
WYDARZENIA MIESIĄCA

"Tour Salon'2001" 

W dniach 25-28 października w Poznaniu odbył się po raz kolejny Międzynarodowy Salon
Turystyczny TOUR SALON. Są to  jedne z  największych targów turystycznych w Polsce,
zarówno  pod  względem  wynajmowanej  powierzchni  wystawienniczej,  jak  też  liczby
wystawców. Jak zwykle na targach prezentowali się touroperatorzy, biura podróży i regiony
turystyczne. Wielką atrakcją targową były zagraniczne ekspozycje narodowe z wielu stron
świata. Tour Salon obfituje też w wiele wydarzeń towarzyszących targom tj. przegląd Filmów
Turystycznych i Turystyczno-Gospodarczych, Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczo-
Turystycznej, wystawy fotograficzne oraz liczne konferencje i sympozja. 

Celem  targów  jest  promocja  poszczególnych  regionów  i  podmiotów  turystycznych,
zaprezentowanie własnej ofert i zainteresowanie odwiedzających różnorodną i ciekawą ofertą.

W  uroczystości  otwarcia  Targów  dokonanego  przez  Marszałka  Województwa
Wielkopolskiego  i  Wojewodę  Wielkopolskiego  uczestniczyła  Barbara  Szeflińska  członek
Zarządu Powiatu Konińskiego. 

Powiat Koniński wspólnie z branżą turystyczną tj. Ośrodkiem Wypoczynkowo-Szkoleniowy
"Mikorzyn"  w  Mikorzynie,  Ośrodkiem  Wypoczynkowo  -  Szkoleniowym  "WITYNG"  
w  Mikorzynie,  Hotelem  "Energetyk"  w  Ślesinie,  Ośrodkiem  Doskonalenia  Nauczycieli  
w  Wąsoszach,  Hotelem "Magda" w Licheniu  Starym oraz  Urzędem Gminy w  Wilczynie
prezentował swoją ofertę na wspólnym stoisku z Wielkopolską. 

Żywimy  nadzieję,  że  ze  względu  na  atrakcyjności  naszych  turystycznych  propozycji,  
w przyszłym roku zaprezentujemy oferty na odrębnym stoisku, stoisku powiatu konińskiego. 

Dziękując za ofiarność 

Tegoroczna  Wielka  Gala  Powiatowa  zorganizowana  została  przez  Konińskie  Starostwo  
z  myślą  o  tych wszystkich,  którzy od  początku  istnienia  powiatu  wpierają  działania  jego
władz. 

Podczas uroczystości starosta Elżbieta Streker - Dembińska podziękowała: sponsorom - za ich
pomoc i ofiarność , animatorom i twórcom kultury - za wysiłek włożony w kultywowanie
tradycji i upowszechnianie kultury oraz ośrodkom wypoczynkowym i hotelom za współpracę
w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju turystyki w powiecie oraz jej propagowanie
w kraju i za granicą. Wiele serdeczności i wyrazy uznania ze strony Pani Starosty oraz gości 
z  dotkniętego  tegoroczną  powodzią  powiatu  kieleckiego  skierowane  zostały  do  firm  
i  instytucji,  które  wykazały  ogromne  zaangażowanie  w  niesieniu  pomocy  powodzianom.
Słowom  podziękowania  towarzyszyło  wręczenie  ich  przedstawicielom  okazjonalnych
statuetek. 

Wszyscy,  którym  Starostwo  zadedykowało  tegoroczną  Wielką  Galę  Powiatową,  zostali
uhonorowani  statuetkami,  grawertonami,  nagrodami  pieniężnymi  oraz  zaproszeni  do
zaaranżowanej na scenie KDK kawiarenki. 



Wielka  Gala  Powiatowa stała  się  także okazją  do podsumowania  3 lat  pracy konińskiego
starostwa.  Przewodniczący Rady Powiatu  Konińskiego Zdzisław Łukaszewski  przedstawił
najważniejsze  zadania  powiatu,  które  zostały  już  zakończone  oraz  te  które  są  w  trakcie
realizacji.  Do  niewątpliwych  osiągnięć  3  lat  pracy  starostwa  zaliczył  opracowanie  
i  konsekwentne  realizowanie  strategii  rozwoju  i  promocji  powiatu  oraz  innych  strategii
branżowych. 

Wspierając rozwój turystyki w regionie konińskim Dnia 31 października, odbyło się spotkanie
Stowarzyszenia "Dwa Mosty". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży turystycznej:
Hotel  "Magda",  Ośrodek  Wypoczynkowo-Szkoleniowy  "Mikorzyn"  w  Mikorzynie,
przedstawiciel Konińskiej Izby Gospodarczej, PTTK O/Konin oraz przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Koninie. 

Podczas  spotkania  przedstawiciel  PTTK  zapoznał  uczestników  spotkania  z  materiałami
zawierającymi wytyczne określające zasady prowadzenia działań promocyjnych w turystyce. 

Przedstawiona  została  również  propozycja  powstania  Centrum  Informacji  Turystycznej
prowadzonej przez Spółkę AS PAK w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Urzędem
Miasta w Koninie. 

W celu likwidacji mogiliników 

We  wrześniu  tego  roku,  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  powołał  Starostę
Konińskiego  Elżbietę  Streker  -  Dembińską  do  składu  Komisji  Przetargowej,  powołanej
uchwałą Nr 1283/2001 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na likwidację
starych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. mogilników) zlokalizowanych na terenie
województwa wielkopolskiego. W dniu 5 listopada, o godzinie 12.00 minął termin składania
ofert,  a  następnie  o  godzinie  13.00  odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  
w Poznaniu, posiedzenie Komisji Przetargowej i otwarcie ofert. 

O bioterroryźmie w Starostwie 

W dniu 8 listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyła się narada zorganizowana
przez Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Naradzie przewodniczyła Pani Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. 

Celem  narady  było  zapoznanie  przedstawicieli  wójtów  i  burmistrzów  z  zasadami
współdziałania w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz bioterroryzmem.

...z Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 

8  listopada,  Zarząd  Dróg Powiatowych w Koninie  gościł  przedstawicieli  Mazowieckiego
Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  z  Warszawy.  Celem  wizyty  było  odwiedzenie  Centrum
Informacji Drogowej oraz poznanie nowoczesnych metod prowadzenia ewidencji drogowej,
którymi możemy się poszczycić 



Najważniejsza wspólna oferta 

w  sprawie  opracowania  Wielkopolskiej  Biblioteki  Inwestycyjnej  Gmin,  dnia  9  listopada
Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  odbyła  spotkanie  z  Prezydentem
Wielkopolskiego  Sejmiku  Gospodarczego  Wojciechem  Krukiem.  Inicjatywa  będzie
przedmiotem spotkania starostów na kolejnym, grudniowym konwencie. 

"Staruszek na schwał" 

9  listopada Starosta  Koniński  wzięła  udział  w  uroczystym  wprowadzeniu  do  "służby
promocyjno  -  kulturalnej"  samochodu  pożarniczego  marki  Mercedes  w  OSP  Konin.
Zasłużony pojazd doczekał się powtórnej świetności. Dzięki wielu sponsorom, miłośnikom
starych samochodów będziemy mogli podziwiać ten wspaniały wóz na ulicach Konina oraz
podczas imprez organizowanych przez OSP Konin. 

II giełda ogólnospożywcza 

Producenci,  hurtownicy,  detaliści  oraz  przedstawiciele  sieci  spółdzielczych  z  branży
spożywczej  prezentowali  się  na  stoiskach  wystawienniczych  podczas  II  giełdy
ogólnospożywczej , która odbyła się 9 listopada w siedzibie konińskiej Hurtowej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska". 

Giełda została zorganizowana z myślą o nawiązaniu bezpośrednich kontaktów producentów
branży spożywczej z handlowcami, zaopatrującymi się w Hurtowej Spółdzielni. Z uwagi na
małą  powierzchnię  wystawienniczą  jaką  dysponuje  Spółdzielnia,  ilość  wystawców została
znacznie ograniczona. Wzięło w niej udział 32 wystawców. 

Według  Prezesa  Spółdzielni  Grzegorza  Ziemkiewicza,  Giełda  stwarza  możliwości
wynegocjowania  przez  Spółdzielnię  bardzo  korzystnych  warunków  zakupu,  co  z  kolei
pozwala jej sprzedawać towary po niższych cenach na swoim głównym rynku zbytu - rynku
wiejskiego. Giełdę odwiedził wicestarosta koniński Stanisław Bielik, który podkreślając wagę
tego typu przedsięwzięć dla integracji spółdzielczości i usprawnianiu jej działalności wyraził
swoje uznanie dla Zarządu Spółdzielni za bardzo profesjonalne zorganizowanie giełdy. 

"Uliczki i podwórka Starego Konina" 

"Uliczki  i  podwórka  Starego  Konina"  to  temat  kolejnej  wystawy fotograficznej  Ryszarda
Fórmanka, której uroczyste otwarcie miało miejsce 9 listopada w Konińskim Domu Kultury . 

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia, to w większości obrazy uliczek, starych budynków i
bram, których wygląd wraz z niepowtarzalnym urokiem przeminął razem z upływem lat. 

Z tej lekcji historii będzie można skorzystać jeszcze przez najbliższe 3 tygodnie. 

w 83. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 



10 listopada, na zaproszenie władz miasta Konina, Starosta i Wicestarosta Koniński wzięli
udział  w  uroczystości  patriotyczno  -  religijnej  upamiętniającej  83  Rocznicę  Odzyskania
Niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęły się w Parku im. F. Chopina odsłonięciem tablicy pamiątkowej na
pomniku  ku  czci  poległych  mieszkańców  Konina  i  okolic.  Po  mszy  świętej  w  intencji
Ojczyzny,  odprawionej  w kościele  pod  wezwaniem św.  Bartłomieja  w  Koninie,  obchody
rocznicowe kontynuowane były na Placu Wolności. 

W tym szczególnym dniu (o godzinie 18.00) miało również miejsce uroczyste otwarcie nowej
sali Ratuszowej Urzędu Miasta oraz pierwsza w tej sali sesja Rady Miasta Konina, na którą
przybyło wielu gości: m.in. wicepremier Marek Pol, posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej,
wojewoda  wielkopolski  Andrzej  Nowakowski  oraz  ks.  Biskup  Czesław  Lewandowski.
Podczas  uroczystości  Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska,  otrzymała  z  rąk
Wicepremiera i Wojewody Wielkopolskiego Srebrny Krzyż Zasługi. 

Odznakami "Za zasługi dla miasta Konina" uhonorowano Alicję Brzęcką, Elżbietę Puchalską,
Lucynę  Michalską,  ks.  Edwarda  Kolasińskiego,  Antoniego  Tyczkę,  Tadeusza  Tylaka  
i Tomasza Kowalewskiego. 

Pomnik Prymasa Tysiąclecia w Koninie 

W niedzielę, 11 listopada, Stanisław Tamm były wojewoda wielkopolski, ks. biskup Czesław
Lewandowski  i  ks.  biskup  Roman  Andrzejewski  w  towarzystwie  władz  Miasta  dokonali
uroczystego  odsłonięcia  pomnika  Prymasa  Tysiąclecia.  W  uroczystościach  wzięli  udział
przedstawiciele  kościoła,  władze  miasta  i  powiatu,  parlamentarzyści  przedstawiciele
organizacji kombatanckich, policji, straży miejskiej i pożarnej, harcerze oraz licznie przybyli
mieszkańcy Konina. 

W imieniu Starostwa , w wydarzeniu tym uczestniczyła Starosta Elżbieta Streker - Dembińska
i Wicestarosta Stanisław Bielik. Pomnik autorstwa Wawrzyńca Sampa (artysty z Gdańska)
stanął  na  placu  u  zbiegu  ulic  Jana  Pawła  II,  Kardynała  Wyszyńskiego  i  ks.  Jerzego
Popiełuszki.  Pierwszy  imienny  pomnik  w  Koninie  wykonany  został  z  brązu,  waży  800
kilogramów i mierzy ok. 7 metrów wysokości. 

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika zakończyło obchody "Roku Kardynała Wyszyńskiego" na
terenie miasta i powiatu. 

Wspólnie z PCK 

12  listopada,  w  celu  omówienia  współpracy  w  zakresie  pomocy  społecznej,  Starosta
Koniński spotkała się z nowo wybranymi władzami PCK Oddział w Koninie. Ustalono, że
przedstawiciele PCK wezmą udział w najbliższym Konwencie wójtów i burmistrzów 
i przedstawią ofertę współpracy. 

Ruszyło Centrum Informacji Turystycznej 



W  dniu  12  listopada dokonano  otwarcia  Centrum  Informacji  Turystycznej,  wspólnej
inicjatywy Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych AS PAK, Starostwa Powiatowego w Koninie
oraz Urzędu Miasta Konina. 

Uroczystego otwarcia dokonała Elżbieta Streker - Dembińska Starosta Koniński Prezydent m.
Konina Kazimierz Pałasz. oraz Michał Fidelus Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej. 

Centrum Informacji  Turystycznej jest  niezbędnym elementem w prowadzeniu dynamicznej
promocji regionu konińskiego. W znacznym stopniu ułatwi ono przekaz informacji, które są
niezbędne dla każdego odwiedzającego nasz region - zarówno turysty, jak i biznesmena. 

Pełna  dostępność  do  informacji  zarówno  tych  dotyczących  atrakcji  turystycznych  i
kulturowych, jak i pełnej informacji użytkowej jest koniecznością w podejmowaniu działań
marketingowych służących promocji  regionu. Wspólne działania m.in. uaktywnienie strony
interenetowej, dostępność materiałów promocyjnych wydawnictwa , broszury, ulotki , udział
w  targach  i  giełdach  turystycznych  powinny  zaowocować  efektami  których  oczekujemy.
Celem wszystkich zainteresowanych jest promocja regionu konińskiego w bardzo szerokim
zakresie i sądzić należy, iż w niedalekiej przyszłości cel ten zostanie osiągnięty. 

Konferencja u Rzecznika Praw Obywatelskich 

13 listopada w Centrum Usług Opiekuńczo - Socjalnych w Warszawie odbyła się konferencja
Rzecznika  Praw  Obywatelskich  p.n.  "Prawa  Osób  Niepełnosprawnych  -  teoria,  praktyka,
niezbędne działania". 

W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele samorządów, organizacji działających
na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  jak  i  ministerstw,  UNUZ,  ZUS,  KRUS  i  PFRON.
Dyskutowano  o  wyrównywaniu  szans,  zrównaniu  praw,  tolerancji,  integracji  społecznej,
uaktywnianiu niepełnosprawnych, dostępie do edukacji i pomocy społecznej. 

Próbowano stawiać diagnozę rzeczywistości niepełnosprawnych obywateli  oraz wskazywać
bariery,  które  uniemożliwiają  pełne  uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych  w  życiu
zbiorowym państwa. 

14  listopada br.  odbyło  się  podsumowanie  konferencji  w  siedzibie  Rzecznika  Praw
Obywatelskich przy Al. Solidarności 77. Podczas spotkania wskazano Rzecznikowi obszary
życia, w których władze ustawodawcze i wykonawcze oraz zwykli urzędnicy nie radzą sobie z
problemami  osób  niepełnosprawnych.  Bez  dobrej  woli,  zrozumienia  i  pomocy
niepełnosprawni nigdy nie będą mieli szansy stać się równoprawnymi obywatelami. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązał się do przekazania uwag i wniosków uczestników
konferencji odpowiednim instytucjom i organizacjom. Do udziału w konferencji RPO zaprosił
dwie  przedstawicielki  Stowarzyszeń  zrzeszonych  w  Związku  Stowarzyszeń  Biur  Porad
Obywatelskich.  Henryka  Sokołowska  reprezentowała  Stowarzyszenie  Integracyjne  "Klub
Otwartych  Serc",  prowadzące  Biuro  Porad  Obywatelskich  w  Wieruszowie,  Elżbieta
Kaczorowska  -  doradca  Biura  Porad  Obywatelskich  w  Koninie  -  Stowarzyszenie
"Wielkopolska Obywatelska". 



" Przybliżyłyśmy uczestnikom spotkania problem dostępu do rehabilitacji społecznej, edukacji
i  pomocy  społecznej  w  naszych  regionach.  Zaprezentowałyśmy  nasze  doświadczenia  w
budowaniu  sieci  informacyjnej  oraz  funkcji  edukacyjnej  BPO  zrzeszonych  w  ZSBPO
Rzecznik Praw Obywatelskich wykazał duże zainteresowanie naszymi inicjatywami i samą
ideą poradnictwa obywatelskiego. Podkreślił rolę BPO w wyprowadzaniu ludzi i środowisk
lokalnych  z  poczucia  bezsilności  oraz  w  budowaniu  społeczeństwa  obywatelskiego.
Zaznaczył również, iż w ramach "Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej" zainicjowanego 10
listopada 2001r. podczas Ogólnopolskiej Konwencji Organizacji Obywatelskich Pro Publico
Bono, sieć BPO może odegrać istotną rolę w wypracowywaniu spójnej polityki społecznej  
i aktywnie włączyć się w działalność Ruchu. Mamy nadzieję, że owocem tej konferencji oraz
spotkania z prof. A. Zollem będzie podniesienie prestiżu sieci BPO oraz ugruntowanie trwałej
współpracy w dziedzinie rozwijania nowych inicjatyw obywatelskich." mówią uczestniczki
spotkania. 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie 

13  listopada w  Starostwie  Powiatowym  w  Koninie  odbyło  się  spotkanie  informacyjne
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  Projektowej  w Koninie  z  przedstawicielami  jednostek
prowadzących  ewidencję  branżowych  sieci  uzbrojenia  terenu.  W  spotkaniu  uczestniczyli
również: Wicestarosta Koniński - Stanisław Bielik i Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Kazimierz Filipczak. 

Na spotkaniu zostały omówione zasady i tryb uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia  terenu  oraz  organizacja  i  kompetencje  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji
Projektowej,  powołanego  Zarządzeniem  Starosty  Konińskiego.  Zgodnie  z  powyższym
Zarządzeniem, w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organów administracji geodezyjno-
kartograficznej,  architektoniczno-budowlanej,  nadzoru  budowlanego  oraz  Zarządu  Dróg
Powiatowych  w  Koninie.  Przewodniczącym  Zespołu  jest  Małgorzata  Waszak  zastępca
Geodety Powiatowego. 

Przybyli  na  spotkanie  przedstawiciele  branż  pełnią  rolę  konsultantów.  Zespół  uzgadnia
przedłożoną  przez  inwestora  dokumentację  projektową  w  zakresie  usytuowania
projektowanych sieci  uzbrojenia  terenu dla inwestycji  realizowanych na obszarze  powiatu
konińskiego. Uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu jest niezbędnym elementem całego cyklu
inwestycyjnego. 

O turystyce i dla turystyki 

W dniach 15-17 listopada odbyły się już po raz dziewiąty Targi Ofert Turystycznych Hoteli 
i  Bazy Wypoczynkowej  ITEMAC oraz  Międzynarodowe  Targi  Wyposażenia  Hoteli  oraz
Gastronomii HORECA. 

W  targach  uczestniczyło  ponad  200  wystawców  nie  z  Polski  i  zagranicy.  W  Krakowie,
zaprezentowały swoją ofertę również Węgry, Włochy i Słowacja. Bogata oferta towarzysząca
Wystawie przyciągnęła do Centrum Targowego rzeszę zwiedzających. Region koniński do
niedawna jeszcze niezbyt znany w tej części Polski obecnie budzi zainteresowanie nie tylko
indywidualnych  turystów,  ale  również  firm,  które  chciałyby  skorzystać  z  bogatej  oferty



ośrodków  konferencyjnych.  Niewątpliwą  atrakcją  krakowskich  Targów  była  prezentacja
kulinarna Roberta Makłowicza. 

Organizacją  stoiska  oraz  jego  bezpośrednią  obsługą  zajęła  się  D.  Plucińska  pracownik
Starostwa  Powiatowego.  Efektem  pobytu  w  Krakowie  jest  nawiązanie  kontaktów  ze
Słowacją,  a  w  szczególności  z  Urzędem  Miasta  Bratysława,  które  zaoferowało  nam
nieodpłatny udział w ITF Slovakiatour, które są międzynarodowymi targami turystycznymi. 

Nasze  regiony  tak  różne  pod  względem  ukształtowania  terenu  i  walorów  turystyczno-
krajoznawczych  powinny podjąć  współpracę  na  zasadzie  wymiany turystów.  Do  tej  pory
nasze  oferty  i  nasze  zainteresowanie  potencjalnym odbiorcą  skierowane  było  na  zachód
Europy, a przecież przyjacielskie południe Europy, czyli Słowacja, Czechy i Węgry zasługują
zdecydowanie na zainteresowanie z naszej strony. 

III Wielkopolski Konkurs na Monodram dla Dzieci i Młodzieży rozstrzygnięty 

16 listopada w Kleczewie odbył się finał III Wielkopolskiego Konkursu na Monodram dla
Dzieci i Młodzieży. Spośród 80 osób, które uczestniczyły w eliminacjach powiatowych, do
edycji wielkopolskiej zakwalifikowało się 23 wykonawców. Komisja Konkursowa oceniała
zarówno dobór repertuaru jak i swobodę sceniczną wykonawców. 

Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, które od
trzech  lat  (odkąd  konkurs,  z  powodu  dużego  zainteresowania,  przerodził  się  w  imprezę
obejmującą swym zasięgiem całą Wielkopolskę) współpracuje m.in. z Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kleczewie, Konińskim Domem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Dobrej, Miejskim Domem Kultury w Słupcy oraz Konińskim Starostwem. W tym roku,
nagrody  książkowe  ufundowane  przez  Starostwo,  wręczyła  laureatom  Konkursu  Barbara
Szeflińska, członek Zarządu Powiatu. 

Wielkie święto w szkole w Sokółkach 

Piątek,  16 listopada 2001 roku - to data, która w szczególny sposób zapisała się w historii
Szkoły  Podstawowej  w  Sokółkach.  W  tym właśnie  dniu  szkoła  otrzymała  imię  Janusza
Korczaka, sztandar i hymn oraz nową salę gimnastyczną. 

W  obecności  przybyłych  gości,  nauczycieli,  uczniów  i  ich  rodziców,  Dyrektor  Barbara
Bazarnik  odebrała  z  rąk  wójta  gminy Kazimierz  Biskupi  Janusza  Puszkarka  akt  nadania
szkole  imienia  a  następnie  sztandar  i  symboliczny  klucz  do  nowej  sali  gimnastycznej.
Doniosłym  momentem  uroczystości  było  odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej  poświęconej
patronowi szkoły, którego to dokonali poseł  na Sejm RP Józef Nowicki oraz wójt Janusz
Puszkarek. W imieniu konińskiego starostwa, członek Zarządu Powiatu Barbara Szeflińska
złożyła na ręce Dyrektor Szkoły gratulacje,  życzenia dalszych sukcesów oraz symboliczny
prezent w postaci kompletu piłek sportowych. 

II Wystawa Poplenerowa "Ślesin'2001" 



W  dniach  16  -  30  września w  Ślesinie  już  po  raz  drugi  odbywał  się  plener  malarzy -
pejzażystów,  organizowany  przez  Konińskie  Starostwo  i  Państwowy  Dom  Pomocy
Społecznej w Ślesinie.. Uczestniczyło w nim 12 artystów z całej Polski z Jerzym Gnatowskim
z Kazimierza Dolnego Komisarzem Pleneru . 

Pobyt w Ślesinie zaowocował wspaniałą kolekcją pejzaży z naszego regionu, którą można
było  podziwiać  w  Konińskim  Klubie  "Energetyk"  na  otwartej  16  listopada II Wystawie
Poplenerowej "Ślesin'2001". Podczas wernisażu można było nabyć obraz wraz z autografem
jego autora.  Wielkim  gestem ze  strony artystów było podarowanie  12  prac  Konińskiemu
Starostwu. Te piękne pejzaże powiększą kolekcję Starostwa , która w przyszłości znajdzie
swoje miejsce w stałej galerii powiatowej. 

...z Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 

ZDP wystąpił o dodatkowe środki na budowę dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
oraz z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z Międzynarodowego Banku Budowy  
i Rozwoju Dnia 16 listopada br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę
ze Starostą Powiatu Konińskiego w sprawie realizacji zadania, tj.  budowy drogi nr 16309  
i  16310  w  miejscowości  Sadlno  gmina  Wierzbinek  w  latach  2001-2003  ze  środków
Międzynarodowego Banku Budowy i Rozwoju. 

"Bezpieczna zagroda wiejska" 

W  dniu  16  listopada został  podsumowany  konkurs  "Bezpieczna  zagroda  wiejska".
Organizatorem  konkursu  był  Powiatowy  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Kościelcu  
a współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Koninie i  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.  Głównym celem  konkursu  jest  poprawa  stanu  bezpieczeństwa  w  zagrodzie
wiejskiej, jak i promocja bezpiecznych zagród. 

Komisja  oceniła  osiem  gospodarstw  w  dwóch  kategoriach:  gospodarstwa  ogrodnicze  
i gospodarstwa rolnicze. 

W  kategorii  gospodarstw  ogrodniczych  największą  ilość  punktów uzyskało  gospodarstwo
Pana  Jana  Wesołowskiego  z  Płoszewa  w  gminie  Sompolno.  W  kategorii  gospodarstw
rolniczych zwyciężyło gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Nowakowskiego ze wsi  Wturek
gmina  Wilczyn.  Wszystkie  oceniane  gospodarstwa  zostały  nagrodzone.  Wyróżnionym
w konkursie nagrody wręczyli Stanisław Bielik - Wicestarosta Koniński i Alicja Grochowska
- dyrektor KRUS . 

Śpiewający Seniorzy w Wilczynie 

Z okazji odbywających się II Wielkopolskich Spotkań Seniorów, w niedzielę  18 listopada,
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wilczynie  odwiedziły  Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -
Dembińska oraz członek Zarządu Powiatu Halina Lenartowicz. 

Tegoroczne  Wielkopolskie  Spotkania  Seniorów  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem,
zarówno samych artystów (do Wilczyna przyjechało 11 zespołów z całej Wielkopolski), jak 



i  licznie  przybyłej  publiczności.  Śpiewający  Seniorzy  oczarowali  wszystkich  swoją
naturalnością i niezwykłą energią. 

Nagrodę pieniężną ufundowaną przez Konińskie Starostwo , zespołowi "Jutrzenka" z Konina
wręczyła Pani Halina Lenartowicz. Wśród nagrodzonych znalazły się także zespoły: "Senior"
z Goliny i "Wspomnienie" z Władysławowa. 

Nasi goście ze Śląska 

W dniu  20 listopada 2001 r.  w powiecie konińskim gościła delegacja radnych z powiatu
mikołowskiego. Liczący ponad 90 tyś. mieszkańców powiat mikołowski leży w środkowej
części  województwa  śląskiego,  pomiędzy  Aglomeracją  Górnośląską,  Gliwicami,  Żorami  
i Tychami. W jego skład wchodzi pięć gmin: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze
i Wiry, które należą do historycznej ziemi Pszczyńskiej.  Powiat mikołowski  ma charakter
przemysłowo - rolniczy. Duże skupiska terenów zielonych sprzyja rozwojowi turystyki. 

Gości  przyjął  sekretarz  powiatu - Krzysztof Musiał,  który zaprezentował  powiat  koniński.
Uczestnicy delegacji  mieli  okazję  zapoznać  się  z  walorami  ziemi  konińskiej  zwiedzając
ośrodki  turystyczno  -  wypoczynkowe  w  Mikorzynie.  Duże  wrażenie  na  gościach  wywarł
pobyt na terenie odkrywki węgla brunatnego. Górny Śląsk to teren kopalni węgla kamiennego
całkiem inaczej zagospodarowany. 

Pobyt w powiecie konińskim delegacja zakończyła zwiedzaniem bazyliki w Licheniu. 

Poznańskie Targi POLEKO'2001 

20  listopada odbył  się  wyjazd  na  Międzynarodowe  Targi  Ekologiczne  POLEKO
organizowany przez Biuro Rady Powiatu Konińskiego. Z ramienia Konińskiego Starostwa  
w  wyjazdowym  spotkaniu  uczestniczyli  :  Zdzisław  Łukaszewski  przewodniczący  Rady
Powiatu, Stanisław Bielik wicestarosta koniński, Komisja Ochrony Środowiska Rady Powiatu
z jej przewodniczącym Piotrem Szymankiewiczem, pracownicy Biura Rady oraz Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

W tym roku poznańskie Targi POLEKO zorganizowane zostały już po raz trzynasty. Podczas
5  dni  (od  19.11  do  23.11)  można  było  zwiedzać  pawilony  wystawowe  o  następującej
tematyce: woda. ochrona powietrza,  hałas i  wibracje,  energia, budownictwo przemysłowe  
i  energetyczne,  technika komunalna,  odpady, doradztwo i  inwestycje ochrony środowiska.
W  programie  Wystawy  znalazło  się  wiele  interesujących  pozycji:  m.in.  ciekawy  blok
seminaryjny oraz  główna atrakcja  tych Targów -  "Dzień  Włoski",  podczas  którego firmy
włoskie zaprezentowały swoją ofertę współpracy handlowej w zakresie gospodarki wodno -
ściekowej, ochrony powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawiciele naszego Starostwa wzięli  udział w sesji tematycznej "Recykling odpadów  
w  Polsce  i  Europie".  Podczas  seminarium  nastąpiło  rozstrzygnięcie  konkursu  o  Szklaną
Statuetkę i Srebrną Puszkę oraz nagrodzenie laureatów. 

Z ogromną radością pragniemy poinformować o sukcesach, będących udziałem aż 10 gmin
naszego powiatu, które zgłosiły swój udział w konkursach proekologicznych. 



W II edycji  konkursu  "Na najlepiej  rozwiązaną  gospodarkę  wodno-ściekową na  terenach
wiejskich"  Kapituła  Konkursu  uhonorowała  nagrodami  pieniężnymi  projekty  6  gmin  
z naszego powiatu: 

 Skulska w wysokości 50 tys zł, 
 Starego Miasta - 150 tys. zł, 
 Goliny - 150 tys. zł, 
 Kleczewa - 250 tys. zł,
 Rychwała - 350 tys zł 
 i Ślesina w wysokości 350 tys. zł.

Wśród laureatów IV edycji konkursu "Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"
zalazły się:

 Wierzbinek - z nagrodą w wysokości 100 tys. zł., 
 Wilczyn - 150 tys. zł., 
 Golina - 150 tys. zł.,
 Kazimierz Biskupi - 200 tys. zł., 
 Rzgów - 200 tys. zł., 
 i Kleczew - z nagrodą w wysokości 300 tys.

Gmina  Wilczyn  wzięła  także  udział  w  I  edycji  konkursu  "Mała  retencja  na  terenach
wiejskich" i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Gminom i życzymy dalszych sukcesów. 

Najlepsze życzenia dla Pracowników Socjalnych 

Dzień,  21  listopada,  zgodnie  z  zapisem  w  Ustawie  o  pomocy  społecznej,  jest  dniem
obchodzonym od  1990  r  jako  Dzień  Pracownika  Socjalnego.  W  tym roku  z  tej  okazji  
w siedzibie PCPR odbyło się spotkanie pracowników z Członkiem Zarządu, Panią Barbara
Szeflińską, która w imieniu Zarządu złożyła podziękowania za dobrą, rzetelną pracę zespołu 
i życzyła pracownikom socjalnym sukcesów, których treścią jest niesienie pomocy, a miarą-
zadowolenie i lepsza jakość życia osób potrzebujących wsparcia. 

Z  tej  samej  okazji  23  listopada w  Poznaniu  odbyły  się  obchody  ogólnopolskie  Dnia
Pracownika  Socjalnego,  zorganizowane  przez  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Poznaniu oraz Szkołę Policealną Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim im. Stanisława
Moniuszki,  zaszczycili  ją  swoją  obecnością  przedstawiciele  Ministerstwa  Pracy i  Polityki
Społecznej,  odbyło się wręczenie nagród Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne  
i  nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.  W wydarzeniu ze  strony powiatu udział
wzięła pani Barbara Szeflińska, Członek Zarządu. 

Z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 



W dniu  22 listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się kolejne posiedzenie
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Kluczowymi tematami posiedzenia
były zasady rozdziału środków z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych i sprawa Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego  Wielkopolski.  oraz  powstanie  Centrum  Informacji
Turystycznej w Koninie przy Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych AS PAK Spółka z  o.o.  
w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Konińskiego i Urzędem Miasta Konina. 

W jednym z ważnych punktów posiedzenia Konwentu, Pan Kazimierz Filipczak - Naczelnik
Wydziału  Geodezji,  Kartografii,  Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa
Powiatowego w Koninie poruszył wprowadzenie przez Urząd Marszałkowski nowych zasad
rozdziału  środków  z  Funduszu  Rekultywacji  Gruntów  Rolnych.  Zasady  te  oceniono
negatywnie. Sprawę zmiany przepisów zasad rozdziału środków wyjaśniała na posiedzeniu
Konwentu  Pani  Anna  Rydzewska  -  Z-ca  Dyrektora  Departamentu  Geodezji  i  Gospodarki
Nieruchomościami  Urzędu  Marszałkowskiego.  W  związku  z  tym  tematem  zebrani  na
posiedzeniu Konwentu Wójtowie i Burmistrzowie powiatu konińskiego wypracowali swoje
stanowisko wnosząc o:

 wprowadzenie zasad zaproponowanych w Uchwale nr XXX/177/01 z dnia 31 sierpnia
2001  r.  Rady  Powiatu  Konińskiego  i  przekazanych  Marszałkowi  Województwa
Wielkopolskiego pismem nr WG. 6018-2-17/2001 z dnia 12.09.2001 r., 

 do  momentu  wprowadzenia  zasad  określonych  w  pkt.  1  obniżyć  próg  udziału
własnego gmin w finansowaniu przedsięwzięć z udziałem środków FOGR, 

 utrzymać możliwość  finansowania ze  środków FOGR budowy dróg o nawierzchni
utwardzonej  -  kamiennej,  dla  których  została  już  wcześniej  przygotowana
dokumentacja techniczna lub rozpoczęta budowa.

 Pan Andrzej Pieklik - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie
Powiatowym  w  Koninie  poinformował,  że  sprawy  dotyczące  zagospodarowania
przestrzennego naszego powiatu, wychodzące z naszego terenu zostały potraktowane
po  macoszemu  i  nie  zostały  ujęte  w  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego
Wielkopolski.  W tej  sprawie  przekazano  do  Urzędu  Marszałkowskiego negatywną
opinię  tego  Planu.  Dnia  15  listopada  po  naniesieniu  przez  autorów  stosownych
poprawek, Rada przyjęła stanowisko o pozytywnym zaopiniowaniu Planu. 

Z tematem powstania Centrum Informacji Turystycznej uczestników posiedzenia zapoznała
Pani  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  -  Starosta  Koniński  oraz  Pan  Krzysztof  Gubański  -
Koordynator  Centrum  Informacji  Turystycznej  w  Koninie.  Celem  działania  Centrum
Informacji Turystycznej w Koninie jest:

 promocja obiektów i miejsc powiatu ( regionu konińskiego na rynku krajowym i za
granicą, 

 tworzenie produktów turystycznych dla różnych grup odbiorców, 
 organizacja przepływu informacji o możliwościach turystycznych regionu, 
 dystrybucja posiadanych ofert turystycznych poprzez zastosowanie dostępnych metod.

Szczegółowego  omówienia  harmonogramu  prac  na  drogach  powiatowych  w  2002  roku
dokonał Pan Janusz Stacherski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Strategię
Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego i strategie branżowe opracowane przez Starostwo
Powiatowe  w  Koninie  przedstawił  Pan  Włodzimierz  Matecki  -  Główny  Specjalista  
w Wydziale Zarządzania. Streszczenia strategii branżowych i Strategia Rozwoju i Promocji
Powiatu Konińskiego zostaną przesłane na adres wszystkich gmin powiatu konińskiego. 



Na  posiedzeniu  Konwentu  poruszano  także  tematy  współpracy samorządu  powiatowego  
i  gminnego  z  Polskim  Czerwonym  Krzyżem,  dofinansowania  miejsc  pracy  z  Agencji
Własności  Rolnej  Skarbu  i  aktualnej  sytuacji  w Funduszu  Pracy.  W  sprawach  bieżących
poruszono sprawę zasad zbliżających się wyborów samorządowych. 

spotkanie sekretarzy powiatów 

W dniach  22/23 listopada odbył się  ostatni  w bieżącym roku w ramach szkolenia  Zjazd
sekretarzy  powiatów  województwa  wielkopolskiego.  Sekretarze  spotkali  się  zgodnie  
z wcześniejszymi uzgodnieniami w Pile a tematyka szkolenia dotyczyła zależności pomiędzy
ustawami:

 ochronie informacji niejawnych, 
 ochronie danych osobowych, 
 dostępie do informacji publicznych.

Uczestników spotkania powitał starosta pilski  Leszek Partyka, który zaprezentował  powiat
pilski. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, który był
organizatorem  szkolenia,  zaprosił  do  udziału  w  charakterze  prowadzącego  zajęcia
szkoleniowe  w  pierwszym  dniu  Ryszarda  Andruszczaka  -  pełnomocnika  wojewody
lubelskiego ds. informacji, który omówił 2 bloki tematyczne związane z ochroną informacji
niejawnych. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany do ww. ustaw. W drugim dniu szkolenia
prof. UAM dr hab. Marek Szewczyk prowadzący wykład przedstawił komentarz do ustawy
 o dostępie do informacji  publicznej.  Komentarz  dotyczył m.in.  samej definicji  informacji
publicznej, zasad powszechnego dostępu, ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze
względu na prawnie chronione tajemnice oraz ochronę danych osobowych jak i korzystanie 
z udostępnionej informacji. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.01.2002 r. ale nie w pełnym zakresie. Część zapisów  
w  ustawie  obowiązywać  będzie  w  terminach  późniejszych.  W  toku  dyskusji  sekretarze
powiatów  wskazywali  na  niespójność  w  zapisach  zawartych  w  Konstytucji  jak  
i  w  poszczególnych  ustawach.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  publicznych  powinna
doprecyzować  zapisy  dotyczące  m.in.  wyłączenia  jawności  informacji  publicznych,
odpłatności. 

Zjazd zakończyła wizyta w firmie Philips Lighting Poland S.A. która pełni dla Grupy Biznesu
Lamp  Koncernu  Philips  (jednego  z  największych  koncernów  elektronicznych  w  świecie)
funkcję centrum produkcji, logistyki i marketingu na Europę Centralną i Wschodnią. Ustalono
wstępnie, że następne spotkanie odbędzie się w Kępnie. 

Przewodniczący 
Klubu Sekretarzy Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Musiał 
Sekretarz Powiatu Konińskiego 

Porozumienie z Ascoli Piceno weszło w życie 



W  dniach  26  i  27  listopada,  Starosta  Koniński  gościła  delegację  z  Włoch  w  osobach:
prezydenta  Pietro  Colonnella  i  Ubaldo  Maroni  przedstawicieli  władz  samorządowych
prowincji Ascoli Piceno oraz przedstawicieli tamtejszego biznesu: Gianfranco Bastiani, Dante
Bartolomei, Francesco Marziali, Luciano Vita i Daniela Sabbatineli. 

27  listopada w  siedzibie  Konińskiego  Starostwa  zostało  podpisanie  porozumienie  
o współpracy między powiatami : 

 Kolskim, 
 Konińskim, 
 Słupeckim 
 i Tureckim a włoską prowincją Ascoli Piceno.

Celem ustanowienia i rozwoju współpracy w różnych formach oraz umożliwienia wymiany
opinii  i  doświadczeń,  strony porozumienia  ustaliły, iż  współpraca będzie  w szczególności
dotyczyła:

 wymiany  doświadczeń  odnośnie  rozwoju  współpracy  handlowej  i  gospodarczej
poprzez wymianę informacji, wzajemną promocję i wspieranie działań zmierzających
do  tworzenia  spółek  z  kapitałem  mieszanym  na  szczeblu  regionalnym,  a  także
inicjowanie kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi , izbami gospodarczymi
i  instytucjami  zrzeszającymi  różnych  reprezentantów  życia  gospodarczego  dwóch
regionów; 

 wymiany  doświadczeń  zakresie  rozwoju  ruchu  turystycznego  oraz  wymiany
doświadczeń  i  współpracy zmierzającej  do  pobudzenia  rozwoju  infrastruktury oraz
usług w dziedzinie turystyki, rekreacji i sportu; 

 kontaktów  między instytucjami  działającymi  na  polu  kultury  i  oświaty na  terenie
kompetencji Stron: 

 wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy. 
 każdej nowej dziedziny, która w przyszłości może być rozwiązywana wspólnie

Porozumienie weszło w życie z dniem jego podpisania i zostało zawarte na okres 5 lat. 

Sport 

W dniu  28 listopada w Krzymowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w Unihokeju - dziewcząt. Uzyskano następujące wyniki:

 I MIEJSCE - Mistrz Powiatu - Sławsk, 
 II MIEJSCE - Smólnik , 
 III MIEJSCE - Grodziec.

"Koniński Rynek Pracy. Szanse i Zagrożenia." 

28 listopada, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyła się konferencja
"Koniński  Rynek  Pracy.  Szanse  i  Zagrożenia".  Podstawowym  jej  celem  była  analiza  



i  diagnoza  sytuacji  na  rynku  pracy  w  regionie  konińskim  oraz  prezentacja  sposobów
przeciwdziałania  bezrobociu,  inicjowanych  przez  władze  samorządowe  miasta,  powiatu,
województwa, a także konkretne zakłady pracy ( ZE PAK S.A.). 

Konferencja była także okazją do spotkania się studentów (osób już wkrótce poszukujących
pracy) z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami - szefami firm funkcjonujących w regionie
konińskim. 

Zgodnie z programem konferencji, na spotkaniu omówione zostały następujące zagadnienia:

 Determinanty wyboru metod ograniczenia bezrobocia - rola samorządu - Józef Orczyk,
 Stan i perspektywy rynku pracy w regionie konińskim - Tomasz Szafoni, 
 Filary Strategii Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy -

Elżbieta Streker - Dembińska, 
 Udział  samorządu terytorialnego w przedsięwzięciach dotyczących przeciwdziałania

bezrobociu na przykładzie Miasta Konina - Kazimierz Pałasz, 
 Zmiany w Kodeksie  Pracy a  szanse  tworzenia  nowych miejsc  pracy -  Magdalena

Plesińska, 
 Poradnictwo  i  doradztwo  zawodowe  jako  jedna  z  form  łagodzenia  negatywnych

skutków bezrobocia - Danuta Kapustka, 
 Komórka Aktywnych Bezrobotnych - Katarzyna Chojnowska.

Finał Powiatowej Olimpiady Ekologicznej rozstrzygnięty 

W  dniu  01.12.2001r.  w  siedzibie  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno-Usługowych  w  Żychlinie
odbył się Finał Powiatowej Olimpiady Ekologicznej, zorganizowanej przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Konińskiego Starostwa. W Olimpiadzie wzięło udział 248
uczniów z gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu konińskiego . 

Do finału, który składał się z części pisemnej - testowej oraz ustnej przystąpiło 28 uczniów
z 14 gimnazjów oraz 8 uczniów z trzech szkół średnich. 

Na poziomie szkół gimnazjalnych jury wyłoniło następujący uczniów:

 I miejsce - Justyna Jarka -Gimnazjum w Ślesinie, opiekun P. Violetta Ptak. 
 II miejsce - Katarzyna Kolska - Publiczne Gimnazjum w Golinie - opiekun P. Wioletta

Sobczak 
 III miejsce - Karina Michalska - Gimnazjum Nr 1 w Rychwale - opiekun P. Anna

Kubaszewska

Na poziomie szkól gimnazjalnych najlepsi okazali się następujący uczniowie:

 I  miejsce  -  Wojciech  Raszewski  -  Zespół  Szkół  Ekonomiczno  -  Usługowych  
w Żychlinie, 

 II miejsce - Anna Jaroszewska - Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie, 
 III miejsce - Marcin Ostajewski - Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie,

Wszystkim uczestnikom Finału oraz ich opiekunom nagrody wręczyli Ewa Hoffmann - w-ce
Prezes  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu



oraz  Stanisław  Bielik  Wicestarosta  Koniński.  Laureaci  zostali  nagrodzeni  zestawem
interesujących pozycji książkowych z zakresu biologii i ekologii oraz nagrodami rzeczowymi
-  lornetkami.  Za  osiągnięcia  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  zestawem  telewizor  
i  magnetowid, zostały nagrodzone dwie szkoły: Zespół Szkół  Ekologiczno - Usługowych  
w Żychlinie i Gimnazjum w Ślesinie. 

Finał Powiatowej Olimpiady Ekologicznej zaszczycili swoją obecnością m.in. Maria Waszak
Kierownik  Oddziału  Rolnictwa  w  Koninie  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
w  Poznaniu,  Czesław  Smorowski  Przewodniczący  Związku  Międzygminnego  "Koniński
Region  Komunalny",  Elżbieta  Pogocka  Dyrektor  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli,
Zdzisław Golis Kierownik Biura w Koninie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Walne Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego 

Na zaproszenie  Prezesa  Zarządu  Sejmiku  Gospodarczego  Województwa  Wielkopolskiego
Wojciecha Kruka, Starosta Koniński wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Sejmiku, które
odbyło  się  3  grudnia w  sali  konferencyjnej  pawilonu  28  Międzynarodowych  Targów
Poznańskich. 

Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego tworzy ponad 40 organizacji samorządu
gospodarczego z całej Wielkopolski.  Stanowi on nie tylko przykład współpracy środowisk
gospodarczych  z  władzami  rządowymi  i  samorządowymi  regionu  ale  spełnia  rolę  forum
wymiany poglądów i powstawania wielu inicjatyw służących promocji i rozwojowi regionu
Wielkopolskiego. 

Podczas  poniedziałkowego  spotkania  z  parlamentarzystami  wielkopolskimi  i  władzami
regionu  dyskutowano  m.in.  o  roli  Sejmiku  w  regionie,  potrzebie  uchwalenia  ustawy  
o samorządzie gospodarczym oraz sytuacji gospodarczej kraju. 

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku trwa 

3  grudnia,  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Poznaniu  odbyło  się  kolejne  już
posiedzenie  Kapituły  Konkursu  "Wielkopolski  Rolnik  Roku  2001".  Podczas  posiedzenia
przedstawiono  sprawozdania  i  wnioski  członków  kapituły  z  przeprowadzonych  wizyt  
w  gospodarstwach  nominowanych  oraz  podjęto  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  grupy
najlepszych rolników wielkopolski. 

III miejsce dla Powiatu Konińskiego 

Starosta  Koniński  Elżbieta  Streker  -  Dembińska  oraz  Tomasz  Piaseczny z-ca  naczelnika
Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  wzięli  udział  w podsumowaniu  III edycji
Współzawodnictwa  Sportowo -  Turystycznego Powiatów Województwa  Wielkopolskiego  
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się 3 grudnia w Poznaniu. 



Miło nam poinformować, że Powiat Koniński zajął  III lokatę, za Pleszewem (miejsce II)  
i  Powiatem  Pilskim,  który  zdobywając  1678  punktów  okazał  się  być  najlepszym wśród
wszystkich ocenianych powiatów.


