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Minęły 3 lata od dnia, kiedy to wprowadzona została reforma administracji publicznej będąca 
również dużym wyzwaniem dla drogowców. 
Z dniem 1 stycznia 1999r Państwowa administracja drogowa uległa głębokim 
przeobrażeniom. Zasadniczo zmienił się sposób zarządzania nie tylko naszym państwem, z 
centralnego na samorządowy ale również drogami, które przeszły do kompetencji wszystkich 
szczebli samorządów. W gestii administracji państwowej pozostały tylko drogi krajowe. 
Z sieci dawnych dróg wojewódzkich wyodrębniono nową kategorię dróg powiatowych, która 
w przypadku naszego powiatu stanowi 590 km dróg zamiejskich, 33 km ulic i 30 obiektów 
mostowych. Na Zarząd Powiatu, któremu ustawa o drogach publicznych przypisała funkcję 
zarządcy tych dróg, nałożono cały zespół działań – od planowania ich rozwoju, przez bieżące 
administrowanie i utrzymanie, organizację ruchu, do inwestycji modernizacyjnych o 
rozwojowych. Z uwagi na ogrom tych zadań oraz w celu sprawnego zarządzania, 
racjonalnego planowania i racjonalnego wykorzystania posiadanych środków finansowych 
powołano specjalistyczną jednostkę - Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Z perspektywy 
minionych lat możemy stwierdzić, że cel ten osiągnięto. Dzięki dobrze merytorycznie 
przygotowanej kadrze i jej zaangażowaniu udało się skutecznie rozwiązać wiele problemów 
związanych z siecią drogową, które narastały latami i niejednokrotnie uważane były za 
niemożliwe do rozwiązania.  
Niestety są również problemy, które mimo ich rozpoznania technicznego i organizacyjnego 
czekają na realizację, bowiem koszt tych zadań przerasta nasze możliwości finansowe. 
Cały czas doskonalimy zarządzanie drogami, opracowaliśmy strategiczny program rozwoju 
dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego, który jest konsekwentnie realizowany w 
przedsięwzięciach remontowych, modernizacyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych. W 
naszej działalności staramy się wprowadzać rozwiązania nowatorskie, czego dowodem jest 
stworzeni wraz z gminami Centrum Informacji Drogowej. 

Mamy nadzieję, że w 2002 rok, kolejny już czwarty w działalności Zarządu 
Dróg Powiatowych będzie rokiem efektywnych działań na rzecz bezpiecznego systemu dróg 
w powiecie konińskim. 

Janusz Stacherski 
Dyrektor Zarządu  
Dróg Powiatowych w Koninie 
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1.Z prac Rady Powiatu 
27 lutego br. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego.  
Uczestniczyło w niej 42 radnych. 
 Po przyjęciu informacji z prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu 
Konińskiego w okresie międzysesyjnym przystąpiono do omawiania głównych tematów 
obrad. 
Rada przyjęła informacje i sprawozdania: 
 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie za 2001 rok; 
 z realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  

w roku 2001; 
 z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w roku 2001 

oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu; 
 o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu 

Konińskiego w 2001 r.; 
 o realizacji zadań w 2001 roku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Koninie; 
 o projekcie harmonogramu robót na drogach powiatowych w 2002 roku; 

 
Na XXXVI sesji zostały podjęte uchwały w następujących sprawach: 
 utworzenia szkół ponagimnazjalnych; 
 porozumienia z gminą Kramsk; 
 zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego; 
 utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale zasadniczej 

szkoły zawodowej specjalnej; 
 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 
 zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł; 
 ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” 

Ponadto Rada przyjęła: 
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2001 roku; 
 sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Konińskiego i Komisji Rady Powiatu 

Konińskiego za 2001 rok; 
 plany pracy Rady Powiatu Konińskiego oraz Komisji. 

 
Krystyna Grabowska 
Kierownik Biura Rady 
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2.Z prac Komisji Rady Powiatu 
4 lutego odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny. Celem spotkania było przyjęcie 

sprawozdania z działalności Komisji oraz opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 
2002 r. 

12 lutego obradowała Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej. Komisja 
przyjęła „Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu 
Konińskiego z zakresu realizacji zadań za 2001 rok”. Ponadto Komisja zapoznała się  
z informacją o gospodarowaniu Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych  oraz o działaniach 
Zarządu Powiatu w sprawie zmiany podziału środków z tego funduszu. Komisja przyjęła 
również sprawozdanie ze swojej działalności w 2001 roku i opracowała plan pracy  
na I półrocze 2002 roku. 

14 lutego obradowała Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, która przyjęła 
sprawozdanie z działalności w roku 2001 oraz opracowała plan pracy na I półrocze 2002 rok. 

We czwartek (14 lutego) odbyło się  również posiedzenie Komisji Geodezji  
i Zagospodarowania Przestrzennego, na którym przedstawiona została informacja 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie o realizacji zadań w 2001 roku. 
Ponadto Komisja rozpatrzyła informację o gospodarowaniu Funduszem Ochrony Gruntów 
Rolnych ustalając, aby temat ten podjąć podczas obrad Rady Powiatu Konińskiego. Komisja 
przyjęła także sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku i opracowała plan pracy  
na I półrocze 2002 roku. 

Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu w dniu  15 lutego wyraziła pozytywną 
opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia  
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł. ponadto komisja 
przyjęła sprawozdanie z działalności za 2001 rok oraz opracowała plan pracy  
na I półrocze 2002 r. 

Również 15 lutego odbyły się posiedzenia: Komisji Infrastruktury Komunalnej,  
Komisji Oświaty i Wychowania oraz   Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 

Komisja Infrastruktury Komunalnej zapoznała się z projektem „Harmonogramu robót 
na drogach powiatowych w 2002 roku”, który to harmonogram zaopiniowała pozytywnie. 
Ponadto dokonano analizy realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Infrastruktury 
Komunalnej w ubiegłym roku. 

Po przyjęciu sprawozdania z działalności w 2001 r. i opracowaniu planu pracy  
na I półrocze 2002 r., Komisja Oświaty i Wychowania dokonała analizy materiałów będących 
przedmiotem obrad Rady. Akceptację Komisji uzyskały projekty uchwał  
w następujących sprawach: 
- zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego; 
- utworzenia szkół ponadgimnazjalnych; 
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;  
W wyniku podjętej dyskusji w tym temacie Komisja zgłosiła wniosek, aby ustalić dodatek 
za warunki pracy w przypadku prowadzenia zajęć wychowawczych bezpośrednio  
z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
w wysokości do 25 % wynagrodzenia zasadniczego. 

- utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale zasadniczej 
szkoły zawodowej specjalnej. 

Komisja Prawa i Porządku Publicznego przyjęła natomiast, „Informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w 
Koninie za rok 2001” oraz „Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Koninie z realizacji zadań w 2001 roku”. Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie  
z działalności w ubiegłym roku i opracowała plan pracy na I półrocze 2002 roku. 
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18 lutego obradowała Komisja Ochrony Środowiska. Celem obrad było przyjęcie 

„Informacji o realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie  
w roku 2001 oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu”. Komisja 
przyjęła także sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku i opracowała plan pracy 
Komisji na I półrocze 2002 r. 

27 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.  
Komisja rozpatrzyła projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustanowienia 
tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Komisja stwierdziła, że przyznanie 
tytułu stanowić będzie właściwą formę uznania dla tych, którzy poprzez osiągnięcia  
w różnych dziedzinach życia maja wpływ na rozwój naszego powiatu. Jednocześnie Komisja  
zaproponowała, aby pamiątkowa odznaka „Zasłużony dla powiatu konińskiego” była 
jednokolorowa i miała jednolity niewielki kształt.  

 
Krystyna Grabowska 
Kierownik Biura Rady 
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3.Z prac Zarządu Powiatu 
Na posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia br., Zarząd Powiatu Konińskiego przyjął treść 
projektów uchwał: 
− w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych, 
− w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu 

konińskiego, 
− zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
− w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale 

zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 
− w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości  

800.000 zł. 
Podczas obrad podjęta została także uchwała w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  
i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 r.  
Zarząd zapoznał się z wnioskami pokontrolnymi skierowanymi przez Komisję Rewizyjną 
Rady Powiatu do Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie oraz 
przyjął informację dotyczącą sytuacji zimowej na drogach. Po szczegółowej analizie projektu 
harmonogramu prac w drogownictwie na 2002 r., Zarząd Powiatu Konińskiego zapoznał się  
z informacjami dotyczącymi: 
− poboru 2002 r., 
− środków PFRON dla WTZ ( Warsztatów Terapii Zajęciowej ) 

Zarząd podjął decyzję zwiększenia od II kwartału 2002 roku liczby uczestników WTZ  
w Sadlnie do 25 osób a tym samym zwiększenia środków budżetowych kosztem 
zmniejszenia jednocześnie środków  budżetowych  dla trzech pozostałych Warsztatów tj. 
WTZ w:  Mielnicy Dużej, Paprotni, Wilczynie. 

−  zmian w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
− pracy Zespołu opiniującego oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację 

zadań powiatu w roku 2002 , 
− sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie(DPS). 

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi na funkcjonowanie Domu Pomocy 
Społecznej w Ślesinie w 2002 r. , w tym środkami na wynagrodzenia - kierownictwo 
DPS aby zapewnić podstawowe warunki umożliwiające funkcjonowanie jednostki 
podjęło za zgodą pracowników Domu decyzję obniżenia wynagrodzeń zasadniczych 
pracowników średnio o 7%. 

− sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. 
 
Na posiedzeniu tym, Zarząd przyjął także kalendarz imprez Powiatu Konińskiego na 2002 r., 
plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2002 r oraz terminarz posiedzeń Zarządu na 
2002 r. 
W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zajmował się m.in.: 
− wnioskami zgłoszonym przez radnych, 
− pismami skierowanymi do przewodniczącego Zarządu, a dotyczącymi możliwości 

pozyskania na terenie powiatu lokalu, na siedzibę Powiatowego Oddziału 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, przystąpienia Powiatu do spółki akcyjnej pod nazwą „Fundusz 
Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. 

 
Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 5 lutego, Zarząd Powiatu przyjął treść 

projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustanowienia tytułu honorowego 
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„Zasłużony dla powiatu konińskiego” i wysłuchał sprawozdań z zakresu realizacji zadań  
na 2001 r.: Komendanta Miejskiej Policji w Koninie., Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dla miasta Konina i Powiatu Konińskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii dla miasta 
Konina i Powiatu Konińskiego oraz informacji: Komendanta Miejskiego PSP w Koninie  
z zakresu realizacji zadań za 2001 r., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
z zakresu realizacji zadań za 2001 r., działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Zarząd zapoznał się także z planem pracy Rady Powiatu oraz dokonał analizy sytuacji 
finansowej Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie. 
Ze sprawach bieżących Zarząd zajmował się m.in. zagospodarowaniem mienia będącego 
własnością Powiatu w tym : 
− sposobem zagospodarowania budynków internatu LO w Kleczewie i LO w Sompolnie.    
− możliwością zbycia zespołu garażowego w Sompolnie, 
− możliwością przekazania domków nauczycielskich w Kleczewie na rzecz gminy, 
− sprzedażą wolnego mieszkania po nauczycielu w Sompolnie.  
 
Ustalono, że Zarząd podejmie ostateczne decyzje po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości 
związanych z powyższymi tematami. 
 
W dniu 27 lutego 2001 r. odbyło się posiedzenie Zarządu zwołane w przerwie  
XXXVI Sesji Rady Powiatu Konińskiego. Przerwę zarządzono w związku z wnioskiem 
złożonym przez Gminę Kramsk w sprawie utworzenia liceum w budowanym obiekcie 
gimnazjalnym w Kramsku. 
Członkowie Zarządu w trakcie dyskusji wyrazili swoje zdanie na temat utworzenia 
gimnazjum, podkreślając przede wszystkim fakt, że gmina miała czas do końca grudnia na 
przedstawienie propozycji. Do końca grudnia był bowiem czas na przygotowanie  
i uchwalenie sieci szkół w powiecie. Przygotowano wówczas szczegółową analizę 
możliwości tworzenia szkół w oparciu o przeprowadzone badania oraz opinię Kuratora 
Oświaty, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
Przychylając się jednak do argumentacji przedstawionej przez władze gminy Kramsk, 
uzasadniającej znaczne zwiększenie ilości uczniów, którzy podejmą dalsze kształcenie  
w placówce ponadgimnazjalnej, Zarząd Powiatu rozpatrzy wniosek na kolejnym posiedzeniu  
i stanowisko w tej sprawie przedłoży Radzie na kolejnej sesji. Warunkiem jest formalne 
złożenie wniosku przez gminę. Rada Powiatu, zgodnie z art. 5 ust. 5 b ustawy o systemie 
oświaty, może wyrazić wolę zawarcia porozumienia. 
Zarząd po zapoznaniu się z treścią przygotowanego projektu uchwały w sprawie 
porozumienia z gminą Kramsk ,przyjął projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu. 
Projekt uchwały został zgłoszony do porządku obrad sesji. Rada Powiatu podjęła uchwałę w 
sprawie porozumienia z gminą Kramsk, w której wyraziła wolę zawarcia porozumienia z 
gminą Kramsk w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kramsk szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
 

Krzysztof Musiał 
Sekretarz Powiatu Konińskiego 
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4. Strategie w praktyce: 
Strategiczny  program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu  konińskiego 
Uchwała Nr XXV/150/2001  Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 lutego 2001 r jako 
program branżowy w dziedzinie drogownictwa , stanowi integralną część strategii rozwoju  
i promocji powiatu konińskiego.  Przedłożony program rozwoju sieci dróg powiatowych 
uwzględnia: 

- kierunki rozwoju powiatu zawarte w uchwale strategii o rozwoju i promocji 
powiatu konińskiego, 
- propozycje zgłaszane przez Radę Powiatu 
- konsultacje przeprowadzone z gminami 
- stan  istniejącej drogowej  infrastruktury technicznej 
- badania natężeń ruchu w sieci dróg powiatowych, powiązania z drogami 
krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi 
- występujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. 

Celem głównym strategii jest uzyskanie efektywnego i bezpiecznego systemu dróg w 
powiecie. Za najważniejsze zadania w latach 20001 – 2006 uznano niedopuszczenie 
do dalszej degradacji istniejącej infrastruktury drogowej i zdecydowana poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

DROGI PUBLICZNE W POWIECIE KONIŃSKIM 

(km) 

Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne 

88 120 620 1003 

KATEGORIE DRÓG

Drogi 
wojewódzkie

8%

Drogi gminne
52%

Drogi powiatowe
35%

Drogi krajowe
5%

 
I. ODNOWA NAWIERZCHNI 
Zwiększenie zakresu robót nawierzchniowych to jedyna metoda na zmniejszenie kosztów 
remontu cząstkowego nawierzchni, którego koszt jest trzykrotnie wyższy od kosztu 1m2 
dywanika bitumicznego o grubości 4 cm, a przy tym jest on bezpieczniejszy  
dla użytkowników ruchu. Koszt odnowy nawierzchni masą bitumiczną ocenia się na około  
70 tys. zł za kilometr. 
W latach 2001 – 2003, na odnowę nawierzchni dróg i ulic przewiduje się około 4.560 tys. zł 
Wielkość środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie dróg powiatowych za 2001r. 
wyniosła : budżet powiatu - 1.556.845,- zł , środki specjalne - 25.796,- zł - ( opłaty za zajęcie 
pasa drogowego) i przeznaczona były między innymi  na: 
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- naprawę ubytków i spękań nawierzchni  
- wykonywanie tanich zabiegów nawierzchniowych 
- remont chodników, zatok 
- konserwacja i remont urządzeń odwadniających 
- oznakowanie dróg 
- dbałość o zadrzewienie 
- usuwanie z dróg zanieczyszczonego śniegu i lodu 
 
Remonty nawierzchni 
W 2001 r wykonano remonty nawierzchni dróg na powierzchni 5.900 m² na ogólną kwotę 
353.222 zł w tym : 
- remonty nawierzchni masą na zimno – 55.843 zł 
- remonty nawierzchni masą na gorąco – 297.379 zł 
Prace remontowe prowadzone były na wszystkich drogach powiatowych. 
 
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych.  
Najlepszym i najtańszym zabiegiem uszczelniającym nawierzchnie jest powierzchniowe 
utrwalenie. Taką technologię, polegającą na skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową 
zasypaniem grysami i zagęszczenie walcem ogumionym, zastosowano w zeszłym roku  
na następujących drogach : 
16202 Roztoka – Wilczyn - 21. 000m2  (3,5km) 
16239 Kazimierz B. –Pątnów - 14. 500m2 (2,4km) 
Łączna wartość robót 170. 023,-zł. 
Ponadto wykonano remont lokalnych spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe 
skropienie emulsją i utrwalenie grysami. Ogółem wykonano tą metodą remont na powierzchni 
16740 m2 za kwotę 95.147,- zł. 
 
Utrzymanie poboczy 
W 2001r wycinano krzewy z poboczy i rowów przydrożnych a także obcinano gałęzie drzew 
w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Ogółem przycięto konary 820 szt. drzew, wycięto krzewy na powierzchni 20.732 m2  poboczy 
na ogólną kwotę 85.840,- zł. 
 
II. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC 

W strategii zakłada się sukcesywną likwidację dróg i ulic o nawierzchni  
nie ulepszonej poprzez położenie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej. Koszt 1 km 
nawierzchni kształtuje się w granicach 100 – 138 tys. zł. 
W latach 2001 – 2003, przewidzianych zostało na ten cel około 3.510 tys. zł. 
 
Ponadto założono zlikwidowanie do 2015 roku dróg i ulic o nawierzchni gruntowej.  
Szacuje się, że na likwidację dróg i ulic o nawierzchni gruntowej w okresie 2001- 2003 
należy przeznaczyć 500 tys. zł:  
 
Podejmowane przez ZDP działania modernizacyjne i inwestycyjne w ramach przeznaczonych 
w 2001 r środków- w wysokości 1.653.654 zł - obejmowały 18 zadań na drogach 
powiatowych zgodnie z przyjętym harmonogramem robót . 
 
 III.MOSTY 
Na remonty mostów przewiduje się w latach 2001-2003 ok.160 tys. zł  
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W 2001r na remont i utrzymanie przepustów oraz bieżące utrzymanie mostów wydatkowano 
łącznie kwotę 126.962 zł 
 
IV. PROMY. 
Eksploatowane promy są w dobrym stanie technicznym. Wymagać będą jedynie okresowych 
remontów w latach 2002-2003 i w latach 2008-2010 
 
Koszty funkcjonowania przepraw promowych w roku ubiegłym wyniosły 107.047 zł. 
 
V.POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
Na bezpieczeństwo ruchu mają wpływ zarówno czynniki związane  
z geometrycznym ukształtowanie dróg i skrzyżowań jak i poprawność oraz stan oznakowania. 
O ile zmiany geometryczne dróg i skrzyżowań są kosztowne i nie zawsze możliwe do 
zrealizowania ze względu na uwarunkowania związane z terenem to poprawę bezpieczeństwa 
poprzez prawidłową organizację ruchu i oznakowanie można osiągnąć stosunkowo 
niewielkim kosztem. 
Sukcesywnie do 2006 roku zakłada się wymianę oznakowania na wszystkich ciągach 
drogowych i wprowadzenie oznakowania poziomego na drogach o największym natężeniu 
ruchu 
W okresie 12 miesięcy 2001 r wymieniono ogółem na drogach powiatowych 1473 szt. 
znaków drogowych za kwotę 126.968,- zł. 
Kompleksowo wymieniono oraz uzupełniono oznakowania na 6 ciągach drogowych. 
Wykonano nowe oznakowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej W 266 z droga powiatową 
nr 16230 w miejscowości Wola Podłężna. 
 
VI. FINANSOWANIE 
Podstawowym źródłem finansowania jest subwencja drogowa. Z uwagi jednak na to,  
że bilans niezbędnych nakładów finansowych w poszczególnych przedziałach czasowych 
wynosi w latach 2001 – 2003  - 8.866 tys. zł, konieczne będzie poszukiwanie dodatkowych 
źródeł finansowania poprzez. 
- starania o współ finansowanie niektórych zadań przez Bank Światowy i fundusze Unii 
Europejskiej 
- wsparcie finansowe z gmin w drodze zawartych porozumień, 
- składanie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
- starania o współfinansowanie niektórych zadań przez Bank Światowy i fundusze Unii 
Europejskiej. 

 
Uchwałą Nr XXIV/147/2000 Rady Powiatu w Koninie z dnia 29.12.2000 r. na drogi powiatu 
konińskiego (Dział 50 – TRANSPORT) przeznaczono  3.825.990 zł, ponadto dodatkowo 
pozyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 52.500,- zł, 
210.196 oraz wsparcie finansowe z gmin w drodze zawartych porozumień, co łącznie stanowi  
kwotę 4.088.686,- zł. 

Janusz Stacherski 
Dyrektor Zarządu  
Dróg Powiatowych w Koninie 
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5.PUP informuje 
ANALIZA BEZROBOCIA 

STYCZEŃ 2002 R. 

 

 

Na koniec stycznia 2002 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 
zarejestrowanych było 21.887 osób, czyli o 4,1 % więcej niż w poprzednim miesiącu. 
Obserwowany wzrost liczby bezrobotnych wynikał z wysokich rejestracji. Do ewidencji 
bezrobotnych przyjęte zostały 1652 osoby, tj. o 25,9 % więcej niż w grudniu 2001 roku. 
Spośród rejestrujących się, 677 osób posiadało prawo do zasiłku.  
 

J

 

ednocześnie należy zwrócić uwagę, na fakt, że wśród przyjmowanych do rejestrów PUP 

zba wyrejestrowań wzrosła o 38,8 % tj. o 221 osób w 
porówn

 do 

ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, w końcu stycznia 2002 r. zarejestrowanych 
było 56

resu zarejestrowanych było 762 osoby pobierające zasiłek 
przedem

iu zgłoszono 125 wolnych miejsc pracy, w tym 30 do pracy subsydiowanej. W 
analizowanym okresie  liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się o 7,4 %. 

13171
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Bezrobotni zarejestrowani w PUP Konin w 2002 r. 

powiat koniński Konin

dominowały osoby poprzednio pracujące- 1342 osoby ( 81 % nowozarejestrowanych ).Prawie 
połowę stanowiły osoby, które pracowały do momentu zarejestrowania się. W styczniu 2002 
r. nadal obserwuje się wysokie rejestracje absolwentów, w omawianym miesiącu do PUP 
przyjętych zostało 164 absolwentów. 

W analizowanym miesiącu lic
aniu do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie podjęcie pracy zgłosiło 322 osoby tj. o 

114 osób więcej niż w grudniu. Ogółem z ewidencji PUP wyłączonych zostało 791 osób. 
 Wpływ na zwiększenia się stanu bezrobocia miała liczba rejestracji. W styczniu
PUP w Koninie zarejestrowało się 1652 osoby tj. o 240 osób więcej niż w poprzednim 
miesiącu. 

W 
7 osób niepełnosprawnych, w tym 287 osób posiada status bezrobotnego, zaś status 

poszukującego pracy  280 osób.   
Na koniec omawianego ok
erytalny oraz 352 osoby pobierają świadczenie przedemerytalne. Ogółem 

świadczenie i zasiłek przedemerytalny pobierało 1114 osób tj. o 36 osób więcej niż w grudniu 
2001 r.  
W grudn
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OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI 
(stan prawny na dzień 1 września  2001r.)  

 I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 
1. Zasiłki dla bezrobotnych: 
- podstawowy(100%)  476,70 

- obniżony (80%)  381,40 

- podwyższony (120%)    572,10 

2. Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:    
- odbywania szkolenia (60% kwoty zasiłku podstawowego)  286,10 

- odbywania stażu (100% zasiłku podstawowego)  476,70 

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych  
- 20% zasiłku podstawowego 95,40 
5. Świadczenie przedemerytalne 
Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80% kwoty emerytury określonej         

ającej wysokość emerytury w celu ustalenia w decyzji organu rentowego ustal
świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 120 % i nie więcej niż 200% 
zasiłku 
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy 
pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego ( przez 
miesiąc, w pełnym wymiarze czasu pracy) w ramach: 
1. prac interwencyjnych (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne)  

społeczne) 
- (tj.  476,70 + 85,23*)  561

utworzenie jednego dodatkowego m

2. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego wynosi 18,5 %  
(obowiązuje   od  23.08.2001r.) - w związku  z tym oprocentowanie 40.138,4
pożyczek z Funduszu Pracy w stosunku rocznym wynosi:    

0 

a) w rejonach „zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem 
strukturalnym – 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu 5,55% 
lombardowego,    
b) w pozostałych rejonach kraju – 50 % zmiennej stopy oproce
kredytu lombardow

ntowania 
ego,    9,25% 

 IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki 

- (tj. 476,70 + 85,23 *)  561,93 

2. robót publicznych  ( wynagrodzenie  i  składki na ubezpieczenia społeczne)  
- ( tj. 1.505,19 + 269,13*)  1.774,32   
3. zatrudnienia skierowanego absolwenta (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia 

,93 

 */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości – 17,88 %    
 III. Pożyczki z Funduszu Pracy 
1. Maksymalna kwota pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców na 

iejsca pracy  
20 x 2.047,29 
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1. najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2001)  760,00 

2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w 
2.047,29 

gospodarce narodowej w III kw. 2001r. 
3. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy (obowiązuje od 1.06.2001r.)  530,26 

4. najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obow
od 1.06.2001r.)  

iązuje 
407,88 

5. zasiłki:  
ogrzebowy (200%  

b) wychowawczy,  308,80 

c) wychowawczy dla osób samotnie wychowujących dzieci,  491,00 
d) rodzinny:   
- na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,  41,20 
- na trzecie dziecko,  51,00 
- na czwarte i kolejne dziecko.  63,70 
e) pielęgnacyjny   135,96 

(zasiłki - a i b obowiązują od 1.09.2001r. do 28.02.2002r.; zasiłki  - c,d,e,f  - obowi
.05.2002r.).    

ązują 
od 1.06.2001 do 31

 
a) p  przec.wynagrodzenia),  4.013,84

 
Wiesława Matusiak 
Kierownik PUP w Koninie 
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6. Komunikaty:  
 

o O kartach parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym o obniżonej 
sprawności ruchowej 
 

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w związku ze zmianą od dnia 
1.01.2002 Ustawy- Prawo o ruchu drogowym ( art.8) i ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie ( Dz.U. nr 13 z dn.18 lutego 2002 
poz.126);  od dnia 20 marca 2002 w godzinach od 730 do 1530 od wtorku do piątku  
oraz od 800do 1600 w poniedziałki w Wydziale Spraw Społecznych tutejszego Starostwa – 
pokój 456 i 457 ( III piętro ) wydawane będą Karty Parkingowe  
dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej zamieszkujących  
w gminach powiatu konińskiego. 
 
Warunkiem uzyskania Karty Parkingowej jest: 
1. Posiadanie orzeczenia i opinii wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Stopniu Niepełnosprawności mieszczący się  
w Koninie przy ul. Hurtowej 1 ( siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

2. Posiadanie fotografii o wymiarach 3,5 cm x 4,5cm 
3. Wypełnienie wniosku o wydanie Karty Parkingowej 
4. Uiszczenie w kasie Starostwa opłaty za wydanie Karty  

w wysokości 25 zł. 
 
Jednocześnie informujemy, że do dnia 1 lipca 2002 osoby niepełnosprawne posiadające 
legitymacje potwierdzające uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków 
drogowych, mogą używać powyższych legitymacji zamiast Karty Parkingowej. 
( Ustawa z dn.6 września 2001 o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym  
Dz.U. z dn.12.11.2001). 
 

Romualda Nawrocka  
Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych 

 13 



7. Unia Europejska – dowiedz się więcej 
 

Europejski 
Komitet Społeczno – Ekonomiczny 

 
Europejski Komitet Społeczno – Ekonomiczny (dalej Komitet) tworzą reprezentanci 

zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, tj. przedstawiciele gospodarczych i 
społecznych organizacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej (dalej Unii). Działania 
jego członków cechuje wysoki stopień niezależności partyjno – politycznej oraz wysokie 
kwalifikacje zawodowe. 

Komitet jest pomostem pomiędzy społeczeństwem obywatelskim krajów 
członkowskich a instytucjami Unii, a także istotną platformą konsultacyjną ułatwiającą lepsze 
zrozumienie i przejrzystość polityki Unii. Jest przejawem działalności opartej na 
kompromisie. 

W skład Komitetu wchodzi 222 członków, reprezentantów organizacji pracodawców, 
pracobiorców, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, handlu, rzemiosła, 
spółdzielczości, towarzystw korzyści wzajemnych, wyznań religijnych, konsumentów, 
obrońców środowiska, organizacji pozarządowych, itp. 

Fakt, że jego praca sprzyja większemu zintegrowaniu społeczeństwa, sprawia, że 
Komitet stał się istotnym  elementem modelu Unii. 

Komitet czyni społeczeństwo obywatelskie Unii bardziej świadomym i wprzęgniętym 
w proces integracji europejskiej. Jest kluczowym pomostem pomiędzy Unią a 
społeczeństwem obywatelskim. Integracja europejska jest bardziej przejrzysta, bardziej  
demokratyczna i bardziej dopasowana do oczekiwań mieszkańców Unii. 

Komitet wypełnia trzy kluczowe zadania: 
1. doradzanie trzem głównym instytucjom unijnym – Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej; 
2. sprzyjanie większemu udziałowi społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji 

europejskiej, oraz budowanie i umacnianie Unii bliskiej społeczeństwu; 
3. wspieranie roli organizacji i związków społeczeństwa obywatelskiego w pozaunijnych 

krajach (lub ich grupach) oraz podtrzymywanie dialogu z ich reprezentantami. 
Komitet realizuje swoje cele za pośrednictwem opracowywanych i wydawanych opinii i 

ekspertyz: 
a) opinii dotyczących zagadnień rozpatrywanych przez Komisję, Radę oraz Parlament. 

Jest to tzw. „automatyczne” recenzowanie, dotyczące projektów aktów prawnych 
przygotowywanych przez Komisję.  

b) Komitet opracowuje ekspertyzy , będące odpowiedzią na zapotrzebowanie Komisji 
czy Parlamentu o rozważenie specyficznego zagadnienia, mającego stać się 
przedmiotem przyszłych prac obydwu instytucji. Ta procedura nie jest obecnie 
optymalnie wykorzystywana. 

c) Komitet opracowuje opinie i ekspertyzy z własnej inicjatywy, pozwalające na 
zaprezentowanie jego poglądów we wszelkich interesujących zagadnieniach. 

Komitet postanowił bardziej otworzyć się na otoczenie. Dokonuje się to na różnych 
poziomach: 

a) na poziomie kraju członkowskiego, w stosunku do organizacji społeczno – 
zawodowych oraz gospodarczych; 

b) na poziomie międzynarodowym, w stosunku do odpowiednich podmiotów w krajach 
nie należących do Unii, a z którymi Unia ma ustanowione stosunki; 

 14 



Komitet liczy na osiągnięcie lepszych rezultatów swej działalności poprzez doskonalenie 
praktyki działania zarówno od strony proceduralnej, jak i od strony merytorycznej. Możliwe 
kierunki  postępowania w tym zakresie, to: 

a) wzmacnianie powiązań z Komisją, poprzez: 
• zwiększanie ilości ekspertyz dla Komisji, a dotyczących zagadnień o znaczeniu 

politycznym przez nią rozpatrywanych; 
• stopniowe ustanowienie wieloletnich planów współpracy pomiędzy określonymi 

dyrektoriatami generalnymi Komisji i właściwymi sekcjami Komitetu; 
• lepsze wypełnianie funkcji doradcy oraz wykorzystywanie różnorodności 

reprezentowanych w Komitecie interesów, poprzez właściwe ich 
ukierunkowywanie na zadania konsultacyjne i / albo koordynację procesu 
konsultacji. 

b) wzmacnianie powiązań z Parlamentem poprzez: 
• pełne wykorzystywanie dostępnych możliwości w zakresie konsultacji 

określonych zagadnień kierowanych do Komitetu przez Parlament. 
• tworzenie bliskich związków pomiędzy różnymi sekcjami Komitetu a właściwymi 

komisjami Parlamentu, a w szczególności: 
- udział w posiedzeniach stosownych komisji Parlamentu, dotyczących spraw 

będących przedmiotem opinii; 
- zachęcanie członków Parlamentu (przewodniczących komisji, 

sprawozdawców, itp.) do uczestniczenia w posiedzeniach sekcji Komitetu; 
• lepsze wypełnianie funkcji doradcy oraz wykorzystywanie różnorodności 

reprezentowanych w Komitecie interesów, poprzez właściwe ich 
ukierunkowywanie na zadania konsultacyjne i / albo koordynację procesu 
konsultacji.  

c) wzmacnianie powiązań z Radą oraz prezydencją Unii poprzez: 
• popieranie spotkań członków - sprawozdawców Komitetu oraz urzędujących 

przewodniczących zespołów roboczych Rady; 
• wpływanie na prezydencję Unii; 

Celem strategicznym Komitetu jest wyrobienie mocnej pozycji w strukturze instytucji 
unijnych oraz ukształtowanie wyrazistego profilu. W związku z tym Komitet czyni starania w 
zakresie: 

• osiągnięcia większej efektywności działania, w tym poprzez większą koncentrację na 
własnym specyficznym obszarze działania; 

• rozwijanie się jako istotnego elementu europejskiego modelu społecznego, oraz 
środka czynienia ten model szeroko rozpowszechnionym; 

• ugruntowania swej roli jako niekwestionowanego partnera dla innych instytucji 
unijnych (Parlamentu, Komisji, Rady i prezydencji Unii Europejskiej) oraz organizacji 
społeczno – gospodarczych z krajów członkowskich. 

Wysiłki te nie są tylko problemami samego Komitetu. Stanowią również istotny problem 
ustrojowy dla partnerów Komitetu. Bowiem w interesie Parlamentu, Komisji i Rady jest 
posiadanie efektywnego i wysoce  wyspecjalizowanego, niezależnego partnera o krytycznym 
spojrzeniu. 

Komitet dysponuje jeszcze nie do końca wykorzystywanym potencjałem. Trzeba to 
zmienić. Jest to jedno z wyzwań stojących przed procesem odnowy instytucji unijnych, przed 
tzw. Konferencją międzyrządową. 

 
Jerzy Ciupa 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Informacji 
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8. Nasi partnerzy 
o Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ( którego siedziba mieści się w Warszawie,  
przy ulicy Jagiellońskiej 80 ) jest państwową jednostką badawczo-rozwojową podległą 
Ministerstwu Infrastruktury.  

Instytut prowadzi prace badawcze i rozwojowe dotyczące budowy i utrzymania 
obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, podtorza kolejowego, 
mostów kolejowych oraz budowli podziemnych. Działalność Instytutu obejmuje zagadnienia 
materiałowe, technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne i ekologiczne. W ostatnich latach 
prace badawcze i rozwojowe dotyczą głównie problemów utrzymania budowli 
komunikacyjnych, w tym wdrożenia Systemu Utrzymania Nawierzchni, Systemu Gospodarki 
Mostowej oraz opracowania nowoczesnych technologii utrzymania dróg i mostów. 

 
We wrześniu 2001 roku współpracując z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przeprowadził pilotażową identyfikację parametrów 
eksploatacyjnych urządzeniem SRT-3 i przetworzył uzyskane dane wyniki pomiaru. 

W ramach projektu pilotażowego w powiecie konińskim przeprowadzono pomiary : 
wartości ogólnej (klasa drogi), łat, wartości materiałowej, współczynnika tarcia teoretyczną 
głębokość wody w koleinach, równości podłużnej, spękań, nośności, pochylenia podłużnego, 
równości poprzecznej, wartości użytkowej, projektu poprzecznego, na tych samych 
odcinkach, co parametry identyfikowane pojazdem ARGUS. Uzyskane wyniki z pomiaru 
parametrów technicznych zostały dołączone do założonego systemu referencyjnego oraz 
zwizualizowane w postaci profili i map. 

Opierając się na uzyskanych wynikach podjęto się opracowania technologii naprawy 
nawierzchni. 

Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają szybkie i nieniszczące badania 
nawierzchni bez konieczności wstrzymywania ruchu drogowego. 
Obiektywna ocena stanu nawierzchni jest z kolei podstawą do prawidłowego opracowania 
technologii napraw zapewniających trwałość nawierzchni. 
 

Janusz Stacherski 
Dyrektor ZDP w Koninie 
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9.Wydarzenia miesiąca 
o ZPP na rzecz walki z bezrobociem  

Na zaproszenie Związku Powiatów Polskich, Starosta Koniński wzięła udział w 
spotkaniu starostów i przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z wiceministrem pracy i 
polityki społecznej Andrzejem Zdebskim,.( 6 luty, Warszawa). 
 Sytuacja na rynku pracy oraz kompetencje powiatowych urzędów pracy były 
głównymi tematami toczącej się na spotkaniu dyskusji. 

Według wiceministra Andrzeja Zdebskiego, powiaty winny być siłą motoryczną 
rozwoju państwa. Większość pieniędzy, które Polska dostanie od Unii Europejskiej, 
skierowana zostanie na tzw. rozwój regionalny, a rozwój regionalny to właśnie powiaty. 

Wiceminister przedstawił zasady programu „Pierwsza Praca”, który ma ułatwić 
absolwentom dostosowanie się do warunków na rynku pracy i sprawić, żeby absolwent był 
„bardziej wartościowym towarem na rynku pracy”. 

Samorządowcy, natomiast, za najbardziej palący problem, uznali sytuację finansową 
oraz zadania i kompetencje powiatowych urzędów pracy.  
Zdaniem starostów, powiatowe urzędy pracy nie realizują zadań, do których zostały 
powołane. Instytucje te wykorzystywane są przede wszystkim do obsługi socjalnej osób 
pozostających na bezrobociu. Ponad 95 procent środków wypłacanych przez urzędy, to 
świadczenia obligatoryjne, ustawowe: zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki przedemerytalne oraz 
ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. Na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu pozostaje ok. 3 procent środków, więc tu trudno tu mówić o jakiejś kreatywności 
czy samodzielności.  

Zgłoszone podczas spotkania wnioski zostaną uporządkowane, a wypracowany 
projekt stanowiska zaprezentowany zostanie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich, które odbędzie się w dniach 11 i 12 kwietnia 2002r. w Licheniu – w 
gminie Ślesin.  

 
7 lutego, w drugim dniu pobytu w Warszawie,  Starosta Koniński uczestniczyła w 

spotkaniu poświęconemu organizacji Zjazdu ZPP w Licheniu.  
 
o Premier w Poznaniu 
na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego , Starosta Elżbieta 
Streker – Dembińska wzięła udział w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Leszkiem 
Millerem, poświęconemu prezentacji programu gospodarczego kraju.  
Spotkanie z Premierem RP odbyło się 9 lutego w sali sesyjnej urzędu wojewódzkiego  
w Poznaniu. 
 
o pierwsze w Polsce centrum logistyczne na terenie Starego Miasta 

11 lutego w poniedziałek w Urzędzie Miasta w Koninie odbyła się prezentacja 
programu Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, które jako pierwsze w Polsce, powstanie 
w Modle Królewskiej na terenie gminy Stare Miasto.  

Pierwszą inwestycją WCL będzie Centralny Terminal Celny, który zgodnie  
z założeniami, rozpocznie pracę na przełomie 2002/2003 roku. Organizatorzy - spółka WCL 
S.A., składająca się z pięciu konińskich firm - będą w tym czasie, przygotowywać niezbędną 
infrastrukturę drogową pod potrzeby przyszłych indywidualnych inwestorów. Do realizacji 
programu WCL przystąpiły samorządy : Konina i Starego Miasta, które wykupiły teren pod 
budowę Terminalu.  

Oferta WCL skierowana jest do firm logistycznych i dystrybucyjnych oraz platform 
zaopatrzenia sieci handlowych na terenie całego kraju. 

 17 



Program budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego spotkał się z dużym 
zainteresowaniem . W jego prezentacji uczestniczyli m.in.: wicepremier Marek Pol, 
wicewojewoda i wicemarszałek wielkopolski, parlamentarzyści Ziemi Konińskiej, dyrektorzy 
kilku największych banków krajowych i niemieckich, kierownicy firm oraz ośrodków 
naukowych z Poznania i Warszawy. W imieniu władz powiatu w spotkaniu w Sali 
Ratuszowej udział wzięła Starosta Elżbieta Streker – Dembińska.  

 
o ...o kierunkach polityki zdrowotnej 

W poniedziałek 11 marca Minister Zdrowia Mariusz Łapiński, w obecności 
Marszałka Województwa i Wojewody Wielkopolskiego spotkał się z przedstawicielami 
samorządu terytorialnego i medycznego Wielkopolski. 

W trakcie spotkania, które odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego, Minister zapoznał zebranych z kierunkami polityki zdrowotnej państwa 
prowadzonymi przez obecną koalicję rządową . 
Negatywnie ocenił dotychczasowe skutki reformy ochrony zdrowia w Polsce, stwierdzając 
jednocześnie, że Wielkopolska stanowi w tym względzie chlubny wyjątek w skali kraju.  
Z dużym uznaniem mówił o zaawansowaniu restrukturyzacji w opiece zdrowotnej naszego 
województwa oraz funkcjonowaniu Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych. 
Mówiąc o kierunkach polityki zdrowotnej państwa wskazał na zasadniczy cel jakim jest 
poprawa dostępności pacjentów do usług zarówno w podstawowej jak i specjalistycznej 
opiece zdrowotnej. 
Uzasadniając decyzję o likwidacji kas chorych i utworzeniu Funduszu Zdrowotnego,  
w ramach którego działać będzie 16 oddziałów wojewódzkich, Minister stwierdził, że decyzja 
ta jest podyktowana niezadowoleniem społecznym wynikającym z funkcjonowania kas 
chorych oraz  potrzebą wprowadzenia jednolitej polityki zdrowotnej w Polsce. 
Konstytucja RP nakłada na Państwo obowiązek zapewnienia obywatelom bezpłatnej opieki 
zdrowotnej stąd  konieczność stworzenia sieci szpitali publicznych. Zasady tworzenia sieci 
tych szpitali zostaną opracowane przez Ministerstwo do końca czerwca br. 
Minister ustosunkował się również do zagadnień związanych z refundacją leków. 
Polski rynek lekowy został zdominowany przez zagraniczne koncerny farmaceutyczne, które 
sprzedają leki w Polsce po cenach o 30% wyższych niż w innych krajach. Decyzją o 
zmniejszeniu refundacji Ministerstwo chce zmusić firmy farmaceutyczne do obniżenia ceny 
leków na polskim rynku. 
Mariusz Łapiński w szczególny sposób odniósł się do decyzji likwidacji refundacji do pasków 
używanych do badania poziomu cukru przez diabetyków . 
W Polsce jest około 1,5 mln. obywateli chorujących na cukrzycę. Z tej grupy około 100 tys. 
zużywa  6-7 pasków dziennie. Rząd rozważa możliwość refundowania tej grupie zakupu 
pasków. W pozostałych przypadkach pacjenci będą mogli kupować paski za kilkuprocentową 
odpłatnością. 
W spotkaniu z Ministrem Zdrowia Mariuszem Łapińsakim uczestniczyła Romualda 
Nawrocka. 
 
o aby szybciej ratować życie... 

Od 11 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie działa 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.  

Konińskie CPR to czwarte centrum w Wielkopolsce.  
Zintegrowany system łączności, cyfrowa centrala telefoniczna oraz bezpośrednia łączność z 
policją , będące do dyspozycji pracowników Centrum, znacznie usprawnią akcje ratownicze 
straży i pogotowia. 
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W tym doniosłym wydarzeniu dla miasta i powiatu, tj. uroczystości otwarcia CPR 
uczestniczyli: wicepremier Marek Pol, wiceminister zdrowia Jan Kopczyk, prezydent Konina 
Kazimierz Pałasz, starosta Elżbieta Streker – Dembińska, parlamentarzyści konińscy oraz 
przedstawiciele Komendy Głównej PSP i Obrony Cywilnej. 

Podczas spotkania Starosta Koniński zadeklarowała możliwość włączenia do CPR 
Systemu Centrum Zarządzania Drogami. 
 
o „Dlaczego dobro, dlaczego zło?” „Czego się boję”. 
W dniu 14 lutego nastąpiło rozstrzygniecie konkursu literackiego „Dlaczego dobro, dlaczego 
zło? i plastycznego „Czego się boję?.  
Organizatorami konkursów było Starostwo Powiatowe , Urząd Miejski w Koninie  
oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 
Komisja Artystyczna po obejrzeniu 237 prac plastycznych przyznała nagrody:  
I. w kategorii przedszkolaków - 5 równorzędnych dla: 
Moniki Kowalewskiej, Patryka Bąkowskiego, Moniki Podlasin, Roberta Grzemskiego, Agaty 
Juzali, 
II. w kategorii szkoła podstawowa I-III : Janowi Józefackiemu, 
III. w kategorii szkoła podstawowa IV-VI: Patrykowi Jaźwińskiemu, Adamowi Marciniakowi 
i Pawłowi Dankowskiemu. 

Wśród prac plastycznych wyraźnie dominowały obrazy przedstawiające śmierć, 
żywioły przyrody pochłaniające domy i ludzi, przestępców podczas napadów i rozbojów oraz 
wypadki drogowe. Trudno odnaleźć remedium na wszystkie lęki wyrażone przez dzieci w ich 
pracach. Podejmując się- już po raz III - organizacji tego konkursu mamy nadzieję, że uda 
nam się choć w jakimś stopniu odpędzić tego typu „strachy” z myśli naszych dzieci. 
 

Na konkurs literacki zgłoszono 57 prac uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Komisja Artystyczna po przeczytaniu wszystkich prac przyznała następujące nagrody. 
- w kategorii szkół podstawowych - dwie równorzędne nagrody dla Natalii Wróbel  
i Magdaleny Paczesnej. 
- w kategorii gimnazjów - dla Eweliny Strzykały, Eweliny Brzęckiej, Doroty Nowakowskiej, 
-  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - dwie równorzędne  nagrody dla Macieja Olka  
i Ewy Dusza. 

Ogromny wpływ na tematykę prac konkursowych miała tragedia, która pół roku temu 
wstrząsnęła całym światem, a mianowicie atak terrorystyczny na World Trade Center  
w USA.. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzi ludzie dostrzegają obecność terroru wokół 
siebie: na stadionach w zakamarkach miast, szkołach i w rodzinach.  

Uczestnicy konkursu dość jednoznacznie wypowiedzieli się także na temat mediów i 
ich roli we współczesnym świecie.  
Media, według młodych literatów, kreują obraz świata bez zasad, zdominowanego przez zło. 
Większość współczesnych społeczeństw, traktujących media jako jedyne wiarygodne źródło 
informacji postrzega więc świat w tych samych kategoriach. 

Żywimy nadzieję, że poprzez podejmowane przez nas inicjatywy, m.in. takie jak ów 
Konkurs, uda nam się wlać w serca i umysły młodych ludzi trochę optymizmu. Tak, aby 
nauczyli się dostrzegać wokół siebie dobro i budowli przyszłość kierując się najlepszymi 
ludzkimi wartościami.  

 
o Plebiscyt na najlepszego dzielnicowego rozstrzygnięty 
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Praca dzielnicowego ma szczególny charakter. Dzielnicowy, w ramach swych 
obowiązków dba nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale utrzymując z nimi stały 
kontakt , niejednokrotnie pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. 

Aby podkreślić wyjątkowość służby pełnionej przez dzielnicowych oraz 
zmobilizować do jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków, od dwóch lat - pod 
patronatem Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina - organizowany jest konkurs na 
najlepszego dzielnicowego z terenu miasta Konina i powiatu.  
Tegoroczna uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się 14 lutego. Zwycięzcami plebiscytu 
okazali się : Grzegorz Paruszkiewicz z Wilczyna oraz Marcin Cichos z Konina. 
 
o nowy POLOmarket w Koninie 
14 lutego, wicestarosta Stanisław Bielik złożył na ręce Prezesa Firmy FRAPO  
Leszka Duszyńskiego gratulacje z powodu dynamicznego rozwoju Firmy i sieci marketów  
ze 100% udziałem polskich podmiotów. Okazją do złożenia gratulacji i życzeń dalszych 
sukcesów było uroczyste otwarcie kolejnej placówki POLOmarket w Koninie, przy ulicy 
Sosnowej 9. 
 
o Katarzyna Kuźniak zwycięzcą XIX plebiscytu „PK”  
Z okazji rozstrzygnięcia XIX Plebiscytu „Przeglądu Konińskiego” na Sportowca Regionu 
Konińskiego w 2001 roku, 14 lutego, w Hotelu „Magda” w Licheniu spotkali się sportowcy  
i sympatycy konińskiego sportu. 
Tegorocznymi Laureatami Plebiscytu zostali:  
- w kategorii „Sportowiec Regionu Konińskiego 2001” – szablistka Katarzyna Kuźniak, 
- „Trener Roku 2001” – Arkadiusz Roszak, 
- „Działacz Roku 2001” – Jacek Gołębiowski, 
- „Sponsor Roku 2001” – Kazimierz Pałasz. 
W imieniu władz powiatu – wszystkim nagrodzonym - gratulacje i życzenia wielu osiągnięć 
złożyła Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
o drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego  
W dniu 15 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Starosty Konińskiego. Tematem posiedzenia było zapoznanie się ze strategią działania policji. 
Następnie przyjęto główne założenia do opracowania projektu powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz porządku  i bezpieczeństwa obywateli, który zostanie 
przedstawiony Radzie Powiatu. 
Powołano roboczy zespół, którego zadaniem będzie opracowanie powyższych założeń. 
W kolejnym punkcie posiedzenia przyjęto informację Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 
dotyczącą wymagań sanitarno – technicznych dla szkół nie posiadających bloków 
żywieniowych, w których wydawane będą ciepłe posiłki typu obiadowego lub 
przygotowywane śniadania i ciepły napój. Informacja zostanie przekazana władzom gmin do 
służbowego wykorzystania. 
Na zakończenie przyjęto tematykę kolejnego posiedzenia zaplanowanego na miesiąc marzec, 
dotyczącego przygotowań do sezonu turystycznego. Posiedzenie odbędzie się na terenie 
działania Komisariatu Policji w Ślesinie. 
 
o Podsumowanie „Hit 2001’” 

15 lutego w Auli UAM w Poznaniu , Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska 
wzięła udział w podsumowaniu Konkursu Promocyjnego „HIT 2001’ ”. Podczas uroczystego 
ogłoszenia wyników obecni byli: Wojewoda Andrzej Nowakowski, przedstawiciele władz 
powiatów z terenu Wielkopolski, przedstawiciele firm uczestniczących w konkursie oraz 
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członkowie Kapituły. Uroczystość uświetniły także występy Alicji Majewskiej i 
Włodzimierza Korcza. 

Wśród laureatów tegorocznego „HIT-u” znalazły się także firmy z powiatu 
konińskiego. Nominację do tytułu „HIT 2001” w kategorii usługi. otrzymało 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „Galwa – Met” z Brzeźna. Za rozwój firmy i 
oferty rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem mebli dla osób niepełnosprawnych  - 
HITEM 2001 nagrodzono Stolarnię Braci Nawrockich ze Starego Miasta . 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Kapituła Konkursu oceniła, że zgłoszenia konkursowe w edycji 2001, prezentowały tak 
wysoki poziom , że każde zasługiwało na nagrodę. 
 
o uroczystości w konińskiej WSZ  
16 lutego, wicestarosta Stanisław Bielik reprezentował władze Konińskiego Starostwa  
na uroczystości absolutoryjnej studentów specjalności „Praca socjalna” w Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie. 
 
o Krajowa Narada Samorządowa SLD 
w celu przedstawienia zamierzeń rządu koalicji SLD-UP-PSL , w sobotę 16 lutego  
w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Krajowa Narada Samorządowa SLD z udziałem 
Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera. 
W spotkaniu uczestniczyła Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
o „ spotkanie za spotkaniem..” 
19 lutego Starosta Elżbieta Streker – Dembińska udała się do Poznania na spotkanie 
Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Kazimierzem Kościelnym w sprawie 
zasad finansowania zadań powiatowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim, Starosta spotkała się z panem Witoldem 
Machurą z WOKiSS odnośnie szkoleń dla pracowników Starostwa. 

 
o Konferencja prasowa Wicestarosty Konińskiego 

21 lutego w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem  
Wicestarosty Konińskiego Stanisława Bielika,  

Podczas spotkania, Pan Wicestarosta oraz pracownicy Wydziału OŚRiL przedstawili 
zestawienie zebranych wniosków, które wpłynęły do Starostwa w związku z realizacją 
ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz tematy z dziedziny rolnictwa 
dotyczące: tegorocznego skupu płodów rolnych i skupu interwencyjnego trzody chlewnej, 
systemu dopłat do paliwa rolniczego oraz kredytów preferencyjnych dla rolników.  

 
o Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego 
W dniach 21 – 22 lutego odbył się Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.  
Spotkanie to poświęcone zostało przygotowaniom samorządów do wejścia do Unii 
Europejskiej. 
 
o na rzecz ochrony zostało środowiska 

W ramach utworzonego Rejonowego Centrum Edukacji Ekologicznej, Związek 
Międzygminny „Koniński Rejon Komunalny”, w dniu 18 lutego rozpoczął cykl szkoleń kadr 
samorządowych w zakresie ochrony środowiska i dostosowania naszego prawa do norm UE. 
 W dniach 18, 21 i 22 lutego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wąsoszach 

przeprowadzono 3 szkolenia dla sołtysów gmin (członków Związku). 
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 W Ośrodku Edukacji Rolniczej w Chalinie, zorganizowano natomiast dwudniowe  
(26 – 28 luty) szkolenie dla pracowników samorządowych powiatu konińskiego. 
Szkolenie rozpoczęło się prezentacją „Strategii ochrony środowiska powiatu konińskiego, 
której dokonała starosta Elżbieta Streker – Dembińska,.  
Wzięło w nim także udział dwóch pracowników naszego starostwa: Magdalena Dydak oraz 
Wanda Majchrzak. Szkolenie miało na celu przygotowanie kadr administracji samorządowej 
do pracy w zakresie: kompetencji organów samorządowych w świetle nowych regulacji 
prawnych, dotyczących ochrony środowiska, kształtowania postaw przyjaznych środowisku, 
aktywnych metod spędzania czasu z przyrodą a także poznawania problemów i potrzeb 
najbliższego środowiska. 
 W szkoleniu na temat „Nowe zobowiązania dla podmiotów korzystających ze 

środowiska, wynikające z ustawy „Prawo ochrony środowiska”, które odbyło się 26.02  
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wzięły udział H. Dąbrowska – 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz pracownik Wydziału 
H. Chodkiewicz Szkolenie prowadziła p. Anna Rybak - główny specjalista Biura 
Orzecznictwa Administracyjnego w Ministerstwie Środowiska. W sposób rzeczowy i 
kompetentny zostały omówione najważniejsze działy nowej ustawy, zwrócono także uwagę 
na jej genezę, wywodzącą się z dyrektyw UE. 
 
o  „Złoty Inżynier” 

W Warszawskim Domu Technika dnia 25 lutego odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów i statuetek tytułu Srebrnego i Złotego Inżyniera 2001  
w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego”.  

Celem konkursu jest promowanie ludzi z dorobkiem w dziedzinie nauki  
i techniki, tworzeniu nowych wyrobów i technologii, w projektowaniu i we wdrażaniu 
innowacji.  

W uroczystej gali wzięło udział około 260 osób, głównie członków Naczelnej 
Organizacji Technicznej z całej Polski. 
W Domu Technika gościli także : Starosta Powiatu Konińskiego Elżbieta Streker-Dembińska, 
.Jerzy Wojciechowski – prezes konińskiego NOT-u, Barbara Skowrońska – dyrektor biura 
NOT, Zbigniew Bajcar – prezes Koła Zakładowego SITG i Sławomir Mazurek – 
przewodniczący ZZ Kadra przy KWB „Konin”. 

Liczna reprezentacja z Ziemi Konińskiej przybyła do Warszawy, by złożyć gratulacje 
jednemu z Laureatów tegorocznej edycji Konkursu.  
Tytuł Złotego Inżyniera 2001 w kategorii „Ekologia” otrzymał bowiem dr inż. Zbigniew 
Kasztelewicz– członek zarządu, dyrektor ds. technicznych Kopalni Węgla Brunatnego 
„Konin” w Kleczewie SA, i wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Górnictwa.  

Nagrodzonym i wyróżnionym w Konkursie, statuetki i dyplomy wręczali: Wojciech 
Ratyński – prezes Federacji Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego NOT, Jerzy Mackiewicz 
– doradca prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Jan Krzysztof Frąckowiak – 
podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych, oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny – redaktor 
naczelny „Przeglądu Technicznego”. Laureaci otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego. Gratulacje i życzenia od premiera rządu Leszka Millera 
przekazał doradca premiera Tadeusz Iwiński.  

Tytuł Złotego Inżyniera, to niewątpliwie ogromny zaszczyt dla samego wyróżnionego 
ale także powód do dumy dla kopalni „Konin” i całego powiatu konińskiego.  
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o Prezes PSPL z wizytą w starostwie  
27 lutego , Pani Elżbieta Streker – Dembińska gościła w Starostwie , Prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej – Zdzisława Srokę. Tematem spotkania były sprawy 
organizacyjne, dotyczące pobytu na terenie powiatu konińskiego przedstawicieli prasy 
lokalnej z całej Polski. 
 
o Przedstawiciele spółek wodnych w Starostwie 

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Koninie, w dniu 28 lutego odbyła się narada  
z przedstawicielami spółek wodnych, przedstawicielami urzędów gmin, w związku  
z powierzeniem Staroście sprawowania nadzoru nad spółkami wodnymi zgodnie z art. 178 
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229).  

Podczas spotkania omówiono nowe uregulowania prawne w zakresie sprawowania 
nadzoru nad działalnością spółek wodnych a także zapoznano się z informacjami  
o rzeczowym i finansowym wykonaniu konserwacji za rok 2001r oraz danymi o ściągalności 
składek członkowskich. 
 
o ...z działalności Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 

Druga, po malarstwie plenerowym dziedzina sztuki, której patronuje Konińskie 
Starostwo, to muzyka – muzyka Fryderyka Chopina. Przejawem popularyzacji utworów 
wybitnego kompozytora jest m.in. powołanie ubiegłej jesieni w Żychlinie koła 
warszawskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz koncerty muzyki chopinowskiej 
połączone z wystawami i konkursami poświęconymi osobie kompozytora.  

28 lutego w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się spotkanie członków - 
założycieli Koła, które uświetnił recital Bronisławy Kawalli, laureatki I nagrody na 
Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Waszyngtonie, profesor Akademii Muzycznej 
w Warszawie, specjalizującej się m.in. w interpretacji muzyki Chopina. Na spotkaniu gościli 
także przedstawiciele krajowego Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. 

Zebranie zaowocowało podjęciem nowych inicjatyw w zakresie popularyzacji 
muzyki w małych miejscowościach naszego regionu (m.in. fundowanie stypendiów dla 
uzdolnionej młodzieży i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego 
dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną  
w Koninie). Podczas spotkania ukonstytuował się także Zarząd Koła w Żychlinie. 
Przewodniczącym wybrano senatora RP Ryszarda Sławińskiego., natomiast 
wiceprzewodniczącymi zostali: starosta koniński Elżbieta Streker – Dembińska,  
dyrektor PSM w Koninie Andrzej Wójciński i dyrektor ZSE-U w Żychlinie Henryk Janasek. 
 
o „System reprezentacji środowisk wiejskich” 

W celu przedstawienia ogólnych założeń projektu „System Reprezentacji Środowisk 
Wiejskich”, jego dotychczasowej realizacji oraz zaprezentowania dalszych planów podjętych 
w projekcie, 28 lutego ,Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję z udziałem 
przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz konsultantów zagranicznych, którzy 
uczestniczyli w projekcie.. Na spotkanie do Sielinka zaproszeni zostali także przedstawiciele 
izb rolniczych Megaregionu 1 obejmującego województwa : lubuskie, pomorskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, 
lokalnych samorządów oraz liderzy działający na terenach wiejskich. 
Powiat koniński reprezentował na konferencji wicestarosta Stanisław Bielik. 
 Głównym założeniem prezentowanego projektu jest poprawa dialogu społecznego 
pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich  
za pomocą - sprawdzonej w Wielkiej Brytanii - metody komunikacji społecznej, określanej 
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mianem „partnerstwa”. Prawidłowa komunikacja między instytucjami a gospodarstwami 
rolnymi jest bowiem niezbędnym warunkiem skutecznej reprezentacji regionu.  
Projekt podkreśla także rolę instytucji działających na rzecz rolnictwa, a mianowicie, 
wspomaganie wszelkich form aktywności zawodowej, społecznej i samorządowej rolników.
 Na spotkaniu zaprezentowano również działania podejmowane w ramach „Systemu 
reprezentacji środowisk wiejskich” na przykładzie realizacji projektu w subregionach: 
Sandomierz, Starachowice i Góry Świętokrzyskie. 
 
o Mikorzyn gościł Stowarzyszenie Prokuratorów RP 

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie Stowarzyszenia Prokuratorów RP minęło  
w atmosferze dyskusji na temat ustawy o prokuraturze oraz projekcie zbioru zasad etyki 
prokuratora. Wiele uwagi poświęcono zmianom organizacyjnym, których wprowadzenie 
pozwoliłyby poprawić wizerunek prokuratury i odzyskać zaufanie w społeczeństwie.  

Uczestnicy konferencji przekazali swoje uwagi ministrowi sprawiedliwości  
i prokuratorowi generalnemu Barbarze Piwnik, która przyjechała do Mikorzyna w drugim 
dniu spotkania, tj. 2 marca. 

Na zaproszenie prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia Prokuratorów 
Rzeczpospolitej Polskiej Romana Wróbla , w konferencji wzięła udział starosta koniński 
Elżbieta Streker – Dembińska. 

 
o Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 

W dniu 5 marca w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się kolejne 
posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. 

W posiedzeniu obok wójtów i burmistrzów – przedstawicieli gmin z terenu powiatu 
udział wzięli: Elżbieta Streker-Dembińska, Starosta Koniński, Wicestarosta Stanisław Bielik, 
Sławomir Matysiak – członek Zarządu Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, 
Genowefa Grzesik – Z-ca Dyrektora Oddziału WRKCh w Koninie, Zbigniew Subda – 
Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, 
Aleksandra Stasiak-Górska z OR KRUS, Adam Krakowiak z Konińskiej Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Pan Krystian Karbowy – Prezes Zarządu 
Regionalnego PCK w Koninie, Stanisława Paszak – Dyrektor Biura ZR PCK w Koninie oraz  
przedstawiciele wydziałów i biur Starostwa Powiatowego. 

Zgodnie z porządkiem obrad, podczas posiedzenia omówiono zagadnienia dotyczące: 
programu rent strukturalnych dla rolników, umów podpisanych przez Wielkopolską 
Regionalną Kasę Chorych na usługi medyczne na terenie powiatu konińskiego w 2002 roku 
oraz realizacji Ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia z 8 marca 2001 r. 

Zasady i warunki uzyskiwania rent przez rolników w zamian za oddawaną ziemię  
w oparciu o Ustawę o rentach strukturalnych w rolnictwie z dnia 24 kwietnia 2001 roku 
przedstawił Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Koninie Pan Zbigniew Subda. 
Wymagania określone Ustawą powodują, że niewielka ilość rolników kwalifikuje się do 
uzyskania renty. Dotychczas w Oddziale KRUS w Koninie wnioski o przyznanie rent złożyło 
1100 rolników. 
Kontrakty na usługi medyczne zawarte przez Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych na 
2002 rok omówił członek Zarządu  WRKCh Pan Sławomir Matysiak. Wg oceny Kasy ilość 
kontraktów jest zbliżona do stanu z roku 2001, co zapewnia utrzymanie poziomu usług. 
Więcej umów zawarto  w zakresie usług stomatologicznych. Referujący zgłosił się z prośbą 
do wójtów i burmistrzów o pomoc w dyscyplinowaniu wykonania umów przez kontrahentów 
Kasy poprzez ocenę ich pracy i zgłaszanie nieprawidłowości. Szczegółowe dane dotyczące 
kontraktów zawartych na terenie powiatu konińskiego znajdują się  na stronie internetowej  
WRKCh. 
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W dyskusji nad tematem ze strony wójtów i burmistrzów padały pytania dotyczące zmian w 
zakresie świadczenia usług medycznych po 2003 roku. Zgłaszano również wątpliwość wobec  
zapowiadanych zmian. 

Zagadnienia związane z realizacją Ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia 
przedstawił Pan Stanisław Sypniewski reprezentujący Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Konińskiego Starostwa. Ustawa wywołała szerokie zainteresowanie ze 
strony rolników powiatu konińskiego. Od początku bieżącego roku złożono w Starostwie 
ponad 320 wniosków. Zainteresowanie tą formą zalesień spowodowało znaczne zmniejszenie 
ilości wniosków na zalesienia wg dotychczas stosowanych zasad. W powiecie konińskim w 
ostatnich latach zalesienia prywatne sięgały 200 ha. Na rok bieżący złożonych wniosków 
starczy na zalesienie kilku ha. Realizacja Ustawy z czerwca  ub. roku napotyka na bariery 
związane z brakiem środków pieniężnych oraz likami w zapisach ustawy. Ustawa nie określa 
między innymi, jak należy postępować w sytuacjach, gdy zgłaszane są do zalesienia tereny 
zdrenowane ( zasadzenie lasu grozi zniszczeniem urządzeń), bądź tereny przeznaczone na 
inne cele w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W ramach spraw bieżących także omówiono kilka tematów. 
Pan Adam Krakowiak reprezentujący konińską Delegaturę Inspektoratu Ochrony 

Roślin przedstawił zasady ochrony roślin i produkcji materiału nasadzeniowego  
w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zaapelował do wójtów  
i burmistrzów o wsparcie działań Inspektoratu wśród rolników. 

Pan Bolesław Garus z Biura Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił aktualną sytuację na Warcie i przewidywane spusty wody ze zbiornika Jeziorsko. 
Przewiduje się, że jeśli nie wystąpią szczególnie duże opady, w najbliższym czasie nie będzie 
zwiększonych spustów wody ze zbiornika , czyli nie zwiększą się obszary zalane. Referujący 
przypomniał również o potrzebie i zasadach działania komitetów przeciwpowodziowych  
w gminach. 

Prezes Zarządu Rejonowego PCK Pan dr Krystian Karbowy  zwrócił się do wójtów  
i burmistrzów o wsparcie dwóch przedsięwzięć: organizacji rejonowych mistrzostw w 
zakresie pierwszej pomocy w szkołach ponadpodstawowych oraz wytypowanie z gmin po  
2 dzieci do udziału w obozie młodzieżowym PCK, który zostanie zorganizowany w lipcu  
i opłacenie ich uczestnictwa w obozie ze środków budżetu gminy. 
 
o VII Wielkopolskie Forum Ekologiczne 
W dniach 5 i 6 marca w Poznaniu odbyło się VII Wielkopolskie Forum Ekologiczne  
o tematyce: programy gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna.  
Patronat honorowy nad Forum sprawowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
Starosta Powiatu Poznańskiego i Prezydent Miasta Poznania.  
Udział w Forum wzięła H.Dąbrowska- naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa 
 
o relacja z pobytu w Lot-et-Garonne 
Na zaproszenie Izby Rolniczej z departamentu Lot-et-Garonne oraz we współpracy z 
Wielkopolską Izbą Rolniczą w departamencie Lot-et-Garonne przebywali przedstawiciele 
powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego. 
Powiaty reprezentowali: 
Wieńczysław Oblizajek – Starosta Kolski 
Stanisław Bielik – Wicestarosta Koniński 
Stanisław Młodożeniec – Wicestarosta Słupecki 
Marian Gryt – Wicestarosta Turecki 
Andrzej Tomczyk – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kole 
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Adriana Grabowska – Podinspektor ds. Promocji i Kontaktów z Zagranicą Starostwa 
Powiatowego w Koninie 
Henryka Mizerska – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w 
Słupcy 
Cezary Krasowski – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Turku 
Gerard Czaja – Prezes Zakładu Badawczo-Rozwojowego „Polmos” S.A. w Koninie 
Ponadto udział w delegacji wzięli: 
Józef Waligóra – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Henryk Tylman – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Elżbieta Bryl – pracownik Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Biuro Powiatowe w Koninie 
 
Przedstawiciele regionu konińskiego brali w wielu oficjalnych spotkaniach; m. in. z 
Zarządem, Izby Rolniczej Lot-et-Garonne, który reprezentowali: Prezes Izby Rolniczej – 
Michel de Lapeyrière, Wiceprezes Izby Rolniczej – Serge Bousquet-Cassagne,  
Dyrektor Izby – Louis Uminski.  
Rozmowy dotyczyły realizacji Porozumienia podpisanego przez stronę francuska i polską 
podczas styczniowej wizyty Izby Rolniczej Lot-et-Garonne, której oragnizatorem była 
Wielkopolska Izba Rolnicza. Duży nacisk obie strony kładą na wymianę kadry obu Izb, jak 
również wzajemną wymianę rolników z obu krajów w celu zapoznania się z praktycznym 
charakterem rolnictwa obu regionów i w pełni możliwym wykorzystaniem nabytych podczas 
tej wymiany umiejętności, w szczególności technologii i metod wykorzystywanych w 
sektorze rolniczym w krajach unijnych. Rozmawiano również o utrzymaniu współpracy w 
zakresie wykorzystywania polskiej siły roboczej, szczególnie bezrobotnych rolników w 
gospodarstwach francuskich.  
Kontynuacją tych rozmów było spotkanie, w którym udział wzięli Starostowie powiatów: 
kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego, Pani Anne Marie MORENO z Izby 
Rolniczej Regionu Akwitanii odpowiedzialną za współpracę międzyregionalną oraz Pani 
Colette CASTAGNET z Izby Rolniczej dep. Lot-et-Garonne - specjalista ds. kształcenia 
rolniczego. Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy międzyszkolnej i wymiany młodzieży 
szkół rolniczych i gastronomicznych z obu regionów. Starostowie zostali również zaproszeni  
do odbycia wizyty w lipcu br. w celu zapoznania się z systemem oświaty we Francji, a także 
debaty dot. rozwoju wymiany międzyszkolnej. W celu przybliżenia Starostom ww. zakresu 
współpracy, jednym z ważniejszych punktów programu były wizyty w szkołach rolniczych w 
Sainte-Livrade oraz w Nerac. Obie szkoły zainteresowane są nawiązaniem współpracy ze 
swoimi odpowiednikami z regionu konińskiego. Wśród szkół wyznaczonych do tej 
współpracy po stronie polskiej znajdują się: Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu, Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach 
Średnich oraz Zespół Szkół Rolniczych w Zagórowie. Pierwsze wymiany młodzieży 
prawdopodobnie nastąpią już w roku szkolnym 2002/2003. 
 
Spośród wielu ciekawych spotkań należy również podkreślić wizytę polskiej delegacji na 
spotkaniach w Prefekturze Departamentu i siedzibie Rady Głównej Lot-et-Garonne 
Podczas uroczystej kolacji wydanej na cześć delegacji polskiej, w przyjaznej atmosferze 
omawiano sprawy dotyczące poszerzenia współpracy miedzyregionalnej. Prefekt wspierać 
będzie także wszelkie nasze starania dotyczące poszerzenia współpracy, w szczególności o 
dziedzinę pomocy społecznej, współpracy ośrodków dla niepełnosprawnych, zatrudniania, 
wymiany międzyszkolnej uczniów i nauczycieli. 
Natomiast podczas wizyty w siedzibie Rady Głównej Departamentu, którą delegacja polska 
odbyła na zaproszenie Przewodniczącego Rady Głównej – Pana Jean François Poncet oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Gilberta Fongaro; w obecności pozostałych członków 
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Rady, uroczyście zadeklarowano, że w tym roku dojdzie do podpisania Porozumienia  
o współpracy pomiędzy departamentem Lot-et-Garonne a Powiatami: Kolskim, Konińskim, 
Słupeckim, Tureckim. Porozumienie będzie trójstronne, które podpiszą Przewodniczący Rady 
Głównej Departamentu, Starostowie wymienionych powiatów oraz Prezes Izby Rolniczej  
z Lot-et-Garonne.  

W dniach 12-14 marca braliśmy również udział w jednej z największych imprez 
wystawienniczych we Francji – Miedzynarodowych Targach Owoców i Warzyw 
SIFEL‘2002. 
Po inauguracji Targów nastąpił uroczysty przemarsz Vip-ów po halach wystawienniczych. 
Dużym powodzeniem cieszyło się wspólne stoisko czterech powiatów regionu konińskiego 
nie tylko wśród zwiedzających ale także przedstawicieli znaczących instytucji z departamentu 
Lot-et-Garonne jak i regionu Akwitanii, którymi byli m.in.: Prezes SIFEL – Guy Saint-
Martin, Komisarz Generalny SIFEL - Maurice Cassand, Prefekt departamentu – Anne 
Merloz, Przewodniczący Rady Głównej Departamentu – Jean François Poncet, goście 
honorowi jak Konsul Rzeczypospolitej Polskiej oraz Attaché Handlowy z Ambasady Polskiej 
w Paryżu – Ewa Baranowska. Serwowaliśmy wszystkim nasze regionalne produkty 
spożywcze, a także wyroby alkoholowe. Wizyta VIP-ów była znakomitą okazją do wymiany 
uwag na temat współpracy naszych regionów, a jednocześnie zbliżenia Polski i Francji 
poprzez atmosferę panującą na stoisku.  
Przez trzy dni trwania targów gościliśmy wielu wizytujących, którzy z wielkim 
zainteresowaniem poznawali nasz region, nawiązywali kontakty handlowe. Szczególne 
gratulacje Starostowie przyjęli z rąk Prezesa Izby Rolniczej oraz Prefekta Departamentu, za 
pomysłowy wystrój stoiska i wyśmienitą polska kuchnię. 
Wszystkie przedsiębiorstwa, dzięki którym mogliśmy zaprezentować regionalne produkty 
podczas Targów SIFEL otrzymają certyfikaty wydane przez Prezesa Izby Rolniczej  
z Lot-et-Garonne. 
 
Ważnym elementem programu był wspólny obiad i spotkanie z Senatorem Departamentu 
 Lot-et-Garonne, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Radzie Głównej departamentu, 
Merem Monflanquin – Panem Danielem Soulage.  
Jak wynika z rozmów grupa senatorów w maju br. uda się z oficjalną wizytą do Polski. 
Senator zainteresowany jest również odwiedzeniem naszego regionu, zapoznaniem się 
z osiągnięciami naszych przedsiębiorstw z punktu widzenia przyszłego wejścia do unii 
europejskiej. Jeżeli program wizyty grupy Senatorów pozwoli im na przyjazd do regionu 
konińskiego, zorganizowane zostanie spotkanie Starostów czterech powiatów z grupą 
francuskich Senatorów. 
 
 
o .....zaśpiewali dla Mielnicy 

10 marca na scenie Konińskiego Domu Kultury odbył się III Koncert dla Każdego, 
którego organizatorami była Fundacja Mielnica, Radio 66 i Koniński Dom Kultury.  
Dochód z Koncertu - 4.925,00 zł, $5 i 10 Euro  - Fundacja Mielnica przeznaczy na 
organizację kolejnej Abilimpiady – VI Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka.  

Osobistości, znane mieszkańcom Konina z oficjalnych kontaktów, z nagłówków  
w gazetach i audycji radiowych, ponownie wcielili się w rolę artystów estradowych  
i wykazując ogromne poczucie humoru, przez ponad dwie godziny bawili tłumnie przybyłą 
publiczność.  
Tego wyjątkowego wieczoru na scenie KDK pojawili się m.in.: Andrzej Grzeszczak - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie, Sławomir Lorek - Wicedyrektor Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych im. Tadeusza Kościuszki w Koninie i Zbigniew 
Złoty - Dyrektor Banku PeKaO S.A., Zbigniew Winczewski Dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Koninie., Kanclerz PWSzZ Tadeusz Tylak, Sławomir Papiera szef 
Radia 66, Senatororowie: Franciszek Bobrowski, Ryszard Sławiński i Marek Waszkowiak 
Poseł Józef Nowicki w duecie z Lucyną Lenard – Woźniak, Wiceprezydenci Miasta Konina 
w osobach: Andrzeja Sybisa i Zbigniewa Szymczaka. Gościem specjalnym tegorocznego 
Koncertu był Minister Marek Pol, który wystąpił razem z Panem Antonim Tyczką w utworze 
„40 lat minęło”. Panowie, mimo, że nie mieli czasu na próby, zaprezentowali się 
fantastycznie!  

Wśród wykonawców nie zabrakło także Szefowych Konińskiego Starostwa: Elżbiety 
Streker – Dembińskiej i Barbary Szeflińskiej, które w ten sposób - już po raz trzeci - wyraziły 
swoje poparcie dla działań Mielnicy.  

Podczas Koncertu zorganizowano także aukcje. Można było kupić kasetę video  
z Koncertu oraz Księgę Guinnessa podpisaną przez Sławka Dula - Przyjaciela Fundacji, 
maratończyka, mistrza świata w berlińskim półmaratonie, którego nazwisko także figuruje 
wśród innych rekordzistów. Największym powodzeniem cieszył się jednak plakat  
z autografami wszystkich wykonawców .  

W holu Domu Kultury goście mogli podziwiać prace wykonane przez osoby 
niepełnosprawne w ośrodkach Fundacji. Nie zabrakło też akcentu świątecznego – piękne 
kartki wielkanocne i stroiki cieszyły się dużym powodzeniem.  

Oprócz satysfakcji z możliwości pomocy „Mielnicy” oraz gromkich braw 
publiczności, „artyści” , jak co roku, otrzymali od podopiecznych Fundacji miłe upominki. 

 
 
o „promocja powiatu po japońsku” 

W dniach od 12 do 14 marca powiat koniński gościł eksperta i konsultanta w zakresie 
handlu zagranicznego, zarządzania i turystyki, . specjalisty Japońskiej Agencji Współpracy 
Międzynarodowej, pana Yasuo Yamamoto  
Podczas 3 dniowej wizyty, pan Yamamoto odbył kilka spotkań z przedstawicielami 
przedsiębiorstw turystycznych i samorządami gminnymi naszego powiatu w celu podzielenia 
się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie kreowania wizerunku firmy i promowania 
walorów turystycznych regionu. 
Swój pobyt na ziemi konińskiej, ekspert z Japonii rozpoczął spotkaniem o charakterze 
szkoleniowo – doradczym w hotelu "MAGDA" w Licheniu. Na konferencji , Pan Yamamoto 
przedstawił preferencje i oczekiwania turystów japońskich oraz przekazał wskazówki dla 
rozwoju turystyki w Koninie i powiecie. Zaproponował kilkanaście projektów, które według 
niego, mogłyby przyciągnąć turystów w nasze strony. Do największych atutów promocyjnych 
powiatu obok: Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, kompleksu jezior i okolicznych lasów,  
zaliczył wykorzystanie postaci konia jako symbolu miasta i powiatu, tradycji wywodzących 
się z naszego regionu oraz ważnych wydarzeń kulturalnych. 

Wśród zadań promocyjnych, pan Yamamoto zaproponował bardzo różnorodny zasób 
narzędzi – od poprawy infrastruktury w rejonach atrakcyjnych turystycznie oraz poprawy 
wizerunku Konina poprzez szeroką propagandę medialną aż po zainteresowanie obcych 
placówek dyplomatycznych na terenie kraju i polskich  - za granicą. 
Po spotkaniu, ekspert z Japonii zwiedził Sanktuarium Maryjne w Licheniu.  
Podczas kolejnych dni wizyty - 13 i 14 marca – pan Yamamoto był między innymi gościem 
Konińskiego Starostwa, Gminy Kleczew, odwiedził ośrodki wypoczynkowe w Ślesinie i 
Mikorzynie, bieniszewską pustelnię oraz Kazimierz Biskupi.  

o XVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Konin - Kalisz" 
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W dniu 14 marca odbyło się posiedzenie Konińskiego Komitetu Organizacyjnego Wyścigu 
Kolarskiego „Konin – Kalisz” pod przewodnictwem Starosty Konińskiego Elżbiety Streker-
Dembińskiej, Przewodniczącej Komitetu.  
Organizatorami tegorocznego Wyścigu są: - Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu 
Konińskie Towarzystwo Cyklistów w Koninie przy udziale samorządów Kalisza i Kazimierza 
Biskupiego  
Zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyścig zostanie rozegrany w dniach 20 - 21 kwietnia 
2002r.  
Zapraszamy także na dwie inne, towarzyszące Wyścigowi, imprezy kolarskie, a mianowicie: 
19 kwietnia – na Ogólnopolski Klasyk Kolarski "Dookoła Wieruszowa" i 20 kwietnia - 
Wyścigi Kolarskie Młodzieżowe w Kazimierzu Biskupim . 
 
o Wojciech Adamczyk nowym Prezesem KIG 

W dniu 12 marca 2002 roku członkowie Konińskiej Izby Gospodarczej wybrali 
nowego prezesa zarządu. Został nim Wojciech Adamczyk prezes zarządu Zespołu Elektrowni  
PAK S.A.  

Po dwóch latach przewodzenia Izbie z fotela prezesa zrezygnowała Magdalena 
Plesińska. Uczestnicy walnego trzynastego zgromadzenia KIG pozytywnie ocenili jej pracę i 
dwunastu członków Rady Izby. Izba poza zmianą prezesa, zmieniła także skład Rady.  

Z członkostwa w Radzie zrezygnował Paweł Kotlewski, właściciel firmy Elektromont 
1; uczestnicy walnego zgromadzenia wybrali nowego członka Rady i poszerzyli Radę z 12 do 
15 członków. Zostali nimi: Julian Drabent, Andrzej Rybicki, Jerzy Chybicki (Centrofarb) i 
Mariola Frysiak. 

Trzynaste walne zgromadzenie Konińskiej Izby Gospodarczej zakończono 
przyjęciem programu na 2002 rok. Zapisano w nim wszystkie dotychczasowe formy działania 
oraz zwrócono szczególną uwagę na budowanie prestiżu Izby, integrację członków, 
wzmocnienie finansów i biura KIG.  

Starostwo Powiatowe w Koninie reprezentował na spotkaniu naczelnik Wydziału 
Promocji i Informacji Jerzy Ciupa.  

 
o ...w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 
13 marca, Starosta Koniński spotkała się z szefem Urzędu Nadzoru nad Ubezpieczeniami 
Zdrowotnymi, panem Żamojdą. Rozmowa odbyła się w siedzibie Wielkopolskiej Regionalnej 
Kasy Chorych w Poznaniu. 
 
o u Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
15 marca , Starosta Elżbieta Streker – Dembińska udała się do Warszawy na spotkanie  
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej Jerzym Hausnerem w sprawie organizacji PUP. 
 
o IV Targi Ofert Turystycznych  

Tegoroczna, czwarta już edycja, Targów Ofert Turystycznych poprzedzona została 
seminarium poświęconym ,,Promocji turystycznej Wielkopolski Wschodniej”. Seminarium 
przygotowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie z udziałem 
pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Centrum Informacji 
Europejskiej, samorządów powiatowych, miejskich i gminnych oraz firm turystycznych. 
Na spotkaniu - 16 marca -Powiat Koniński reprezentowała Starosta Koniński Elżbieta Streker 
– Dembińska. 

Oficjalnie otwarcie IV Targów Ofert Turystycznych miało miejsce  17 marca w hali 
sportowej ,,Rondo” w Koninie  
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Targi turystyczne organizowane są w Koninie od 1999 roku. Do tej pory z 
powodzeniem prezentowały się na nich biura podróży, sklepy turystyczne, ośrodki 
wypoczynkowe, hotele i gospodarstwa agroturystyczne z Konina i powiatu konińskiego.  

W tym roku, w związku z poszerzeniem formuły imprezy o autoprezentację całej 
Wielkopolski Wschodniej, obok konińskiego starostwa - które uczestniczy w targach od ich I 
edycji - udział w niej wzięły także starostwa: kolskie, słupeckie i tureckie.  
Do ważniejszych wydarzeń tych Targów zaliczyć należy spotkanie Starostów  
z przedstawicielami regionalnych mediów, na którym powołane zostało „Stowarzyszenie 
Wielkopolska Wschodnia”. 
 
o Akademicka koszykówka 
W zakończonych w niedzielę – 17 marca - Mistrzostwach Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych i Kolegiów Nauczycielskich w Koszykówce zwyciężył zespół z Tarnobrzega, 
który w finałowym meczu pokonał Jelenią Górę .  
Zespół z Konina zajął jedenaste miejsce.  
Zmaganiom koszykarzy w PWSZ w Koninie przyglądała się Starosta Koniński Elżbieta 
Streker – Dembińska. 
 
o 10 – Lecie ARR w Koninie 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie obchodziła 19 marca 2002r.  
10 – lecie swojej działalności.  

ARR jest przedsiębiorcą publicznym, którego głównym zadaniem jest wspieranie 
polityki rozwoju regionalnego w Wielkopolsce poprzez realizację usług na rzecz 
samorządów, przedsiębiorców i instytucji. Agencja zdobyła uznanie i zaufanie klientów 
dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.  

Celem strategicznym ARR jest działanie na rzecz podniesienia konkurencyjności 
samorządów i przedsiębiorstw z Wielkopolski w aspekcie integracji z Unią Europejską. 
Głównymi jej atutami są wysokie kwalifikacje zawodowe jej pracowników, doświadczenie  
w realizacji usług i projektów dla przedsiębiorstw i samorządów, a także otwartość na ciągłe 
poszerzanie i doskonalenie swojej działalności. 

W Uroczystościach Jubileuszowych, które odbyły się 19 marca w Hotelu „Magda” w 
Licheniu Starym , udział wzięła Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska.. 
 
o w sprawie rekultywacji 
21 marca , Starosta Elżbieta Streker – Dembińska spotkała się z władzami gminy Kazimierz 
Biskupi i przedstawicielami KWB „Konin” w sprawie rekultywacji terenów pokopalnianych. 
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9. Zapraszamy : 
 na imprezy sportowe: 
o na Wielkopolską Spartakiadę Mieszkańców Wsi , która odbędzie się 24 marca w 
Kazimierzu Biskupim, 
o 9 kwietnia do Ślesina na Czwórbój Lekkoatletyczny, 
o na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Ręczną Szkół Podstawowych w 
Rychwale: chłopcy – 12 kwietnia , dziewczęta – 15 kwietnia, 
o do Kleczewa na III Międzypowiatowy Turniej Bokserski, który odbędzie się  
13 kwietnia,  
o do Ślesina na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Nożną Gimnazjów, które 
odbędą się 19 kwietnia, 
o 24 kwietnia na Drużynowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkół Średnich w 
Ślesinie. 
 
 do zwiedzenia stoiska powiatu konińskiego na targach turystycznych: 
o w Łodzi – „Na styku kultur”, 
o w Berlinie – „ITB”. 
 
 na imprezy kulturalne: 
o Na Finał Powiatowy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbędzie się 26 marca 
w Koninie.  
o 13 kwietnia do GOKiS w Kazimierzu Biskupim na XI Międzypowiatowy Przegląd 
Małych Form Teatralnych 
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