trakcie Zjazdu.
Dzięki wizycie tak znamienitych gości powiat koniński zyskał na popularności. Posiadając tak
wspaniałe  warunki  krajoznawcze  oraz  świetną  bazę  noclegową  nasz  region  może  śmiało
konkurować z Mazurami.
Patronat  medialny  nad  imprezą  objęła  TVP  Program  I.  Relacje  z  przebiegu  III
Ogólnopolskiego  Forum  Szwejkowego  ukazały  się  także  w  najbardziej  poczytnych
ogólnopolskich pismach o tematyce turystycznej.
W pełni popierając to przedsięwzięcie,  mamy nadzieję że "spotkania szwejkowe" na stałe
wpiszą się do kalendarza powiatowych imprez. 

"po turniejowych zmaganiach ognisk TPD" 

W  sobotę,  6  października Barbara  Szeflińska,  członek  Zarządu  Powiatu  Konińskiego
kibicowała na hali "Rondo" reprezentantom powiatu konińskiego podczas II Wielkopolskiego
Turnieju  Rodzinnego  Środowiskowych  Ognisk  Wychowawczych  Towarzystwa  Przyjaciół
Dzieci, organizowanego przez TPD Odział Okręgowy w Koninie.
Zmaganiom rywalizujących ze sobą rodzin z Kalisza, Koła, Konina i powiatu konińskiego,
Ostrowa WL-KP.,  Poznania,  Słupcy i  Turku przyglądali  się  także  parlamentarzyści  Ziemi
Konińskiej, przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i samorządu terytorialnego.
Na zaproszenie Prezes TPD w Koninie,  Krystyny Chowańskiej, Barbara Szeflińska wzięła
także udział  w konferencji prasowej podsumowującej Turniej,  której  głównym celem było
przekazanie parlamentarzystom wniosków dotyczących ochrony praw dzieci z grupy ryzyka
społecznego. 

Animatorzy kultury i sportu w Ślesinie 

W dniach  od 8 do 10 października br.,  z inicjatywy Urzędu Kultury Fizycznej i  Sportu,
Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego oraz Starostwa Powiatowego w Koninie,



na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie odbyło się szkolenie dla animatorów kultury
fizycznej i sportu pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.
W szkoleniu udział wzięli uczniowie i opiekunowie z Powiatu Kolskiego oraz z trzech szkół z
terenu  Powiatu  Konińskiego:  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Kleczewie,  Liceum
Ogólnokształcącego w Sompolnie i Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie
Uczestnicy szkolenia  mieli  zapewnione  zakwaterowanie  i  wyżywienie  w  hotelu  Ośrodka
Sportu i Re-kreacji w Ślesinie.
W programie szkolenia ujęto zagadnienia dotyczące: celów i zadań animatorów sportu dzieci
i młodzieży, systemu sportu młodzieżowego w Polsce oraz zagadnień prawnych w sporcie.
Szkoleniu  towarzyszyły  również  zajęcia  praktyczne  w  zakresie.  organizacji  rozgrywek  
w grach zespołowych i zasad ceremoniału imprez sportowych. Szkolenie zakończyło się dla
uczestników zdobyciem tytułu młodzieżowego sędziego sportowego. 

Inauguracja Roku Kulturalnego w Grąblinie 

Tegoroczna inauguracja roku kulturalnego w Grąblinie zapisała się w historii gminy Kramsk
pod hasłem dobrej zabawy i wielu miłych wzruszeń. We wtorek, 9 października zebrały się
w Grąblinie znane i uznane zespoły z powiatu konińskiego, które śpiewem i tańcem rozbawiły
przybyłą na uroczystości publiczność.
Ten  szczególny  wieczór  uatrakcyjniły  m.in.  występy:  "Wielopolanek",  "Winniczanek",
"Świętojanek", Grąblinek" oraz obchodzącego 10-lecie istnienia, zespołu "Serenada". Dużym
zainteresowaniem cieszyła się także, otwarta podczas uroczystości inauguracyjnych, wystawa
fotograficzna Tomasza Jankowskie-go, zatytułowana "Pod błękitnym niebem".
Atmosfera  dobrej  zabawy  udzieliła  się  również  obecnym  na  inauguracji  gościom,  m.in.
Staroście  Elżbiecie  Streker  -  Dembińskiej  i  wójtowi  Gminy  Kramsk  Józefowi
Karmowskiemu. 

Sport 

Miło  nam  Państwa  poinformować,  o  sukcesach  sportowców  reprezentujących  Powiat
Koniński w dwóch imprezach turystycznych rangi mistrzostw Wielkopolski.
I  miejsce  w  klasyfikacji  powiatów  zajęliśmy  w  rajdzie  pieszym  "Mickiewiczowskim
Szlakiem" Oborniki - Objezierze, który odbył się w dniu 6 października. Startowało ok. 1000
uczestników w drużynach składających się z 8 - 12 osób, rywalizujących ze sobą w trzech
kategoriach wiekowych:

 w kategorii Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Kozarzewa,
gm. Kazimierz Biskupi, 

 w kategorii Gimnazjów II miejsce zajęło Gimnazjum z Kazimierza Biskupiego, 
 w  kategorii  Szkół  Ponadgimnazjalnych  I  miejsce  zajęło  Liceum Ogólnokształcące

z Kleczewa
Program  rajdu  obejmował  m.in.  konkursy:  prac  plastycznych  pt.  Bohaterowie  utworów  
A.  Mickiewicza,  wiedzy  o  Obornikach  i  A.  Mickiewiczu,  wiedzy  o  bezpieczeństwie
przeciwpożarowym, konkurencje sprawnościowe, trasa piesza.

Również bardzo dobre IV miejsce zajęła nasza reprezentacja podczas finału wielkopolskiego
Olimpiady Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej,  który odbył się w dniu  2 października 
w Obrzycku (powiat Szamotuły. 



sport 

Tego  jeszcze  nie  było!  W  finale  powiatowym  biegów  przełajowych,  który  odbył  się  
9  października w  Wierzbinku,  wzięło  udział  575  zawodników  z  13  gmin  powiatu
konińskiego.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: 

rocznik 1991

Daria Olszewska - Ślesin 1. Robert Kujawa - Krzymów rocznik 1990

1.  Kamila  Sobczak  -  Rychwał  
(SP Biała Panie.) 

1.  Łukasz  Adamczyk  -  Wierzbinek  
(SP Sadlno)

rocznik 1989

1.  Mariola  Gwóźdź  -  Kleczew  
(SP Sławoszewek) 1. Karol Andrzejewski - Rzgów rocznik 1988 - 87 

1.  Justyna  Ziółkowska  -  Stare
Miasto 

1.  Łukasz  Pilewski  -  Wierzbinek  (Gimnazjum
Boguszyce) 

rocznik 1986

1. Milena Czaplicka - Ślesin 1. Bąkowski Krzysztof - Sompolno (Mąkolno) 

rocznik 1985

Łukasz Gemziak - LO Sompolno rocznik 

1984 - 83

1.  Ewelina  Misztela  -  LO
Sompolno 1. Mirosław Szczebelski - LO Sompolno 

Na  łamach  Biuletynu pragniemy serdecznie  podziękować Wójtowi  i  Sekretarzowi  Gminy
Wierzbinek  oraz  pracownikom  miejscowego  urzędu  za  wielką  pomoc  w  sprawnym
przeprowadzeniu Mistrzostw Powiatu. 

Pan  Matecki  reprezentował  Starostwo w spotkaniu  zorganizowanym przez  Konińską  Izbę
Gospodarczą 

W dniu  10 października w siedzibie Konińskiej  Izby Gospodarczej  odbyło się spotkanie
przedstawicieli zarządu Izby z Prezesem Panią Magdaleną Plesińską oraz Urzędu Celnego  
w Poznaniu z z-cą Dyrektora Panem Zbigniewem Różyckim.
W trakcie spotkania omówiono i podpisano porozumienie między KIG, a Urzędem Celnym 
w Poznaniu. Zgodnie z porozumieniem przewiduje się organizowanie spotkań przedstawicieli
Urzędu z przedsiębiorcami z terenu subregionu konińskiego, podczas których przekazywane
będą informacje dotyczące zasad funkcjonowania służb celnych, obowiązujących przepisów
prawa  oraz  organizacji  odpraw celnych.  Nie  wykluczono  również  dyżurów pracowników
Urzędu  Celnego  w  Koninie,  którzy  w  bieżących  kontaktach  z  przedsiębiorcami  będą
wyjaśniać wątpliwości, udzielać informacji i porad.



W czasie spotkania wice prezes KIG Pan Tomasz Kowalewski przedstawił również postęp
prac  przy bu-dowie  terminala  celnego w gminie  Stare  Miasto  przy zjeździe  z  autostrady.
Terminal  ma  być  gotowy do  końca  2002  r.  W  spotkaniu  oprócz  zainteresowanych stron
uczestniczyli również przedstawiciele Starosty Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina. 

z wielkiego serca 

10 października, w Klubie "Energetyk" w Koninie, w obecności wielu znamienitych gości,
Przedsiębiorstwo  Remontowe  PAK  SERWIS  Sp.  z  o.o.  przekazało  na  rzecz  Oddziału
Ortopedii  i  Traumatologii  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Koninie  cenny  dar  
w postaci instrumentów ortopedycznych.
Wśród  gości  obecnych podczas  tego uroczystego wydarzenia  nie  zabrakło przedstawiciela
władz powiatu w osobie Starosty Konińskiego Elżbiety Streker - Dembińskiej . 

"WRKCh o roku 2002" 

Z inicjatywy Dyrektora  WRKCh,  dr  n  med.  Rajmunda  Siennickiego,  11  października,  
w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu  odbyło się  spotkanie Zarządu Wielkopolskiej
Regionalnej Kasy Chorych ze Starostami Województwa Wielkopolskiego.
Strategia kontraktowania na rok 2002 ze szczególnym omówieniem lecznictwa stacjonarnego
(procedury), zmiany w planie finansowym WRKCh na 2002r. oraz propozycje założeń planu
finansowe-go WRKCh na 2002r, stały się dominującymi zagadnieniami spotkania.
W poznańskim Centrum Kongresowym, Powiat Koniński reprezentowała Starosta Elżbieta
Streker - Dembińska. 

"Magda - po prostu najlepsza " 

11  października,  w  Hotelu  "Magda"  w  Licheniu  Starym (Gmina  Ślesin)  miała  miejsce
uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów nagrodzonym w ogólnopolskim konkursie "Po
prostu najlepszy", organizowanym dla obiektów hotelarskich z całego kraju.
Celem konkursu, organizowanego przez miesięcznik "Doradca Hotelarza", jest wyłonienie  
z  pośród  renomowanych  oraz  mniej  znanych  obiektów  hotelarskich,  placówki  będącej
"wizytówką" branży hotelarskiej.
W tym roku, jednym z laureatów Konkursu został Hotel "Magda", któremu przyznano tytuł
"Wzorcowego Polskiego Przedsiębiorstwa Hotelowego", a Markowi Matwijów- dyrektorowi 
i menedżerowi Hotelu - tytuł "Menegera Polskiego Hotelarstwa".
Na  zaproszenie  organizatora  Konkursu,  w  uroczystościach  w  "Magdzie"  udział  wzięła
Starosta Elżbieta Streker- Dembińska. 

§ 80 - lecie "Kopernika" 

W piątek  12 października, ponad pół tysiąca absolwentów, nauczyciele i zaproszeni goście
uczcili jubileusz 80-lecia istnienia pierwszej konińskiej szkoły zawodowej - Zespołu Szkół
Zawodowych im. Mikołaja Kopernika.
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza w kościele pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe. Na
uroczystą Akademię goście zaproszeni zostali do hali sportowej "Rondo". Podczas trwających



uroczystości, szczególnie podniosłym momentem było odznaczenie wielu osób zasłużonych
dla  Szkoły.  Medalem  Komisji  Edukacji  Narodowej  uhonorowani  zostali:  dyrektor  szkoły
Tomasz  Kucharczyk,  nauczycielka  Daniela  Kantarowska  i  emerytowany  pedagog  Halina
Szygenda.
W uroczystościach  jubileuszowych wzięli  udział  przedstawiciele  władz  miasta  i  powiatu,
parlamentarzyści, lokalni przedsiębiorcy oraz dyrektorzy wielu konińskich szkół.
Gratulacje  i  najlepsze  życzenia  dla  dyrekcji  Szkoły,  wychowawców  i  wychowanków,
w imieniu Konińskiego Starostwa, złożyła Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego  zaprosił  do  Teatru  Wielkiego  w  Poznaniu
przedstawicieli  władz  samorządowych i  społeczności  nauczycielskiej  na  spektakl  operowy
"Grek Zorba" Mikisa Theodorakisa. Spektakl odbył się  12 października. Powiat Koniński
reprezentowało 20 nauczycieli z ZSE-U w Żychlinie i SOSW w Rychwale.
Zaproszonym gościom serdeczne życzenia złożył Marszałek Województwa Wielkopolskiego
oraz Dyrektor Teatru Wielkiego. W imieniu przybyłych na przedstawienie, podziękowanie za
tak ciepłe przyjęcie i pamięć o wszystkich pedagogach złożyła Pani Krystyna Łybacka.

15 października w konińskim starostwie odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Elżbiety
Streker  -  Dembińskiej  z  dyrektorami  szkół  i  placówek oraz  nagrodzonymi nauczycielami.
Pani Starosta, za pośrednictwem zaproszonych gości,  skierowała serdeczne podziękowania
dla  wszystkich nauczycieli  za  co-dzienny trud wnoszony w pracę z  dziećmi  i  młodzieżą  
i  konsekwentne  działanie  w  podnoszeniu  jakości  kształcenia  oraz  złożyła  życzenia
wytrwałości,  cierpliwości  i  dalszych  sukcesów  w  niełatwej,  odpowiedzialnej  pracy  oraz
szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.
Spotkaniu  towarzyszyło  wręczenie-  przyznanych  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej
- nagród Starosty Konińskiego, które otrzymali: Aniela Albert - dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej w Ślesinie Bernadeta Muzykiewicz - pedagog w Powiatowej
Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ślesinie, Marietta Putz -nauczyciel j. polskiego  
w  Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie,  Radosław Głoszkowski  -  nauczyciel  historii
w  Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie,  Anna  Gurbała  -nauczyciel  fizyki  w  Liceum
Ogólnokształcącym w Sompolnie, Renata Szczepaniak - kierownik internatu w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale.
W  imieniu  nagrodzonych  p.  Aniela  Albert  serdecznie  podziękowała  za  wyróżnienie  oraz
wyrazy  uznania  dla  pracy  pedagogów,  nauczycieli  i  wychowawców,  podkreślając  iż
otrzymane nagrody są dodatkową motywacją do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.
Pomimo świątecznego nastroju, nie zabrakło w trakcie spotkania dyskusji na temat aktualnych
problemów oświatowych, mających nastąpić zmian legislacyjnych czy uregulowań w kwestii
egzaminów maturalnych. 

PUP w nowej siedzibie 

W  poniedziałek,  15  października miało  miejsce  uroczyste  otwarcie  nowej  siedziby
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Do  nowej  siedziby  PUP,  oprócz  członków  Zarządu  Powiatu  Konińskiego  przybyli
parlamentarzyści,  przedstawiciele  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Poznaniu,
Sejmiku Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowych Urzędów Pracy



z Koła, Słupcy i Turku, władze miasta Koni-na, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
przewodniczący,  wiceprzewodniczący  oraz  przewodniczący  Komisji  Rady  Powiatu
Konińskiego,  burmistrzowie  i  wójtowie  z  miast  i  gmin  powiatu  konińskiego.  Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej,
Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Kuratorium  Oświaty,  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego,
przedstawicieli pracodawców oraz instytucji takich jak Agencji Rozwoju Regionalnego czy
Naczelnej Organizacji Technicznej - Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
w Koninie.
Starosta  Koniński  -  Pani  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  przedstawiła  zebranym przebieg
budowy.  Wskazała  nie  tylko  na  trudności  w  jej  realizacji  ale  i  na  działania,  które  
w konsekwencji doprowadziły do ukończenia budowy.
Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego trudnego przedsięwzięcia,
a  w  szczególności  posłom  Pani  Krystynie  Łybackiej  i  Józefowi  Nowickiemu  za  ich
zaangażowanie i wsparcie przy pozyskiwaniu środków z Krajowego Urzędu Pracy na rzecz
kontynuacji budowy i modernizacji obiektu dla potrzeb PUP w Koninie.
O zadaniach, funkcjach oraz organizacji Powiatowego Urzędu Pracy mówiła Pani Wiesława
Matusiak - Kierownik PUP w Koninie. Podziękowała za stworzenie godnych warunków dla
obsługiwanych i obsługujących. Goście: Ryszard Sławiński - Senator RP oraz Jan Kopczyk -
wicemarszałek sejmiku województwa wielkopolskiego w swoich wystąpieniach pogratulowali
oddania  tak  potrzebnego  obiektu  do  użytku.  Gratulując  zgodnie  życzyli  zmniejszenia
bezrobocia  w  regionie  konińskim.  Wręczenia  podziękowań  osobom  szczególnie
zaangażowanym w ukończenie  obiektu  dokonali  wspólnie  starosta  koniński  Pani  Elżbieta
Streker - Dembińska i prezydent miasta Konina - Kazimierz Pałasz. Wśród tych osób znaleźli
się  m.in.  poseł  Józef  Nowicki,  marszałek  województwa  wielkopolskiego  -  Stefan
Mikołajczak, dyrektor WUP w Poznaniu Zdzisław Sawala, były dyrektor WUP w Koninie
Janusz  Olbrot,  kierownik  PUP  w  Koninie  Wiesława  Matusiak.  List  gratulacyjny  wraz  
z  referencjami  otrzymał  Kazimierz  Lipinski  -  właściciel  firmy Artserwis,  która  wykonała
modernizacje  i  remont  ww.  obiektu.  Listy  gratulacyjne  otrzymali  również  inspektorzy
nadzoru. Po przecięciu wstęgi wszyscy zebrani mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu 
i wpisania się do księgi życzeń. 

w dniu 16 października... 

W  celu  omówienia  sytuacji  pożarowej  za  okres  trzech  kwartałów  bieżącego  roku  oraz
podsumowania  zawodów  powiatowych,  we  wtorek  16  października Starosta  Koniński
Elżbieta Streker - Dembińska spotkała się z Zarządem Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Koninie, .Tematem spotkania były także przygotowania do Zjazdu
Powiatowego OSP, który odbędzie się 23.10.2001 r. 

Również tego dnia, Starosta Elżbieta Streker Dembińska przyjęła zaproszenie do konińskiego
Klubu  "Hutnik"  na  uroczystości  inauguracyjne  z  okazji  ukazania  się  pierwszego  numeru
tygodnika  "Życie  Konina".  W  spotkaniu  towarzyszył  Pani  Staroście  naczelnik  Wydziału
Promocji i Informacji, Jerzy Ciupa. 

"Rodem Warszawianin, Sercem Polak a Talentem Świata Obywatel" 

W  dniu  17  października,  w  kościele  ewangelicko-reformowanym w Żychlinie  odbył  się
koncert muzyki chopinowskiej. Wspaniałe utwory F. Chopina wykonał koninianin, absolwent



Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy  Adam  Zok.  Natomiast,  postać  Wielkiego  Polaka
przybliżyli w krótkiej  inscenizacji  uczniowie z Zespołu Szkół  Ekonomiczno-Usługowych |
w Żychlinie.
Występom artystycznym, z nieukrywaną przyjemnością, przyglądali  się licznie  przybyli na
uroczystość goście  m.in.;  sekretarz  Zarządu Towarzystwa im.  Fryderyka Chopina  Andrzej
Komorowski  oraz  Antoni  Grudziński  przedstawiciel  Międzynarodowej  Fundacji  im.
Fryderyka Chopina.
W pałacu,  będącym siedzibą  ZSE-U w Żychlinie odbyły się kolejne  punkty programu, tj.
rozstrzygnięcie  konkursu  plastycznego  "  Portret  Chopina"  oraz  złożenie  przez  uczniów
wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą wizytę Fryderyka Chopina w Żychlinie.
Niezwykle doniosłym wydarzeniem tegorocznych uroczystości było powołanie z inicjatywy:
Lecha  Nejmana,  Henryka  Janaska,  Tadeusza  Jelinka,  Jadwigi  Kujawińskiej,  Ryszarda
Sławińskiego,  Elżbiety  Streker  -  Dembińskiej,  Barbary  Szeflińskiej  oraz  Andrzeja
Wójcińskiego,  pierwszego działającego na terenie naszego powiatu  koła  Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina.
Miło  nam  również  poinformować,  że  Koncerty  Chopinowskie  na  stałe  wpisały  się  do
kalendarza imprez powiatu konińskiego i każdego roku, odbywać się będą w rocznicę śmierci
Kompozytora - w dniu 17 października. 

w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym 

19 października w konińskim Klubie "Energetyk" odbyły się uroczystości z okazji włączenia
jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  ze  Ślesina  i  Rzgowa  do  Krajowego  Systemu
Ratowniczo  -  Gaśniczego.  Wydarzenie  to  stało  się  okazją  do  wręczenia  ratownikom
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wyróżnień i awansów na wyższe stopnie w uznaniu za
ofiarność i zaangażowanie podczas tegorocznej akcji powodziowej.
Następnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie nowych samochodów ratowniczo
-  gaśniczych -  Jednostce Ratowniczo -  Gaśniczej  Nr 1 oraz  jednostce Ochotniczej  Straży
Pożarnej w Patrzykowie.
Wśród  licznie  przybyłych  do  Klubu  "Energetyk"  gości,  nie  zabrakło  także  Starosty
Konińskiego Elżbiety Streker - Dembińskiej. 

WKU na Hurtowej 

19  października,  Starosta,  Wicestarosta  i  Skarbnik  Powiatu  Konińskiego  spotkali  się  
w  siedzibie  starostwa  z  przedstawicielami  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  w  celu
omówienia  zasad  najmu  pomieszczeń  po  PUP  przy  ul.  Hurtowej  w  Koninie,  
z przeznaczeniem na siedzibę WKU. 

19  października obradowała  Kapituła  Konkursu  -  Plebiscytu  "Wybieramy najciekawsze
miejsce letniego wypoczynku w powiecie konińskim w 2001r." Komisja w składzie: Elżbieta
Streker-  Dembińska  Starosta  Koniński,  Tomasz  Nowak  CN  Pubic  Relations  w  Koninie,
Stanisław Piguła redaktor naczelny tygodnika "Przegląd Koniński", Andrzej Dusza kierownik
oddziału  "Głosu  Wielkopolskiego",  Mirosław  Jurgielewicz  dyrektor  oddziału  "Gazety
Poznańskiej" oraz pracownicy konińskiego starostwa : Danuta Plucińska i Jerzy Ciupa, po
zapoznaniu  się  z  wynikami  głosowania  czytelników,  stwierdziła  że  zwycięzcą  I  edycji
Konkursu został  Ośrodek Wypoczynkowy MIKORZYN w Mikorzynie.  Laureat Plebiscytu



otrzyma  nagrodę  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  w  postaci  cyklu  sponsorowanych
artykułów promocyjno - reklamowych w prasie regionalnej. 

konińskie obchody Świtowego Dnia Walki z Cukrzycą 

20  października,  z  okazji  Światowego  Dnia  Walki  z  Cukrzycą,  w  sali  konferencyjnej
konińskiego  szpitala  odbyło  się  uroczyste  spotkanie  Zarządu  Rejonowego  Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków.
Honorowe  odznaki  wręczono  działaczom  zasłużonym  na  rzecz  tego  środowiska.  
W podziękowaniu  za ofiarną  działalność na  rzecz  ludzi  z  cukrzycą, tytułem Honorowego
Członka  Zasłużonego  dla  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  wyróżniono  Starostę
Elżbietę Streker - Dembińską i Prezydenta Kazimierza Pałasza. 

W  tym  samym  dniu  odbyło  się  uroczyste  zebranie  sprawozdawcze  Okręgowej  Rady
Reprezentantów PCK i  Zarządu Okręgowego PCK w Koninie.  Spotkanie  związane  było  
z faktem zakończenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej w PCK. Dzień 01 stycznia 2002
r.  będzie  dniem  zakończenia  działalności  przez  dotychczasowe  Zarządy  Okręgowe  PCK
w tym i  Zarząd  Okręgowy PCK w Koninie.  Z  początkiem 2002 r.  Zarządy Rejonowe /
Powiatowe PCK w Koninie, Kole, Turku i Słupcy będą bezpośrednio podlegać Zarządowi
Okręgowemu PCK w Poznaniu. Wszystkie zadania wykonywane dotychczas na terenie miasta
i powiatu konińskiego przez ZO PCK w Koninie przejmie Koniński Zarząd Rejonowy PCK.
Działaczy PCK uhonorowano odznakami, a wszyscy uczestnicy otrzymali medal pamiątkowy
z okazji zakończenia działalności Zarządu Okręgu PCK w Koninie. 

Andrzej Nowakowski nowym Wojewodą Wielkopolskim 

20  października,  Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  uczestniczyła
w uroczystym przekazaniu  Urzędu  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  Stanisława  Tamma
nowo  powołanemu  na  to  stanowisko  Wojewodzie  Wielkopolskiemu  -  Andrzejowi
Nowakowskiemu.
W imieniu  Konwentu  Starostów Wielkopolskich,  jego  Przewodnicząca  Elżbieta  Streker  -
Dembińska złożyła na ręce obu Wojewodów stosowne życzenia. 

"Praktyczne aspekty funkcjonowania i restrukturyzacji jednostki służby zdrowia w sektorze
usług medycznych" to tytuł dwudniowej konferencji zorganizowanej w Poznaniu przez firmę
TEB Consulting.
Patronat  nad  konferencją  objęli:  Wojewoda  Wielkopolski,  marszałek  Województwa
Wielkopolskiego, Konwent Starostów Wielkopolskich i Wielkopolska Kasa Chorych.
W pierwszym dniu konferencji - 22 października - wzięła udział Starosta Elżbieta Streker -
Dembińska, która przedstawiła rolę i zadania samorządu powiatowego w organizacji usług
medycznych.

W czasie obrad omówiono również takie zagadnienia, jak:
 Równość podmiotów na rynku usług medycznych; 
 Specyfika rynku usług medycznych a źródła ich finansowania; 
 Zmiany systemowe w opiece zdrowotnej w mediach i świadomości społecznej; 
 Sposób  realizacji  celów  wynikających  ze  strategii  sektorowej  w  zakresie  ochrony

zdrowia Województwa Wielkopolskiego.



I Powiatowy Zjazd OSP 

W  Kucharach  Kościelnych  (gm.  Rychwał)  odbył  się  I  Powiatowy  Zjazd  Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie. W Zjeździe wzięło udział 38 delegatów z gmin
powiatu  konińskiego.  Delegaci  udzielili  absolutorium  ustępującemu  i  powołali  nowy,  
18  osobowy Zarząd  Powiatowy.  Prezesem  wybrano ponownie  Władysława  Kolińskiego,  
a funkcje wiceprezesów pełnić będą Andrzej Cholewicki i Karol Śmigielski. W skład nowego
Zarządu  powołano  m.in.  Starostę  Konińskiego  -  Elżbietę  Streker  -  Dembińską  oraz
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie- Andrzeja Herudzińskiego.
W  Zjeździe  uczestniczył  prezes  Wielkopolskiego  Zarządu  Związku  OSP  -  Mikołaj
Kołodziejczak  oraz  zastępca  Komendanta  Wojewódzkiego  Straży  Pożarnej  Wojciech
Mendelak. 

stypendia od Marszałka 

W  dniu  24  października w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Koninie  odbyła  się
uroczystość wręczenia stypendiów dla młodzieży subregionu konińskiego, przyznanych przez
Marszałka  Województwa  Wielko-polskiego.  Dla  uczniów  i  studentów  z  Powiatu
Konińskiego, osiągających dobre wyniki w nauce i będących w trudnej sytuacji materialnej,
przyznano  7  stypendiów.  Stypendium  w  wysokości  250  zł  miesięcznie  na  okres  od  
1 września do 31 grudnia 2001 r. otrzymali następujący uczniowie: Natalia Andrzejewska  
i  Wioleta  Wesołowska  z  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Sompolnie,  Agnieszka
Marcinkowska i Tomasz Kasprzyk z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie
oraz Maria Pryka z Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie. Stypendium w wysokości 300
zł. na okres od 1 października do 31 grudnia 2001 r. otrzymali: Katarzyna Janke studentka
Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej  w  Koni-nie  i  Marta  Marika  Helińska  studentka
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Gospodarka w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

W dniu 25 i 26 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Ośrodku
Konferencyjnym ENERGETYK w Ślesinie odbyła się konferencja pt. "Gospodarka w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa". W trakcie dwudniowego spotkania specjalistów
oraz przedstawicieli samorządów lokalnych omówiono następujące tematy:

Ekologiczne znaczenie zalesień i zadrzewień - referat przygotowany przez Instytut Badawczy
Leśnictwa w Warszawie; przedstawiony przez dr inż. Kazimierza Zajączkowskiego; 
Regulacje  prawne  dotyczące  zalesień  gruntów  porolnych  -  referat  przygotowany  przez
Ministerstwo  Środowiska,  przedstawił  cele  wprowadzenia  ustawy,  omówił  rozwiązania
proponowane przez ustawodawcę oraz relacje pomiędzy omawianą ustawą a ustawą o lasach 
i innymi aktami prawny-mi, a także zaprezentował prognozy finansowania poszczególnych
rozwiązań. Referentem był mgr inż. Wojciech Jastrzębski. 
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - referat przygotowany przez
Ministerstwo Środowiska omówił stosowane rozwiązania w zakresie sprawowania nadzoru
oraz do-świadczeń z tego zakresu, a także problematykę tzw. Urządzania lasu. Referentem był
mgr inż. Wiesław Budzyński.



W  drugim  dniu  uczestnicy  konferencji  dokonali  podsumowania  dyskusji  plenarnej  oraz
sformułowali  uwagi  i  wnioski.  Organizatorzy zaprezentowali  także  tereny nowo zalesione
oraz zapoznali uczestników konferencji z rezultatami rekultywacji terenów pokopalnianych 
w kierunku leśnym (informacje przedstawił pan Arkadiusz Michalski z KWB KONIN) 
Konwent Starostów Wielkopolskich 

W  dniu  26  i  27  października po  raz  kolejny  odbył  się  w  Koninie  Konwent  Starostów
Wielkopolskich.  Starostowie  zapoznali  się  z  założeniami  budżetu  na  2002  r.  Wykład
prowadzili przedstawiciele Departamentu Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów:
Danuta Wawrzynkiewicz oraz Jerzy Kurowski. Przedstawiciel  Wojewody Wielkopolskiego
zapoznał  również  starostów  z  zadaniami,  jakie  ciążą  na  samo-rządach  w  związku  
z zagrożeniami terrorystycznymi.
Zasadniczym tematem Konwentu była "Opieka nad dzieckiem i formy wspierania rodzin".
Problematyka z tym związana została omówiona przez pracowników Regionalnego Ośrodka
Polityki  Społecznej  w Po-znaniu,  a  praktyczną realizację  organizacji  nowych form opieki
Starostowie mogli poznać w Pogotowiu Rodzinnym w Brzeźniaku k / Goliny.


