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Biuletyn 4 (28) ( czerwiec/lipiec/sierpień/wrzesień) 
 
WSTĘP 
 

Reforma administracji publicznej nałożyła na powiaty szereg zadań związanych z  
organizowaniem  i świadczeniem pomocy dla tych osób i rodzin, które  z różnych powodów  
wymagają wsparcia ze strony samorządu powiatowego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  powstało  w roku 1999  jako samodzielna 
jednostka organizacyjno-budżetowa wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, 
powołana do realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Zadania, jakie stanęły 
przed PCPR określone zostały zasadniczo w dwóch ustawach: ustawie o pomocy społecznej i 
ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
Trzeba wyraźnie podkreślić, że powiat w ramach tych ustaw otrzymał nowe dla struktur 
pomocy społecznej zadania :  z zakresu opieki i wychowania przejęte z  resortu oświaty oraz  
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W lipcu roku 1999 PCPR 
przyjął do realizacji kolejne zadania, które związane były z powołaniem przez Starostę 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Od 2000 r. 
wykonuje   zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych tj. tworzenie 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych , refundacja wynagrodzeń oraz udzielanie pożyczek 
na rozpoczęcie działalności przez osoby niepełnosprawne.  
        Od roku 1999 wyraźnie widoczna  jest tendencja do przekazywania przez administrację 
rządową zadań do powiatu, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych zmianach do ustawy o 
pomocy społecznej rozbudowujących katalog zadań powiatu  zmniejszając tym samym 
zadania administracji rządowej. Podobnie zadania na rzecz osób niepełnosprawnych  
sukcesywnie,  w coraz większej części przekazywane są do realizacji przez powiat. Takie 
tendencje w gruncie rzeczy są oczekiwane i korzystne z punktu widzenia realizacji polityki 
powiatu na rzecz mieszkańców. Dają szansę na znacznie lepsze określenie podstawowych 
potrzeb do realizacji i najpilniejszych  problemów do rozwiązania. Zbyt często jednak nie idą  
w parze z odpowiednim wzrostem środków na  ich realizację. 

Przyjęta strategia powiatu w zakresie rozwiązywania problemów społecznych pozwala na 
określenie priorytetowych zadań wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w powiecie w 
obszarze pomocy społecznej.  Określone dla powiatu konińskiego priorytetowe zadania 
zawarte zostały w trzech programach :  

1) Lokalny program pomocy dziecku i rodzinie. 
2) Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. 
3) Lokalne partnerstwo-zasady współdziałania samorządu lokalnego i organizacji 

pozarządowych. 
Szerzej o ich realizacji  przeczytać można na stronach Biuletynu poświęconych 

strategiom w praktyce. W ciągu czterech lat funkcjonowania samorządu powiatowego, mimo 
trudności związanych z finansowaniem zadań, udało się w powiecie konińskim tak 
zorganizować pomoc społeczną wykonującą zadania powiatowe, że  sprawnie wykonuje 
zadania ustawowe, a dostrzegając specyficzne problemy powiatu podejmuje próbę ich 
rozwiązywania, wykorzystując wiedzę i zaangażowanie społecznych partnerów- organizacji 
pozarządowych. 

   
Elżbieta Sroczyńska 

Dyrektor Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w  Koninie 
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1.Z prac Rady Powiatu 
W dniu 27 czerwca  2002 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.  
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji 

uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się i przyjęła informacje: 
- o skuteczności zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu 

konińskiego, 
- na temat wdrażania ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów  rolnych 

do zalesienia – stan na koniec maja 2002 roku, 
- o przygotowaniach do skupu zbóż i rzepaku w powiecie konińskim, 
- Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań rzeczowych na drogach powiatowych w 

powiecie konińskim za okres od stycznia do maja 2002 roku. 
W dalszej części obrad Rada podjęła  uchwały w następujących sprawach: 

- powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew, 
- powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Wilczyn, 
- inwestycji wieloletniej pod nazwą „Modernizacja drogi Nr 16212 Budzisław- Kaliska gm. 

Kleczew, 
- podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych, 
- wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego, 
- zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 złotych. 

Rada podjęła również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Koniński, a także dokonała zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 
rok. 

 
W dniu 30 sierpnia, Radni zebrali się na XL już posiedzeniu pierwszej kadencji Rady 

Powiatu Konińskiego.  
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji 

uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się i przyjęła : 
- informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2002 roku, 
- ocenę realizacji wydatków majątkowych i wydatków na remonty bieżące wykonanych 

przez powiat w I półroczu 2002 roku, 
- informację z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 

2001. 
 W dalszej części obrad Rada podjęła  uchwały w następujących sprawach: 
- opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Starym Mieście o likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Gminny Ośrodek Zdrowia” w Starym 
Mieście, 

- utworzenia Placówki Rodzinnej w Wilczogórze, 
- określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, 
- dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 rok, 
- zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie. 

         Krystyna Grabowska  
Kierownik Biura Rady 
Powiatu Konińskiego 
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2.Z prac Komisji Rady Powiatu 
 

18 czerwca zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dwóch 
placówkach: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale oraz w Placówce 
Rodzinnej w Grodźcu. Zespół ocenił pracę w/w placówek, istniejącą bazę lokalową oraz 
dokonał analizy celowości wydatkowanych środków.  

 
19 czerwca obradowała Komisja Budżetowo-Finansowa, która pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian  
w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 rok. Ponadto Komisja nie wniosła uwag do 
projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 
kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł, uznając podjęcie tej uchwały jako 
konsekwencję wcześniej podjętej przez Radę Powiatu decyzji o budowie i modernizacji dróg.  

 
19 czerwca obradowała również Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej. 

Komisja rozpatrzyła „Informację na temat wdrażania ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.  
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – stan na koniec maja 2002 roku”. Komisja 
uznała, że kryterium kolejności wpływu wniosków o zalesienia, nie jest właściwym 
kryterium. Pozwala ono bowiem ubiegać się – zapewne z powodzeniem – o zalesienie 
gruntów osobom, które tylko w tym celu je kupują (nie zaś rolnikom). Taki stan rzeczy 
wzbudził niepokój Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.  
Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem przygotowań do zbioru i skupu zbóż. 
 
 Także 19 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska  
na lotnisku w Kazimierzu Biskupim. Członkowie Komisji wraz  z zaproszonymi gości 
uczestniczyli w przelocie samolotem Aeroklubu Konińskiego. Wykonanie lotu związane było  
z monitoringiem elementów środowiska na terenie powiatu konińskiego. Pozwoliło to  
na weryfikacje informacji o istniejących zagrożeniach oraz ocenę ich potencjalnego 
niebezpieczeństwa dla środowiska i krajobrazu. 
 
 20 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja 
rozpatrzyła „Informację o skuteczności zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  
na terenie powiatu konińskiego” Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na konieczność 
współpracy samorządów wszystkich szczebli z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych  
w zakresie praktycznej realizacji kontraktów. Wypracowanie sprawnych form współpracy 
może zapewnić właściwe zorganizowanie rynku usług medycznych na terenie powiatu. 
Zdaniem Komisji również, aby zapewnić właściwą jakość usług zdrowotnych oraz 
prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową kontraktową konieczne jest 
wzmożenie nadzoru nad świadczeniodawcami. Ponadto niepokój Komisji wzbudza 
niewystarczająca dostępność do specjalistycznych gabinetów medycznych oraz do gabinetów 
rehabilitacyjnych. 

 
 24 czerwca obradowała Komisja Oświaty i Wychowania, która pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Koniński.  
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Druga część posiedzenia miała miejsce w Żychlinie. Komisja zapoznała się ze stanem prac  
w kompleksie sportowo-dydaktycznym, stwierdzając że jest to bardzo ładny i nowoczesny 
obiekt. 
 
 Także 24 czerwca obradowała Komisja Prawa i Porządku Publicznego. Posiedzenie 
odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Komisja 
wysłuchała informacji nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz 
zapoznała się z działalnością Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koninie. W 
kontekście dyskusji Komisja uznała za celowe zorganizowanie dwóch dodatkowych punktów 
stacjonowania karetek pogotowia, a mianowicie w Ślesinie i w Koninie przy ul. Szpitalnej. 
 
 25 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej, na którym 
wysłuchano informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o realizacji zadań rzeczowych 
na drogach powiatowych w powiecie konińskim za okres od stycznia do maja 2002 r. Ponadto 
pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady powiatu Konińskiego w sprawach: 
 powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew; 
 powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Wilczyn; 
 inwestycji wieloletniej pod nazwą „Modernizacja drogi nr 16212 Budzisław – Kaliska, 

gmina Kleczew” 
 

25 czerwca obradowała również Komisja Rewizyjna. Podczas posiedzenia omówiono 
protokoły z przeprowadzonych kontroli przez zespół kontrolny w Specjalnym Ośrodku 
szkolno-Wychowawczym w Rychwale oraz Rodzinnej Placówce w Grodźcu. Ponadto 
dokonano analizy pracy Zarządu Powiatu Konińskiego w oparciu o protokoły posiedzeń 
Zarządu oraz własne spostrzeżenia i obserwacje za I półrocze 2002 r. 

 
26 czerwca obradowała doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa. Komisja 

pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie 
podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych. 
Ponadto Komisja rozpatrzyła projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie 
wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego. Komisja odniosła się 
pozytywnie do przedstawionych w projekcie uchwały składników wynagrodzenia 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego. 
27 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego  
i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia, na którym przyjęto „Informację o działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2002 r.” 
 

27 sierpnia br. obradowały na wspólnym posiedzeniu Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Komisja do Spraw Rodziny. Komisje wyraziły pozytywną opinię dot. 
projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwały Rady Gminy w Starym 
Mieście o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Gminny 
Ośrodek Zdrowia” w Starym Mieście; w sprawie utworzenia Placówki Rodzinnej  
w Wilczogórze; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację.  
 
 29 sierpnia br. obradowała Komisja Budżetowo-Finansowa. Komisja uznała  
za zasadne i celowe proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu –  
w związku z czym oceniła pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  
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w budżecie Powiatu Konińskiego. Ponadto Komisja zapoznała się i nie wniosła żadnych uwag 
do „Informacji z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2001” oraz do „Oceny realizacji wydatków majątkowych i wydatków na remonty bieżące 
wykonanych przez powiat w I półroczu 2002 roku”. 
 
 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej. Komisja 
zapoznała się z „Oceną realizacji wydatków majątkowych i wydatków na remonty bieżące 
wykonanych przez powiat w I półroczu 2002 roku” i nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonego 
materiału. 
 

29 sierpnia obradowała również Komisja Ochrony Środowiska. Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 
Konińskiego na 2002 rok w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Ponadto Komisja zajęła się sprawą zgłoszoną przez mieszkańców wsi Mrówki (gm. Wilczyn), 
a dot. zanieczyszczenia jezior Suszewskiego i Mrówieckiego. Zobowiązano uczestniczącego 
w posiedzeniu Wójta Gminy Wilczyn do zorganizowania spotkania z udziałem 
przedstawicieli: mieszkańców wsi Mrówki, Starostwa Powiatowego w Koninie, Starostwa 
Powiatowego w Słupcy, Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
oraz podmiotów zanieczyszczających w/w jeziora. 

        Krystyna Grabowska 
Kierownik Biura Rady 
Powiatu Konińskiego 



 6 

 
3. Z prac Zarządu Powiatu 
96. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 27 czerwca br. 
 
Zarząd zaakceptował treść  autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego  
w sprawie: podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic  
i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach 
samorządowych, dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r., inwestycji 
wieloletniej pod nazwą „Modernizacja drogi 16212 Budzisław – Kaliska gm. Kleczew. 
Autopoprawki do ww. projektów uchwał wprowadzono na sesji w dniu 27 czerwca br. Zarząd 
przyjął również  treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński. Podjął uchwałę w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Zapoznał się z informacją nt. przygotowań do skupu zbóż i rzepaku w 
powiecie konińskim, z treścią uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie sprzedaży 
nieruchomości, stanowiących własność gminy Kleczew ( domki nauczycielskie ),  
z treścią porozumienia w sprawie powierzenia Związkowi Międzygminnemu „Koniński 
Region Komunalny w Koninie prowadzenia zadań publicznych w zakresie ochrony 
środowiska. Zarząd również rozpatrywał wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku dot. 
wsparcia finansowego w zakupie strojów dla kapeli „STASIAKI”, oraz wniosek Zarządu 
Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Koninie dot. przyznania dotacji ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla 
młodzieży gimnazjów i szkół średnich oraz ich opiekunów za udział w Finale Regionalnym  
w Koninie XVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pod patronatem Ministra Środowiska 
oraz w konkursie „Mój las”  organizowany przez ZO LOP w Koninie. 
 
97. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 8 sierpnia br. 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego: w sprawie opinii  
o projekcie uchwały Rady Gminy w Starym Mieście o likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Gminny Ośrodek Zdrowia w Starym Mieście, w sprawie 
utworzenia Placówki Rodzinnej w Wilczogórze, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
przeznaczonych na ich realizację. Podjął uchwałę : zmieniającą uchwałę w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu konińskiego na 2002 r.,  
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu konińskiego przez Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie. Zarząd przyjął informację o działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze br., oraz zapoznał się z informacją nt. 
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze będące przedmiotem obrad 
sesji Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2002 r. W zakresie realizacji planu pracy Starostwa  
i jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego za I półrocze 2002 r. przyjął do 
akceptującej wiadomości informacje o: przeprowadzonych auditach wewnętrznych, realizacji 
szkoleń, przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w Starostwie i jednostkach 
organizacyjnych powiatu, skargach i wnioskach, wykorzystaniu Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zajmował 
się: odpowiedzią na wnioski Komisji Rady Powiatu, zaleceniami pokontrolnymi z kontroli 
problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, sprzedażą 
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nieruchomości w Żychlinie, Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu 
długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł., umową w sprawie oddania do używania lokalu 
na ulicy Hurtowej 1 na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 Zarządu gościł właściciela Firmy Lehmann + Partner polska Sp. z o.o. – Lehmann Wolfgang 
z Kirchheim / Thür. Firma ta ściśle współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych  
w Koninie w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, wykonywania pomiarów, opracowywania 
map i wszelkich materiałów  dotyczących dróg powiatowych.   
Zarząd Powiatu Konińskiego opowiedział się za dalszą współpracą z Firmą Pana Wolfganga 
Lechhmanna. 
 
98. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 21 sierpnia br. 
 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 
konińskiego na 2002 r. Podjął uchwały w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Konińskiego za I półrocze 2002 r., informacji z wykonania wydatków, które nie 
wygasły z upływem roku budżetowego 2001, opinii dotyczącej zaliczenia niektórych działek 
gruntu na terenie Sompolna i Ośna Górnego do kategorii dróg gminnych, zbycia 
nieruchomości stanowiących mienie powiatu, przekazania ruchomości stanowiących mienie 
powiatu. Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną realizacji wydatków majątkowych na remonty 
bieżące wykonywanych przez powiat w I półroczu 2002 r. będąca przedmiotem obrad sesji  
w dniu 30.08.2002 r. Zapoznał się z informacjami o: przebiegu zbioru i skupu zbóż w br., 
organizacji IV Powiatowych Dożynek 2002, przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2002/2003. Zarząd Powiatu przyjął również do akceptującej wiadomości 
informację o przeprowadzonych i rozpoczętych w okresie od 27.06.2002 do 21.08.2002 
postępowaniach w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzając 
jednocześnie: wybór oferty złożonej przez PKO BP S.A. na udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego złotowego w kwocie 1.000.000 zł na „Budowę i modernizacje dróg”, 
unieważnienie postępowania w trybie zamówienia o cenę na zakup sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału WG oraz wybór oferty na wykonanie teczek 
dla kierowców złożonej przez Firmę Handlową „Bibuła” Stanisław Michalak. W sprawach 
bieżących Zarząd zajmował się między innymi wnioskiem Wójta Gminy Wilczyn w sprawie 
kontynuacji modernizacji drogi powiatowej Wilczyn – Święte – Zygmuntowo na odcinku 
ulicy Karolkowej w Wilczynie. Zarząd Powiatu odnosząc się do przedmiotowego wniosku 
zaznaczył, że w bieżącym roku nie ma żadnych możliwości kontynuowania tego zadania.  
Zadanie to zostanie ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2003 jako zadanie podstawowe do 
realizacji. Zarząd zapoznał się  odpowiedzią Marszałka Województwa Wielkopolskiego na 
pismo Starosty Konińskiego w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 266 
Konin – Ciechocinek z droga powiatową nr 16230 Wola Podłężna – Grąblin. W sprawie tej 
zostaną przeprowadzone rozmowy z gminą Kramsk w sprawie dotyczącej wykupienia 
niezbędnych gruntów pod tę inwestycję. 
 
99. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 30 sierpnia br. 
Zarząd Powiatu Konińskiego na swoim kolejnym posiedzeniu omówił autopoprawki do 
projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w Budżecie 
Powiatu Konińskiego na 2002 r. Zatwierdził arkusze organizacyjne szkół i placówek 
oświatowych powiatu konińskiego na rok szkolny 2002/2003. Członkowie Zarządu otrzymali  
Raport – Powiat Koniński w latach 1999 – 2002 do zapoznania się i wniesienia ewentualnych 
uwag. 
        Krzysztof Musiał 



 8 

        Sekretarz Powiatu Konińskiego 
 
4. Strategie w praktyce 
 Strategiczny program w zakresie pomocy społecznej dla powiatu konińskiego 

Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  nałożyła na powiat szereg istotnych z punktu 
widzenia obywatela zadań do wykonania. Do realizacji tych zadań , ich koordynowania w 
powiecie powołane zostało Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie jako samodzielna 
jednostka  organizacyjno- budżetowa będąca częścią zespolonej administracji 
samorządowej. 

Minione cztery lata dały podstawę do określenia sposobu realizacji nałożonych na 
powiat zadań z zakresu pomocy społecznej. Można powiedzieć, iż było to wyzwanie, 
ponieważ problematyka opieki i wychowania oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa nie 
były wcześniej  zagadnieniami pomocy społecznej. 
Wymagało to równocześnie realizacji bieżących zadań i tworzenia systemowej koncepcji 
rozwiązywania problemów w powiecie.  
Konieczne stało się  przygotowanie w ramach ogólnej strategii powiatu strategicznych 
programów rozwiązywania problemów społecznych. Powstały one w wyniku  konsultacji, 
analiz i dyskusji z partnerami  w roku 2000 w postaci trzech podstawowych programów, 
najistotniejszych z punktu widzenia potrzeb lokalnych i zadań powiatu: 
1) Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie w powiecie konińskim 
2) Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej 
3) Lokalne partnerstwo-zasady współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych 
 

 
Program  LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE W POWIECIE 
KONIŃSKIM jest priorytetowym programem powiatu w zakresie pomocy społecznej. 
Wynika to z ustawowych obowiązków powiatu, jak również z  zastanych po podziale 
administracyjnym warunków do realizacji pomocy dzieciom  zaniedbywanym  lub 
opuszczonym przez rodziców. Jest  propozycją  samorządu na rozwiązywanie problemów 
opiekuńczo-wychowawczych  występujących w powiecie. W powiecie konińskim nie ma 
placówek stacjonarnych typu dom dziecka, pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, ośrodek 
adopcyjno-opiekuńczy. Nie było zatem potrzeby ich reformowania, skupiliśmy się na 
organizowaniu alternatywnych, bliższych potrzebom dziecka  form pomocy w sytuacji 
zagrożenia lub kryzysu. 

W ciągu 4 lat, jak obrazuje to poniższe zestawienie, zaistniała konieczność 
umieszczenia w placówce typu dom dziecka tylko jednego dziecka z powiatu. Wszystkie inne 
interwencje w rodzinach, dzięki współpracy   z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami 
zawodowymi zakończyły się umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej bądź pogotowiu 
rodzinnym a w efekcie – powrotem do rodziny. Oznacza to, że placówki stacjonarne typu 
domy dziecka nie są koniecznym elementem infrastruktury powiatu, problemy opiekuńczo-
wychowawcze można rozwiązywać inaczej. 

Do końca czerwca br. powiat wsparł finansowo  usamodzielnienie się  48 osób 
opuszczających placówki i rodziny zastępcze, udzielił również pomocy rzeczowej ( meble, 
wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego pozyskany od darczyńców) oraz pomocy w 
pozyskaniu lokalu mieszkalnego.  
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DZIECI  I WYCHOWANKOWIE W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 
 
Tab.1 
Lata Rodziny 

zastępcze 
Dzieci w 
rodzinac
h 
zastępczy
ch 

Wychowanko
wie rodzin 
zastępczych 

Usamodzielnie
nia 

Umieszczeni
a w domach 
dziecka  

Umieszeni
a w 
pogotowiu 
rodzinnym 

 Liczba 

1999 103 117 57 19 - - 

2000 100 125 59 12 - - 

2001 125 135 83 12 1 9 

2002  
( I 
półroc
ze) 

91 120 64 5 - 10 

 
 
WYDATKI NA  RODZINY ZASTĘPCZE W POWIECIE 
 
Tab.2 
Lata Pomoc 

pieniężna na 
częściowe koszty 
utrzymania 
dziecka w 
rodzinie 
zastępczej 

Pomoc 
pieniężna na 
kontynuowanie 
nauki  przez 
wychowanka 

Pomoc 
pieniężna na 
usamodzielnieni
e 

Koszty 
prowadzenia 
pogotowia 
rodzinnego 
( 2 ) 

 Złotych 

1999 836 150 250 000 38 849 - 

2000 762 183 309 154 47 251 - 

2001 731 694 285 349 48 821 24 034 

2002 
( I półrocze) 

380 817 179 137 25 168 29 129 

 
( Pogotowia rodzinne powstały 1 marca i 1 września 2001 r., stąd koszty prowadzenia nie 
obejmują całego roku) 
 
Program OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  powstał 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Podsumowaniem przygotowanego programu była konferencja nt.  
„Rozwiązywanie problemów społecznych w powiecie konińskim”, zorganizowana przez 
PCPR 27 lutego 2001r. Kolejna konferencja  „ Osoba niepełnosprawna w społeczności 
lokalnej” odbyła się  5 grudnia 2001r. i poświęcona była  realizacji przyjętego programu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kieruje  pomoc bezpośrednio do osób 
niepełnosprawnych w ramach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, pomocy 
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finansowej na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 
likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, której rozmiary w latach 
1999-2002 przedstawia tabela. 

W ramach rehabilitacji zawodowej stworzonych zostało  od 1999 r. 95 miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 9 osób skorzystało z pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.   

W powiecie konińskim działają placówki świadczące pomoc i rehabilitacje dla osób 
niepełnosprawnych, prowadzone przez organizacje pozarządowe: 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
1) 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 125 uczestników  
- w Sadlnie dla 25 uczestników prowadzone przez Towarzystwo Walki z Kalectwem 
- w  Wilczynie dla 35 uczestników prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z    
  Upośledzeniem Umysłowym 

- w Mielnicy Dużej  dla 30  uczestników prowadzone przez Fundację Mielnica 
- w Paprotni dla 35 uczestników prowadzone przez Gminę Krzymów 
Środowiskowe Domy Samopomocy 
1) 2 Środowiskowe Domy Samopomocy  dla osób z upośledzeniem umysłowym 
- w Koninie dla 30 uczestników prowadzony przez Fundację Mielnica  
- w Głębockiem dla 20 uczestników prowadzony przez Stowarzyszenie Osób  
   Niepełnosprawnych „ Radość” 
Ognisko integracyjne 
1) Ognisko integracyjne „ Radość” w Głębockiem dla dzieci niepełnosprawnych 

prowadzone przez Stowarzyszenie „ Radość” 
Poradnictwo. Informowanie o prawach i uprawnieniach  
1) Biuro Porad Obywatelskich prowadzone przez Stowarzyszenie „ Wielkopolska 

Obywatelaska” prowadzące poradnictwo dla mieszkańców powiatu, również w 
zakresie problemów związanych z niepełnosprawnością. 

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych 
1) Klub Środowiskowy przy Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora Piotra  

Janaszka prowadzony przez Fundację Mielnica, oferujący zajęcia rehabilitacyjne i 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

 
Powiat wspiera finansowo programy i imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, 
m.in. Abilimpiadę – Olimpiadę Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty 
Artystyczne dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w 
Ślesinie. 

 
LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY 
FINANSOWEJ Z   PFRON 
 
REHABILITACJA SPOŁECZNA 
 
Tab. 3 
Lata Turnusy rehabilitacyjne Sprzęt 

ortopedyczny i 
pomocniczy 

Bariery 
architektoniczne i w 
komunikowaniu się 

 LICZBA  OSÓB 

 Ogółe
m 

Doroś
li  

Dzie
ci 

Opiekuno
wie 

Ogółe
m 

Doroś
li 

Dzie
ci 

Ogółe
m 

Doroś
li 

Dzie
ci 
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1999 232 134 47 51 153 113 40 9 6 3 

2000 294 151 80 63 166 102 64 14 8 6 

2001 343 154 84 105 326 142 84 24 14 10 

2002  
(szacunko
wo) 

226 84 72 70 300 140 90 - - - 

 
RHABILITACJA ZAWODOWA 
 
Tab.4 
Lata Nowe miejsca pracy Pożyczki na 

rozpoczęcie 
działalności 

Refundacje 
wynagrodzeń 

 Liczba  Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota 

1999 26 617 2 48 000 138 404 099 

2000 15 238 038 2 104 301 173 538 821 

2001 30 598 177 4 94 000 139 498 435 

2002 
(szacunkowo 

24 376 000 1 15 000 150 550 588 

 
( za rok 2002 podajemy przewidywane wykonanie na podstawie przyjętego budżetu i 
złożonych wniosków) 
 
WNIOSKI I ORZECZENIA WYDANE PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ 
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 
Tab.5 
Lata Powiat Turecki Powiat Koniński 
 Wnioski 

złożone 
Wydane 
orzeczenia 

Wnioski 
złożone 

Wydane 
orzeczenia 

1999 173 94 239 148 
2000     
2001 516 426 610 496 
2002 (I 
półrocze) 

Do 16 
lat 

Powyż
ej 16 
lat 

Do 16 
lat 

Powyż
ej 16 
lat 

Do 16 
lat 

Powyż
ej 16 
lat 

Do 16 
lat 

Powyż
ej 16 
lat 

 
 

408 346 153 206 602 432 260 234 

Jak wynika to z powyższej tabeli, w roku 2002 pojawia się nowa kategoria spraw, a 
mianowicie orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16, które jest podstawą do 
przyznania zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku stałego dla matki z tytułu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Z zestawienia wynika, że  
liczba wniosków w tych sprawach była wyższa  niż wniosków osób dorosłych.   
Najczęściej występujące powody występowania o ustalenie niepełnosprawności w latach 
1999-2002 to zdecydowanie  korzystanie z systemu pomocy społecznej, następnie  
odpowiednie zatrudnienie oraz korzystanie z ulg i uprawnień.  
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ZŁOŻONE WNIOSKI I WYDANE POSTANOWIENIA PRZEZ POWIATOWY 
ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 
Tab.6 
Lata Powiat Turecki i Powiat Koniński 
 Wydane postanowienia 

zawierające opinię co do 
konieczności sprawowania opieki 
nad dzieckiem 

Wydane postanowienia dot. 
umieszczenia w dps 

2000 33 65 
2001 40 47 
   
   
( W roku 1999 i 2002 Zespół nie wydawał w/w postanowień) 
 

Program LOKALNE PARTNERSTWO – zasady współdziałania samorządu lokalnego z 
organizacjami pozarządowymi  oznacza, że samorząd nie tylko dostrzega istnienie 
organizacji, ale przyjmuje pewien określony, spójny system działań w zakresie współpracy z 
nimi. Powiat Koniński od początku swego istnienie starał się realizować zasadę 
pomocniczości,  uznając ważną rolę organizacji pozarządowych w identyfikowaniu 
problemów społecznych i realizacji najistotniejszych potrzeb społeczności lokalnych.  

W ciągu tych lat samorząd powiatowy wypracował zasady współpracy  z organizacjami, 
określone zostały w formie uchwały Rady Powiatu priorytetowe zadania  do realizacji przez 
organizacje pozarządowe, przyjęta została procedura  składania ofert na realizację zadań 
powiatu.  
 

Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
pomocy społecznej  polega w szczególności na : 

 realizowaniu wspólnych inicjatyw, takich jak : konferencje, imprezy, programy 
 pozyskiwaniu od organizacji pozarządowych informacji  dotyczących działań na rzecz 

społeczności lokalnych oraz adresatów tych działań 
 uzupełnianiu działań powiatu komplementarnymi działaniami organizacji 

pozarządowych w ramach strategii powiatowej w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych  
 udzielaniu dotacji na realizację programów powiatowych na rzecz priorytetowych 

problemów społecznych 
 udzielaniu informacji na temat możliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł 
 promowaniu działań organizacji 
 udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w gremiach doradczych i 

opiniodawczych. 
 
Organizacje pozarządowe wykonują ważne zadania powiatu z zakresu pomocy 

społecznej. Należą do nich: 
1) Prowadzenie 12  niepublicznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

typu ogniska i świetlice  
2) Prowadzenie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z  upośledzeniem 

umysłowym 
3) Prowadzenie 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu 

znacznym 
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4) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego- informowania o prawach i uprawnieniach 
w ramach Biura Porad Obywatelskich 

5) Prowadzenie programu Starszy Brat-Starsza Siostra  
6) Organizowanie i przeprowadzenie projektów, imprez o zasięgu powiatowym lub 

ponadpowiatowym, w których powiat uczestniczy, w tym finansowo: Powiatowe Dni 
Rodziny, Abilimpiada, Rodzinny Turniej Kulturalno-Rekreacyjny. 

Organizacje, z którymi powiat stale współpracuje to:  
 Konińskie Towarzystwo Trzeźwość 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
 Fundacja Mielnica 
 Stowarzyszenie Wielkopolska Obywatelska 
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Radość” 
 Stowarzyszenie „ Razem” 
 Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” 
 Zgromadzenie Zakonne Sióstr Wspólnej Pracy w Sompolnie 
 Towarzystwo Walki z Kalectwem 

 
Inne organizacje, z którymi powiat podjął  współpracę przy realizacji 

programów w latach 1999-2002: 
 Koniński Klub Amazonek 
 Towarzystwo Samorządowe 
 Zarząd Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków 
 Polski Czerwony Krzyż 

    
     
Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Koninie 
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 Realizacja Strategii przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie konińskim. 

Do najważniejszych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym zadań z zakresu  
promocji zdrowia należą zagadnienia związane z realizacją Strategii przeciwdziałania 
uzależnieniom  w powiecie konińskim od substancji psychoaktywnych przyjętą do realizacji 
uchwałą Nr XXVII/164/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Intencją strategii jest mobilizacja zasobów społeczności lokalnej do przeciwdziałania 
uzależnieniom w powiecie konińskim poprzez koordynację przedmiotową polegającą na 
integracji działań, a nie podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 
Głównym celem strategicznym jest zmniejszenie popytu i podaży na substancje 
psychoaktywne. 

Strategia zawiera cele i zadania do realizacji na lata 2001 –2006.  Od czasu 
uchwalenia programu podjęto szereg działań zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań. 

Pierwszym celem operacyjnym było przeprowadzenie diagnozy  środowiskowej 
uzależnień . Zadania umożliwiające  realizację postawionego celu to: 
1. przeprowadzenie badań na wybranej grupie uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i 

podstawowych w powiecie, 
2. badanie populacji dorosłych z uwzględnieniem reprezentacji każdej z gmin, 
3. określenie lokalnych zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. 

Zdiagnozowanie  środowiska dzieci i młodzieży powiatu w zakresie uzależnień  
od nikotyny, alkoholu i narkotyków miało swój praktyczny wyraz w przeprowadzonym  
w listopadzie i grudniu 2001 badaniu ankietowym na populacji 1500 dzieci i młodzieży  
ze szkól podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół średnich Starostwa. 
Badanie ankietowe przeprowadziło Stowarzyszenie „Razem”. Jej wyniki w postaci mapek 
zagrożeń w poszczególnych gminach zostaną przekazane do wykorzystania i wytyczenia 
właściwych działań prewencyjnych samorządom gminnym naszego powiatu. 
Nie zostały natomiast podjęte działania w zakresie badania populacji dorosłych ze względu  
na niewystarczającą ilość środków na ten cel.  

Drugi cel operacyjny zakłada podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu 
w zakresie uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków poprzez: 
1. promocję strategii w społeczności gminnej, 
2. szkolenie lokalnych liderów prewencji, 
3. prowadzenie działalności edukacyjnej i poradnictwa dla rodziców, 
4. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 

Aby zapewnić warunki do podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie jako zadanie 
najważniejsze w początkowej fazie realizacji strategii  uznano    rozpropagowanie 
problematyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród samorządów gminnych,  
w placówkach oświatowo - wychowawczych gmin i powiatu, wśród dzieci i młodzieży  
oraz rodziców poprzez: 

- omówienie założeń Strategii na Konwencie Wójtów, Burmistrzów, 
- przedstawienie celów Strategii na spotkaniu z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych podmiotów zajmujących się tą problematyką, 

- promowanie treści Strategii w lokalnych mediach, 
- pedagogizację rodziców w zakresie zagrożeń uzależnieniami prowadzoną 

systematycznie przez placówki oświatowe powiatu ale również w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych powiatu w czasie wywiadówek szkolnych, 
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- edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie głównie w czasie lekcji wychowawczych 
oraz zajęć pozalekcyjnych, 

- inspirowanie nauczycieli,  pedagogów i pielęgniarek higieny szkolnej do udziału  
 w kursach, warsztatach i szkoleniach dot. problematyki uzależnień. 
Kolejny cel operacyjny zakłada objęcie jak największej ilości dzieci i młodzieży 

alternatywnymi formami organizacji czasu wolnego przez:  
1. organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
2. rozwijanie zainteresowań,  umiejętności i zdolności dzieci i młodzieży, 
3. efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji, ferii  
 i w  dni wolne od pracy. 

Organizowanie różnych alternatywnych  form spędzania czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży ma swoje odzwierciedlenie w różnorodnych i licznych imprezach i turniejach 
sportowych organizowanych na poziomie gmin i powiatu przez szkolne kluby sportowe  
i LZS-y , nauczycieli wychowania fizycznego oraz imprezach kulturalnych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania w miesiącu lipcu i sierpniu br. 
akcji letniego wypoczynku dla 200 dzieci z czterech gmin powiatu( Skulsk, Wilczyn, Stare 
Miasto, Grodziec), która przebiegała pod  hasłem : „Bezpieczne wakacje”. Inicjatorem akcji 
był PUP, a współorganizatorami w/w gminy. 

Ostatnim celem operacyjnym jest rozwijanie form pomocy osobom uzależnionym  
i współuzależnionym, w którym wytyczono następujące zadania: 
1. prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie pomocy uzależnionym, 
2. zwiększenie możliwości leczenia i terapii uzależnionych, 
3. stwarzanie warunków do ponownej adaptacji uzależnionych w środowisku społecznym  i  
pomoc współuzależnionym 

W ramach rozwijania form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym 
został uruchomiony  Powiatowy Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla zagrożonych, 
uzależnionych i współuzależnionych. Punkt funkcjonuje od czerwca 2001 r. na bazie Ośrodka 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Koninie. Jego uruchomienie poprzedziła  
szeroka akcja informacyjna , którą zostały objęte GOPS-y ,  Gminne Komisje  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wszystkie szkoły podstawowe,  gimnazjalne  
i średnie na trenie powiatu, zakłady opieki zdrowotnej na poziomie podstawowym  
 oraz parafie . 
Z zadowoleniem należy stwierdzić, że od momentu rozpoczęcia realizacji Strategii zaczęła   
wzrastać sieć punktów informacyjno-konsultacyjnych w gminach zwiększyła się ilość klubów 
AA i Al.-Anon . 
Poszerzeniu uległa również oferta terapeutyczna Ośrodka Leczenia Uzależnień w Koninie  
o poradnictwo, terapię indywidualną, grupową o stopniu podstawowym i zaawansowanym. 
Oddział Leczenia Uzależnień WSzZ.w Koninie zwiększa powoli ale systematycznie ilość  
i rodzaj świadczonych usług. 
Ważnym jest również stwarzanie lepszych warunków dla dzieci ze środowisk zagrożonych 
patologiami . Na terenie powiatu w minionej czterolatce powstało i działa 12 świetlic 
socjoterapeutycznych  i ognisk wychowawczych , w których opieką i pomocą objętych  
jest 542 podopiecznych. 

Działania na rzecz pomocy dla osób uzależnionych są długofalowe. Wymagają 
nowych rozwiązań organizacyjnych, chęci działania lokalnych liderów i niestety pewnych 
środków finansowych. Najbardziej wymiernym efektem wdrażania zadań wynikających ze 
strategii jest fakt, że dla wielu osób wcześniej problem ten był obojętnym, bądź w ich pojęciu 
marginalnym. Szeroka akcja propagandowa zintegrowała środowiska, które wcześniej już 
realizowały pewne zadania. Spotkania i narady organizowane w Starostwie dały możliwość 
nawiązania współpracy, wymiany opinii i własnych doświadczeń na temat uzależnień. 
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Konferencje organizowane w 2000 roku, na które zostały  zaproszone  osoby, będące 
autorytetami w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień oraz odpowiedzialne za ich 
organizację w kraju i na szczeblu wojewódzkim przybliżyły ten problem uczestnikom 
konferencji , a opracowane materiały pokonferencyjne są bazą do wykorzystania na rzecz  
społeczeństwa powiatu. 
 Powołany dla celów opracowania i monitorowania realizacji Strategii Powiatowy 
Zespół ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom zamierza w najbliższym okresie wzmóc 
działalność  zwiększając częstotliwość i  spotkań oraz poszerzając grono uczestników tych 
spotkań w celu zainteresowania problematyką zagrożenia uzależnieniami jak najszerszego 
grona podmiotów i osób. 
         Romualda Nawrocka 
        Naczelnik Wydziału 
        Spraw Społecznych 
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5.PUP informuje 
1. Analiza bezrobocia 

 Na koniec lipca 2002 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych  w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 19.755 osób. W porównaniu do lipca 2001 r. omawiana 
populacja wzrosła o 4,3 % .  
 
Wykres 1 
Stany bezrobocia w 2002 roku 
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 Miesiące wakacyjne są okresem wzmożonych rejestracji – zwłaszcza osób kończących 
szkołę. Ma to bezpośredni wpływ na strukturę i stan bezrobocia rejestrowanego w PUP w 
Koninie. W czerwcu bezrobocie utrzymywało, podobnie jak w poprzednich miesiącach 
tendencję spadkową. Wynikało to przede wszystkim z wysokich wyrejestrowań w 
szczególności podjęć pracy,  w tym również pracy subsydiowanej. Zwiększyła się również 
liczba osób, które zostały wyrejestrowane  w wyniku nie stawienia się w urzędzie w 
wyznaczonym terminie. 
 W miesiącu lipcu odnotowano 0,8 % wzrost bezrobocia i wyniósł on 149 osób. W 
omawianym okresie do ewidencji PUP przyjętych zostało 469 absolwentów.  
W ramach programu „Pierwsza Praca” w miesiącu lipcu objęto : 

• wszystkich absolwentów formami niesubsydiowanymi, 
• 283 absolwentów formami subsydiowanymi, w tym : 
- staże absolwenckie  – 160 osób, 
- umowy absolwencki  –   87 osób, 
- roboty publiczne   –   17 osób 
- szkolenia    –   16 osób, 
- prace interwencyjne  –     3 osoby. 

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, w końcu lipca 2002 r. zarejestrowane były 
554 osoby niepełnosprawne, w tym 265 osób posiada status bezrobotnego, zaś status 
poszukującego pracy  289 osób.   
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Na koniec omawianego okresu zarejestrowanych było 725 osób pobierających zasiłek 
przedemerytalny oraz 370 osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Ogółem 
świadczenie i zasiłek przedemerytalny pobierało 1095 osób . 

W czerwcu i lipcu zgłoszono 1.173 oferty pracy, w tym 648 do pracy subsydiowanej.  
 

2. Inicjatywy i przedsięwzięcia PUP Konin 

W miesiącach czerwiec i lipiec PUP w Koninie  zorganizował  6 mini  giełd pracy.  
 
W ramach programu „Pierwsza Praca” odbyły się : 

- spotkania informacyjne z absolwentami rejestrującymi się po raz pierwszy w PUP - 
udział wzięło 318 absolwentów, 

- spotkania z pośrednikiem pracy- udział wzięło 246 absolwentów, 
- warsztaty „Samodzielność w poszukiwaniu pracy” - udział wzięło 23 absolwentów.  

 
Pani Wiesława Matusiak Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w okresie od 
czerwca do sierpnia uczestniczyła w następujących spotkaniach i konferencjach: 

- w dniu 11.06.2002r. w klubie „Hutnik” z posłem Józefem Nowickim, 
- w dniu 27.08.2002r w Starostwie Powiatowym posiedzenie Komisji  
   Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia Rady 

Powiatu Konińskiego, 
- w dniu 25.08.2002r. w Ślesinie -  „Dożynki Powiatowe”, 
- w dniu 30.08.2002r. w Starostwie Powiatowym XL Sesja Rady Powiatu 

Konińskiego. 
       Wiesława Matusiak  
       Kierownik PUP w Koninie 
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6.Unia Europejska – dowiedz się więcej 
KOMITET  REGIONÓW 

Komitet Regionów (dalej Komitet) budowany jest od marca 1994 r. Został powołany 
przez Traktat z Maastricht w 1991 r. Przywódcy państw członkowskich zadecydowali o jego 
utworzeniu, jako reprezentancie władz regionalnych i samorządowych, obawiając się, że Unia 
Europejska będzie rozwijała się, pozostawiając w tyle społeczeństwo. 

Z pewnością nie jest zbiegiem okoliczności, że Komitet zrodził się wraz z ideą 
subsydiarności (udział władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym Unii). 

Traktat z Maastricht postanowił, że Komitet ma stać się organem konsultacyjnym dla 
Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w dziedzinach dotyczących szczebla 
lokalnego i regionalnego struktury terytorialnej Unii.  

Na początku istnienia zakres jego zainteresowania ograniczony był do pięciu 
obszarów : spójności gospodarczo – społecznej; trans-europejskich sieci komunikacyjnych; 
ochrony zdrowia; edukacji; kultury. 

Traktat Amsterdamski, który wszedł w życie z dniem 1 maja 1999 r., określił kolejne 
pięć obszarów obowiązkowej konsultacji z Komitetem: polityka zatrudnienia; polityka 
socjalna; ochrona środowiska; przygotowanie zawodowe; transport. Udzielił również prawa 
do konsultowania się z Komitetem (na równi z Radą oraz Komisją) Parlamentowi 
Europejskiemu. Komitet uzyskał także prawo do wydawania opinii opracowywanych z 
własnej inicjatywy. 

Jednakże, byłoby błędem patrzenie na Komitet, jak na ostoję regionalizmu ze szkodą 
dla narodowego czy europejskiego wymiaru. Komitet widzi siebie w roli moderatora 
współpracy: 
- po pierwsze, w pionie, w procesie „unijnego sprawowania władzy”, który obejmuje 
szczeble: unijny, państwowy, regionalny i lokalny. Rządy krajów członkowskich 
reprezentowane w Radzie są wprzęgnięte w proces podejmowania decyzji na szczeblu 
integracyjnym i następnie ich wdrażanie na miejscu w kraju. Jednocześnie władze regionalne 
i samorządowe nie mogą w pełni odgrywać swej roli bez wsparcia pierwszych dwóch 
szczebli; 
- po drugie na płaszczyźnie poziomej w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności 
sprawowania władzy, organy samorządowe i regionalne muszą pracować wspólnie z 
lokalnymi partnerami we wszystkich możliwych obszarach. 

W skład Komitetu wchodzi 222 członków (po 24 z Francji, Włoch, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii; 21 z Hiszpanii; po 12 z Austrii, Belgii, Grecji, Holandii, Portugalii, Szwecji; po 9 z 
Danii, Finlandii, Irlandii i 6 z Luxemburga) oraz 222 zastępców. Wszyscy wyznaczeni są na 
czteroletni okres przez Radę. W przeciwieństwie do członków Parlamentu, członkowie 
Komitetu nie przebywają na stałe w Brukseli. Wszyscy mają swe siedziby na szczeblu 
regionalnym lub lokalnym. Spotykają się na sesjach plenarnych Komitetu lub na 
posiedzeniach komisji.     Członkowie Komitetu wybierają spośród siebie na okres 2 lat Biuro 
wykonawcze w liczbie 40 osób, w tym Przewodniczącego oraz pierwszego 
wiceprzewodniczącego. Biuro odpowiada za realizację programu politycznego Komitetu.  

W ramach Komitetu działa 8 wyspecjalizowanych komisji: 
Komisja 1: polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, spójności gospodarczo – 

społecznej; 
Komisja 2: rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa, 
Komisja 3: sieci transeuropejskich, transportu, społeczeństwa informatycznego; 
Komisja 4: planowania przestrzennego, emisji zanieczyszczeń miejskich, energii, 

ochrony środowiska; 
Komisja 5: polityki społecznej, zdrowia, ochrony konsumentów, badań, turystyki; 
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Komisja 6: zatrudnienia, polityki gospodarczej, jednolitego rynku, przemysłu, małych 
i średnich przedsiębiorstw; 

Komisja 7: edukacji, przygotowania zawodowego, kultury, młodzieży, sportu; 
Komisja 8: spraw instytucjonalnych i praw zasadniczych. 
Kiedy Komisja, Rada czy Parlament ustanawiają prawo albo program działania, które 

z kolei mogłyby mieć swe następstwa na poziomie regionalnym czy lokalnym, to najpierw 
konsultują się z Komitetem, który z kolei zwraca się z prośbą do jednej z ww Komisji o 
przedstawienie projektu opinii. Celem pracy komisji Komitetu jest optymalizacja wpływu 
opracowywanego prawa, tak na Unię, jak i na regiony, a przez to na społeczeństwo unijne. 
Opinia Komisji jest następnie dyskutowana na spotkaniu plenarnym Komitetu. Po poddaniu 
pod głosowanie wraca do określonej instytucji jako odpowiedź na jej wniosek o konsultacje. 

Przygotowywanie opinii jest podstawowym zadaniem Komitetu  i najbardziej 
widocznym przejawem jego działalności. 

Komitet przeprowadza także studia badawcze. Koncentruje się w nich na 
zagadnieniach paneuropejskiej spójności i zapewnieniu wiedzy dla każdego, szukającego 
zrozumienia głównych zagadnień unijnych, takich jak np.: regionalny wymiar rozszerzenia, 
frekwencja w wyborach regionalnych i lokalnych, regionalna i lokalna demokracja, czy 
jakość życia w miastach i regionach unijnych. 

Komitet pracuje nad tym aby przybliżyć Unię do zwykłego człowieka. Z jednej strony 
–  występuje jako rzecznik instytucji unijnych, przekazując informacje do miast i regionów, a 
z drugiej  jest tubą władz regionalnych i samorządowych, pozwalającą na uwzględnienie ich 
racji w procesie decyzyjnym tychże instytucji. 

W nadchodzących latach, waga władz regionalnych znacznie wzrośnie. W związku z 
tym Komitet i instytucje Unii stają na stanowisku, że jest już czas by przyjąć do wiadomości, 
że Unia nie jest jedynie przez nie rządzona. Że jest w równym stopniu budowana i 
realizowana , tak przez rządy krajów członkowskich i ich społeczeństwa, jak i przez 
podmioty, które Komitet reprezentuje – władze regionalne i lokalne.  

Komitet swym istnieniem i działalnością materializuje ideę Unii budowanej przez 
społeczeństwo dla społeczeństwa. Zauważalny jest także związek: im mocniejsza Unia się 
staje, otwierając się na nowych członków, tym bardziej rośnie poczucie tożsamości 
regionalnej i lokalnej. Zatem jest absolutnie niezbędnym pogłębianie procesu włączania 
społeczeństw krajów członkowskich w nurt głównej dyskusji o kształcie dalszej integracji 
europejskiej. 

Przyszłość i rola Komitetu powiązane są z przygotowywanym poszerzeniem Unii. 
Rządy krajów kandydujących prowadzą negocjacje z Komisją i Radą, ale to miasta, 
samorządy lokalne i regiony będą decydowały o jakości poszerzenia i członkostwa. 
Poszerzenie powiedzie się gdy władze lokalne i regionalne krajów kandydujących będą 
gotowe do tego procesu, dobrze poinformowane i włączone w jego realizację. 
 
Opracowano w oparciu o materiał znajdujący się na: www.cor.eu.int 
        Jerzy Ciupa  
        Naczelnik Wydziału  

Promocji i Informacji 

http://www.cor.eu.int/
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7. Nasi Partnerzy 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Radość” w Ślesinie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Radość” formalnie zarejestrowane zostało 
w kwietniu 1999 r., aczkolwiek inicjatywa powołania organizacji wynikająca z rzeczywistej 
potrzeby współdziałania rodziców dzieci niepełnosprawnych narodziła się w 1997 r.  Wtedy 
to Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie zorganizował imprezę integracyjną dla dzieci z gminy 
i podczas tego spotkania powstała myśl o powołaniu stowarzyszenia. Cele statutowe 
Stowarzyszenia to: 
- integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek, imprezy 
artystyczne, 
- organizowanie usług socjalnych w środowisku, 
-działalność edukacyjna. 

Pierwszym prezesem Zarządu Stowarzyszenia został pan Leszek Szczepański, który 
wspólnie z Zarządem czynił starania o pozyskanie siedziby na działalność Stowarzyszenia a 
następnie nawiązał kontakty z panią Anneke Mulder z holenderskiej Fundacji Stiching 
Eemsmond  Helpt de Polen, która w znakomity sposób przyczyniła się do sfinansowania 
remontu i ogrzewania budynku po byłej szkole we wsi Głębockie przekazanej Stowarzyszeniu 
w bezpłatne użytkowanie na 10 lat przez Radę Gminy Ślesin. Obecnym prezesem 
Stowarzyszenia jest pan Tomasz  Karaszewski, który z wielkim oddaniem sprawom osób 
niepełnosprawnych  rozwija podjęte zadania. 

Dzięki zaangażowaniu wielu firm i osób prywatnych, nie korzystając ze środków 
publicznych,  już w sierpniu 2001 r. Stowarzyszenie przygotowało siedzibę na przyjęcie 
pierwszych osób. Powiat koniński zlecił Stowarzyszeniu  prowadzenie ogniska 
integracyjnego „ Radość”  dla dzieci  z Głębockiego i dowożonych z terenu gminy Ślesin.  

Inną formą współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a samorządem powiatowym jest 
prowadzenie przez organizację od listopada 2001r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla  
20 osób niepełnosprawnych, dowożonych z gmin Ślesin i Sompolno. Środki na prowadzenie 
placówki pochodzą przede wszystkim z budżetu powiatu konińskiego, gmin oraz  pozyskane 
od sponsorów lub innych źródeł. 

Organizacja ta jest jedną z niewielu, które powstały i zaistniały na terenie gminy. 
Bardzo prężnie rozwija się, jest partnerem dla samorządu gminnego i powiatowego w 
realizacji ich zadań. Swoją działalność stale rozszerza w kierunku odpowiadania na potrzeby 
pojawiające się w środowisku osób niepełnosprawnych żyjących w małych miejscowościach.  

Sami uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mówią: „ To jest nasz dom 
rodzinny. Tu spotykamy się , uczymy i bawimy a przede wszystkim nawiązujemy przyjaźnie. 
Mamy „ promyk” nadziei w tej „ Radości”. I niech tak pozostanie.” 

   Elżbieta Sroczyńska 
Dyrektor PCPR w Koninie 
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8.Wydarzenia miesiąca 

 
  Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego 

W ramach realizacji Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego w przypadku 
występowania zagrożeń weterynaryjnych, Biuro PCZK Starostwa wspólnie z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynaryjnym przy współpracy z wójtami i burmistrzami w dniach 15.05 - 
12.06 br. przeprowadziło szkolenia dla osób wyznaczonych do wystawiania świadectw 
miejsca pochodzenia zwierząt oraz dla sołtysów. 

Celem szkolenia było przypomnienie zasad oraz sposobu wypełniania świadectw 
zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi handlu zwierzętami . W trakcie 
szkolenia omówiono procedury związane z obiegiem informacji w przypadku różnych 
zagrożeń.  
Szkoleniem objęto ogółem 230 osób na 282 uprawnionych do wystawiania świadectw. 
Oprócz sołtysów w szkoleniu wzięli udział: wójtowie, burmistrzowie, pracownicy urzędów 
gmin, lekarze weterynarii oraz pracownicy ODR. 
 Poza szkoleniami , w ramach Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego w przypadku 
występowania zagrożeń weterynaryjnych,  policjanci KM Policji w Koninie uczestniczyli w 
lustracji 2 jarmarków oraz dokonali 24 kontroli przewoźników zwierząt rzeźnych na drogach 
powiatu konińskiego 

Wnioski z przeprowadzonej na terenie powiatu akcji przedstawiają się następująco: 
1. Efektem szkolenia, lustracji jarmarków i kontroli na drogach jest znaczna  poprawa stanu 
przestrzegania prawa w zakresie obrotu zwierzętami rzeźnymi; 
2. Na spotkaniach z wójtami i burmistrzami zapadły uzgodnienia dotyczące unormowania 
spraw zastępstwa osób upoważnionych do wystawiania świadectw miejsca pochodzenia 
zwierząt 
3. Opracowana przez Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konińskiego 
Starostwa ulotka informacyjna o obowiązkach rolników w przypadku wprowadzania do 
obrotu zwierząt zostanie  rozesłana do gmin  
 
 ...podsumowali kadencję 

Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska, wice Starosta Stanisław Bielik i 
Skarbnik Powiatu Radzisław Kozłowski uczestniczyli w XV Ogólnopolskiej Konferencji 
przewodniczących organów wykonawczych gmin, powiatów i województw, która odbyła się 
13-14 czerwca w Poznaniu.  

Celem spotkania było uzyskanie opinii reprezentatywnego grona samorządowego w 
podstawowych kwestiach dotyczących dalszego skutecznego działania samorządu 
terytorialnego i rozwoju społeczności lokalnych, m.in., w sprawie proponowanych i 
niezbędnych zmian w ustroju jednostek samorządowych oraz korzystania przez samorządy z 
funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych UE. Podczas obrad poruszono także temat 
konieczności określenia perspektywicznej polityki państwa wobec obszarów wiejskich i 
zurbanizowanych.  

Ostatnia Konferencja w tej kadencji samorządów stała się także okazją do jej 
podsumowania oraz sformułowania wniosków dla następców. 
 
 OKFA’ Konin 2002 

Od dwunastu lat organizowany jest w Koninie Ogólnopolski Konkurs Filmów 
Amatorskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Organizatorami 
Konkursu są: Centrum Kultury i sztuki w Koninie, Federacja Niezależnych Twórców 
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Filmowych w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu oraz Klub „Energetyk” w Koninie. 

OKFA jest najbardziej prestiżowym Konkursem poświęconym filmowi amatorskiemu 
w Polsce. Cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród najstarszych filmowców – 
amatorów od lat biorących w nim udział , jak i młodych, stawiających pierwsze kroki w tej 
dziedzinie. Tak, jak bardzo zróżnicowani są wiekowo uczestnicy OKFA, tak bardzo 
zróżnicowana jest tematyka nadsyłanych filmów. 

Popierając inicjatywę organizatorów, Konińskie Starostwo od czterech lat wspiera 
imprezę.  W tym roku nagrody Starosty Konińskiego wręczyła laureatom Pani Barbara 
Szeflinska. 
 
 „Klimaty Kazimierskie” 

Pod hasłem „Klimaty Kazimierskie”, w dniach 15 i 16 czerwca w Kazimierzu 
Biskupim odbywał się cykl imprez prezentujących różnorodność walorów tego wyjątkowego 
miejsca. Koncert muzyki organowej, fanfary i hejnały w wykonaniu poznańskiego trębacza 
rozbrzmiewały na dziedzińcu i wewnątrz kościoła klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny. 
W krużgankach klasztornych, można było natomiast , obejrzeć wystawę historyczną 
autorstwa Jerzego Łojki, przedstawiającą dzieje Kultu Pięciu Braci Męczenników w różnych 
miejscach i czasie w aspekcie ich powiązania i relacji z Kazimierzem Biskupim . Ważnymi 
wydarzeniami, nawiązującymi do przyszłorocznych obchodów rocznicy Tysiąclecia 
Męczeństwa Pięciu Braci Polaków były:  promocja „świeżo” wydanej płyty CD z kroniką 
klasztoru Bernardynów w Kazimierzu Biskupim oraz zaprezentowanie projektów pomnika 
Pięciu Braci , który stanie w centrum Kazimierza. 

W programie „Klimatów” nie zabrakło także imprez o charakterze świeckim. W 
ramach spotkania Stowarzyszenia Producentów Owoców Miękkich odbył się festyn, kiermasz 
oraz wykład docenta z Poznańskiej Akademii Rolniczej. Wieczorem, natomiast, na stadionie 
w Kazimierzu wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej . zespoły: „Dżem” i „TAXI”.   
 Podczas dwudniowego święta Kazimierza Biskupiego, gminę odwiedziła Starosta 
Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
 sukces młodzieży z Żychlina na Targach we Frankfurcie 

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Koninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie został wytypowany do udziału w Polsko-Niemieckich Targach 
Młodzieży YOUNG LIFE 2002 Frankfurt n/ Odrą w dniach 14-16.06.2002 r. W tym celu 
dyrekcja Zespołu skontaktowała się z zawodową placówką oświatową Internationnal Bund z 
Frankfurtu. Celem  przedsięwzięcia było zorganizowanie i poprowadzenie restauracji polsko-
niemieckiej, serwującej gościom potrawy zarówno jednej jak i drugiej kuchni. 8 uczennic i 2 
uczniów z klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, pod opieką 4 nauczycieli przygotowywało polskie 
dania: barszcz czerwony z uszkami, bigos, śledzie w śmietanie, karkówkę faszerowaną, 
pierogi z kapustą i grzybami oraz rogaliki drożdżowe. Z usług restauracji polsko-niemieckiej 
skorzystało około 1600 osób. Wśród gości był sekretarz ds. kultury Ambasady Polski w 
Niemczech, a także delegacja szkół licealnych wraz z członkiem zarządu powiatu Barbarą 
Szeflińską. Nasza praca kulinarna została nie tylko zauważona, ale także wysoko oceniona 
przez organizatorów Targów . Kierownictwo Internationnal Bund zaproponowało, w dowód 
uznania długofalową współpracę. Polegałaby ona na wymianie młodzieży z technikum 
żywienia w ramach praktyk zawodowych. Wspólna praca z jednej strony pozwala realizować 
idee jednoczącej się Europy, niweluje bariery językowe i mentalne, z drugiej strony pozwala 
nam uwierzyć w swoje możliwości zawodowe. Młodzież naszego Zespołu jest otwarta na 
takie przedsięwzięcie, widząc w tym szanse pokazania swojego mistrzostwa zawodowego. 
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Powyższe przedsięwzięcie pokazało, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 
może być atrakcyjnym partnerem dla placówek oświatowych państw Unii Europejskiej. 
 
 XXIII Kongres Techników Polskich 

Na zaproszenie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Starosta 
Elżbieta Streker-Dembińska wzięła udział w XXIII Kongresie Techników Polskich, który 
odbył się 18 czerwca w ramach Poznańskich Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr 
Inwestycyjnych. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP – Aleksander 
Kwaśniewski. 

Z wielu punktów programu spotkania szczególnym zainteresowaniem jego 
uczestników cieszyły się: debata na temat „Technicy bliżej rynku” oraz omówienie 
zorganizowanych branżowych i regionalnych imprez kongresowych. . 

Kongres zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości: Prezes Rady 
Ministrów, Przedstawiciel Prezydenta RP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz 
parlamentarzyści RP. 
 
 „jak  kreować wizerunek  władz samorządowych?” 

18 czerwca , Barbara Szeflinska członek Zarządu Powiatu Konińskiego udała się do 
Jarocina na konferencję poświęconą tematowi  „Kreowania wizerunku władz 
samorządowych”. 
Wśród zagadnień omówionych podczas spotkania, największą uwagę uczestników skupiły 
wykłady z dwóch tematów: „Znaczenie marketingu politycznego dla funkcjonowania władz 
samorządowych” i „Właściwy dobór koncepcji w zarządzaniu usługami komunalnymi jako 
instrument budowy pozytywnego wizerunku władz samorządowych”. 
 
 Jan Paweł II Patronem Gimnazjum w Wysokiem 

20 czerwca  Starosta Elżbieta Streker – Dembińska brała udział w uroczystości 
nadania gimnazjum w Wysokiem imienia Jana Pawła II. Uroczystościom towarzyszył 
wspaniały program artystyczny  przygotowany na bazie tekstów R. Brandstaettera i Jana 
Pawła II „ Wołanie (do) człowieka”. Odbyło się także wręczanie nagród oraz wystąpienia 
zaproszonych gości. 
 
 ...u Strażaków w Jabłonce 

20 czerwca w OSP w Jabłonce (gmina Kleczew) odbyło się spotkanie z okazji 10-
lecia obowiązywania ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej.  
W dyskusji poświęconej tematowi bezpieczeństwa głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy 
Kleczew, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Prezes Zarządu 
Powiatu Grodzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.  
Na spotkaniu w Jabłonce obecna była Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska 
 
 
 ...w celu właściwej i efektywnej opieki zdrowotnej 

20 czerwca przedstawiciele samorządu lekarskiego spotkali się z przedstawicielami 
samorządów terytorialnych z obszaru dawnego województwa konińskiego. 

Wielkopolska Izba Lekarska przedstawiła dotychczasowe dokonania reformy oraz 
zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia. Omówiono również udział samorządu 
lekarskiego w tworzeniu planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na poziomie 
gmin i powiatu. Dyskusja dotyczyła także współpracy władz terytorialnych i samorządu 
lekarskiego w zakresie organizowania właściwej i efektywnej opieki zdrowotnej.  



 25 

W spotkaniu wzięli udział starostowie powiatów: słupeckiego, kolskiego i tureckiego, 
Prezydent Konina. Powiat koniński reprezentowała Barbara Szeflińska członek Zarządu 
Powiatu Konińskiego.  
 
 uruchomienie zakładu recyklingu 

            21 czerwca w Licheniu Starym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe METAL 
Pana Błażeja Nowakowskiego uruchomiło zakład recyclingu wyrobów betonowych.  
Zakład ma wypełniać dwie podstawowe funkcje: rozwiązać problem składowania 
bezużytecznych wyrobów i konstrukcji betonowych pochodzących z rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz kierować uzyskiwany gruz betonowy jako materiał do budowy dróg. 
Przy okazji uruchomienia zakładu zademonstrowano proces gruzowania konstrukcji 
żelbetonowych z Elektrowni PĄTNÓW.  
Zdolności przerobowe zakładu zapewniają rozwiązanie problemu składowania odpadów 
betonowych w regionie konińskim. 
W uruchomieniu zakładu brał udział wice Starosta Koniński Stanisław Bielik. 
 
 nowa szkoła w Lipicach 

21 czerwca przekazano do użytku budynek Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Lipicach, który powstał przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej i 
władz samorządowych gminy Grodziec. Oprócz parlamentarzystów, w  uroczystości 
uczestniczyli Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik i Członek Zarządu Powiatu Barbara 
Szeflińska  
 
 „Dni Grodźca” 

Dni Grodźca corocznie rozpoczynają się uroczystą Sesją Rady Gminy w dniu 10 
czerwca, poświeconą pamięci księdza Abp. Bronisława Dąbrowskiego – rodaka Grodźca . Na 
święto składają się również uroczystości organizowane w szkołach z okazji Dnia Dziecka, 
Dnia Sportu, Dni Europejskich, a także gminne zawody strażackie 

W ramach tegorocznych obchodów Dni Grodźca, 23 czerwca odbył się festyn 
kulturalno – rozrywkowy w miejscowym parku. W programie artystycznym wystąpiły dzieci i 
młodzież szkolna z terenu gminy, zorganizowano wystawę prac ręcznych artystów ziemi 
grodzieckiej. Podczas konkursu odbywały się różne konkursy i zabawy, pokazy lotów 
balonów, ognisko i pieczenie kiełbasek oraz zabawa taneczna przy udziale zespołu 
instrumentalno wokalnego z Grodźca. 
Organizatorami imprezy były władze samorządowe.  

W imprezie udział wzięli: mieszkańcy gminy i okolic oraz zaproszeni goście: 
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, posłowie i senatorowie ziemi 
konińskiej, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele Policji, dyrektorzy szkół i zakładów 
pracy.  W imieniu władz powiatu, w uroczystościach uczestniczyła Starosta Elżbieta Streker – 
Dembińska.  
 
 po pierwszym roku wdrażania strategii przeciwdziałania uzależnieniom od 

substancji psychoaktywnych 
W dniu 25 czerwca w siedzibie Starostwa Konińskiego w obecności przedstawicieli 

lokalnej prasy, radia i telewizji  spotkali się członkowie Powiatowego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych w celu podsumowania 
realizacji Powiatowej Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji 
Psychoaktywnych na lata 2001-2006 po pierwszym roku jej wdrażania. 
Po wysłuchaniu informacji z realizacji zadań przyjętych do wykonania w harmonogramie 
Strategii na rok 2001 oraz zapoznaniu się z wynikami ankiety przeprowadzonej na przełomie 
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listopada i grudnia 2001 roku na grupie 1500 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich powiatu konińskiego, uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili 
dotychczasowe działania w tym zakresie. 
Przeprowadzona ankieta pozwoliła zdiagnozować skalę zagrożeń substancjami 
psychoaktywnymi wśród młodzieży w poszczególnych gminach powiatu konińskiego, a co za 
tym idzie, stanowi podstawę do podjęcia właściwych działań prewencyjnych przez lokalne 
władze samorządowe. Wyniki ankiety wykazały, że blisko 50% młodzieży przyznaje się do 
prób ze środkami uzależniającymi. Najbardziej popularny jest w tym względzie 
niskoprocentowy  alkohol ( piwo) oraz papierosy. Do prób z narkotykami przyznaje się blisko 
11% ankietowanych z 6 gmin powiatu. Skala zagrożeń środkami psychoaktywnymi jest 
zróżnicowana w poszczególnych gminach . Największe zagrożenie, jak wynika z ankiety , 
występuje w  gminach: Stare Miasto, Kleczew, Sompolno oraz Krzymów. 

Ponadto uczestnicy spotkania  zapoznali się  z harmonogramem realizacji zadań 
Strategii w rok bieżącym oraz  ustalili kierunki pracy Zespołu na II połowę 2002 roku. 
 
 ...z sesji Rady Gminy Kleczew  

26 czerwca, Starosta Koniński uczestniczyła w sesji Rady Gminy Kleczew, podczas 
której podjęto uchwały dotyczące  realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz 
sprzedaży domów nauczycielskich na terenie gminy Kleczew. 
 
 nowe insygnia powiatu kolskiego 

26 czerwca w Kole odbyła się na uroczysta sesja tutejszej Rady Powiatu, która mocą 
uchwały ustanowiła nowe insygnia powiatu kolskiego: herb i flagę. W uroczystościach wzięło 
udział wielu gości, m.in.: wicewojewoda Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Eugeniusz 
Grzeszczak i starosta koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
  
 IV edycja Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości zakończona 

We czwartek, 27 czerwca , w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta Poznania odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości. 
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele organizacji samorządowych i gospodarczych 
regionu, członkowie Komitetu Polskiej Nagrody oraz eksperci Wielkopolskiej Nagrody 
Jakości. Władze Powiatu Konińskiego reprezentowała na gali Starosta Elżbieta Streker – 
Dembińska. 

Finalistami Konkursu są najlepsze wielkopolskie przedsiębiorstwa i instytucje, które 
realizują politykę projakościową, i poprzez wykorzystywanie modelowych rozwiązań 
europejskich w zakresie zarządzania przez jakość, rozwijają się i osiągają sukcesy. 

Z dużą przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych finalistów znalazły się 
także firmy z terenu powiatu konińskiego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. 
w Koninie, który w kategorii firm dużych,  za " doskonałość rozwiązań w Zarządzaniu przez 
Jakość" otrzymał Nagrodę Główną Wielkopolskiej Nagrody Jakości i Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowe ARTSERVIS K. Lipiński w Koninie, które nagrodzone zostało 
Dyplomem Finalisty Wielkopolskiej Nagrody Jakości za " podejmowane działania w zakresie 
Zarządzania przez Jakość" 
 
 Walne Zebranie Przedstawicieli Konińskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 

w Mikorzynie  
Trudna sytuacja na rynku mleka , spóźnione interwencje oraz warunki wstąpienia do 

Unii Europejskiej, to tylko niektóre tematy poruszane na Walnym Zebraniu Przedstawicieli 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, które odbyło się 28 czerwca w Mikorzynie.  
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Podczas spotkania nie zabrakło także miłych akcentów w postaci gratulacji dla producentów 
mleka za podnoszenie jakości surowca oraz życzenia dalszych sukcesów dla Rady Nadzorczej 
OSM w Koninie.  
Na zaproszenie Zarządu Spółdzielni, w Walnym Zebraniu udział wzięła Starosta Elżbieta 
Streker – Dembińska. 
 
 Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w Turku 

Na zaproszenie organizatorów Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Waldemara Pawlaka oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju nadbryg. Teofila Jankowskiego Starosta Koniński Elżbieta Streker-
Dembińska gościła w Turku na Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych CTIF. 
Uroczyste otwarcie zawodów miało miejsce 29 czerwca na stadionie 1000 Lecia w Turku, a 
konkurencje CTIF rozegrane zostały następnego dnia w niedzielę. 
 
 Targi Rolnicze’ Kościelec 2002 

30 czerwca w Oddziale Zamiejscowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Kościelcu odbyły się 24 Targi Rolnicze, pod patronatem Wojewody 
Wielkopolskiego.  
   Na targach zaprezentowało się około 300 wystawców z różnych regionów Polski. 
   Władze powiatu konińskiego reprezentowali Starosta Elżbieta Streker-Dembińska i 
Wicestarosta Stanisław Bielik. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także przedstawicieli 
władz wojewódzkich oraz parlamentarzystów ziemi konińskiej. 
   Podczas tegorocznej Wystawy miały miejsce: prezentacje maszyn i urządzeń rolniczych, 
nowoczesnych rozwiązań w budownictwie inwentarskim, środków do produkcji rolnej i 
ogrodniczej oraz pokazy zwierząt. Impreza targowa stała się także doskonałą okazją do 
promocji grup producentów rolnych i agroturystyki. Dużą popularnością wśród 
zwiedzających cieszyły się także: wystawa ogrodnicza oraz prezentacja zatytułowana „Mała 
przedsiębiorczość na wsi”. 
   Spośród wielu wystawców z naszego terenu, listy gratulacyjne Starosty Konińskiego 
otrzymali: Wiesław Biadasiewicz z Sompolna, Władysław Matuszewski z Rychwała, 
Dominika Tomczak z Mikorzyna oraz Pracownia Rękodzieła Artystycznego z Kawnic. 
 
 o przyszłości KWB „Konin” 

2 lipca,  Starosta Elżbieta Streker – Dembińska, poseł na Sejm RP Józef Nowicki oraz   
przedstawiciele KWB „Konin”:   Zbigniew  Kasztelewicz, Stanisław Jarecki,   Michał Smorąg 
i Jerzy Tusiński odbyli spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim  Andrzejem Nowakowskim , 
poświęcone  sprawom bieżącym i przyszłości konińskiej kopalni. 
 
 ...z pobytu polskiej delegacji w Bordeaux 

W dniach od 1 do 7 lipca Regionalna Izba Rolnicza w Bordeaux gościła delegację  
z subregionu konińskiego w osobach: Barbary Szeflińskiej ( członka Zarządu Powiatu 
Konińskiego), Stanisława Młodożeńca ( wicestarosty słupeckiego ), Władysława Tybury ( 
dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego ZSR w Kościelcu , reprezentującego powiat 
kolski), Bogdana Świtaja ( skarbnika powiatu tureckiego) oraz młodych rolników z 
województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. 

Głównym celem wizyty polskiej delegacji było poznanie zadań realizowanych przez 
władze Bordeaux z zakresu oświaty na poziomie średnim i kształcenia dorosłych. Władze 
francuskie zaprezentowały gościom z Polski dorobek gospodarstw rolnych, prowadzonych 
przez osoby, przygotowane w ramach programu kształcenia dorosłych. 



 28 

W dniu 4 lipca, polska delegacja wzięła udział w Kongresie Młodych Rolników. 
Podczas odbywającej się w ramach Kongresu konferencji porównywano problemy  z jakimi 
stykają się na co dzień młodzi ludzie zajmujący się rolnictwem we Francji i w Polsce.  
Sytuację polskiego rolnictwa przybliżył uczestnikom spotkania młody rolnik z województwa 
zachodniopomorskiego Radosław Balcerkowski.  

Pobyt polskiej delegacji w Bordeaux, poza wymianą doświadczeń, pozwolił nawiązać 
kontakty, które w przyszłości zaowocują wymianą młodzieży z placówek oświatowych 
obydwu regionów. 
 

 Mikorzyn gościł Konwent Starostów Wielkopolskich 
Z inicjatywy przewodniczącej Konwentu, Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej 

lipcowy Konwent Starostów Wielkopolskich ( 5 lipca ) odbył się na terenie powiatu 
konińskiego, w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Wityng" w Mikorzynie.  

Na spotkaniu omówione zostały tematy dotyczące pomocy społecznej w powiatach 
województwa wielkopolskiego w latach 1999-2002 : Wprowadzenie (Lidia Wrocińska-
Sławska – Dyrektor ROPS ); Rozwój organizacyjny PCPR ( Barbara Hałaburdzin ); 
Realizacja powiatowych zadań pomocy społecznej (Radosław Dukat); Poszerzenie wiedzy i 
umiejętności zawodowych i społecznych – Lucyna Muszalska, Wiesława Rataj;  
Multimedialna prezentacja pomocy społecznej – Janusz Piechowiak; Bilans potrzeb w 
zakresie pomocy społecznej  ( Barbara Hałaburdzin )  oraz informacje: o Wielkopolskiej 
Okręgowej Izbie Architektów – ( Przewodniczący Rady Marek Czuryło ); .„Wielkopolskim 
Forum Gospodarczym” ( Patrycja Brzozowska Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 
Finansowych) i Pracach Związku Powiatów Polskich ( Elżbieta Streker- Dembińska). 

Spotkanie Starostów w Mikorzynie zakończył rejs samorządowy, w którym 
uczestniczyli także przewodniczący rad powiatowych i sekretarze z całej Wielkopolski oraz 
przewodniczący rad gmin, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu. 

 
 „Dni Ślesina” 

Również i w tym roku, odbywające się  6 i 7 lipca,  „Dni Ślesina”, cieszyły się 
ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy. 

W pierwszym dniu imprezy odbyły się III Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Ślesińskiego. Rozegrano mecz piłki nożnej, w którym zmierzyli się dziennikarze i 
samorządowcy ślesińscy. Dużą atrakcją okazał się piknik country, na którym wystąpili: 
Harwest Time, Paweł Bączkowski z zespołem, Colorado Band, Jhony Walker oraz Zajazd. 
Zdobywcy Pucharu Świata z Klubu Sportowego „Feniks” w Ślesinie wykonali pokaz kick-
boxingu. 

Następny dzień zabawy rozpoczęły rozgrywki w piłce plażowej. Nie zabrakło także  
występów zespołów dziecięcych oraz zespołów amatorskich z gminy Ślesin: „Pogodnej 
Jesieni”, „Relaxu”, „Federacji” czy „Kapeli Wielkiego Brata”. Specjalnie dla zgromadzonych 
na plaży dzieci przygotowano program rozrywkowy „Kaczki z nowej paczki”. 
Gwiazdami tegorocznych „Dni Ślesina” byli niewątpliwie Zbigniew Wodecki z zespołem 
oraz Brathanki. 
 
 X Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno-Instrumentalnych 

Dnia 7 lipca w Kramsku odbył się X Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów 
Wokalno-Instrumentalnych . Jak co roku rozstrzygnięto również konkurs "Tradycje wsi 
polskiej w twórczości plastycznej". W tym roku wystąpiło 16 wiejskich zespołów wokalno-
instrumentalnych z regionu konińskiego. Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
otrzymał zespół "Złoty KŁos" z Sadlna. Nagrodę Starosty Konińskiego otrzymał zespół 
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"Serenada" z Grąblina. Uznanie jury zyskały także : "Sentymentalne Serca" z Kramska, " Sun 
Beam" z Goliny, "Domino" z Kaliny, "Grzegorzewianki" z Grzegorzewa i "Senior" z Goliny. 
 
 rozpatrzono wnioski osób ubiegających się o zwrot kosztów ze środków PFRON 

9 lipca br. odbyło się posiedzenie powołanej przez Starostę Konińskiego Komisji ds. 
opiniowania wniosków osób ubiegających się o zwrot ze środków PFRON kosztów 
poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz 
wniosków o pożyczkę dla osób niepełnosprawnych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
lub rolniczej, która dokonała analizy i oceny złożonych wniosków w roku 2002. 

Komisja rozpatrzyła 11 wniosków pracodawców o utworzenie 29 nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 8 pozytywnie, 1 negatywnie, 2 wnioski pozostały 
do rozpatrzenia we wrześniu, po ich uzupełnieniu. 

Przyznano refundację dla 8 pracodawców na utworzenie 24 stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych na kwotę ogółem 346 000 zł.  
 
 czy będzie rondo w Woli Podłężnej? 

9 lipca, we wtorek Starosta i wice Starosta Koniński spotkali się z władzami gminy 
Kramsk w sprawie budowy ronda w Woli Podłężnej. Podczas spotkania omówiono kwestie 
związane z podziałami geodezyjnymi oraz sprawy z zakresu prawa budowlanego, dotyczące 
przygotowania terenu pod inwestycję. Spełnienie tych warunków przyspieszyłoby budowę 
długo oczekiwanego ronda. 
 
 o Lokalnych Ośrodkach Informacji Europejskiej 

Z inicjatywy WOKiSS, w dniu 10 lipca, w konińskim starostwie odbyło się spotkanie 
poświęcone  powołaniu  Lokalnego Ośrodka Informacji Europejskiej. 
Dyrektor WOKiSS  Maciej Kozik przedstawił koncepcję organizacji LOIE; m.in.: 
przygotowanie urzędów do wypełnienia obowiązków związanych z procesami 
integracyjnymi, prowadzenie projektów związanych z pojawiającymi się programami 
pomocowymi, prowadzenie szkoleń i szeroko zakrojonej działalności informacyjno -  
promocyjnej oraz nawiązywanie, wspomaganie i prowadzenie kontaktów międzynarodowych 
wszystkich jednostek objętych działalnością LOIE.  
W spotkaniu wzięła udział Starosta Elżbieta Streker – Dembińska, która zapowiedziała 
kontynuację tego tematu na najbliższym Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Konińskiego. 
 
 Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku 2002” rozpoczęty 

We czwartek 11 lipca, Starosta Koniński uczestniczyła  w pierwszym w tym roku,  
posiedzeniu Kapituły  Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2002”.  
Po wystąpieniu Pana Marszałka Stefana Mikołajczaka  i uroczystym  powołaniu nowych 
członków Kapituły, nastąpiło przedstawienie projektu Regulaminu pracy Kapituły oraz zasad 
ocen. Zgodnie z programem posiedzenia, zaprezentowano także zasady zgłoszeń do Konkursu 
oraz uzgodniono harmonogram wizytacji kandydatów przez poszczególne zespoły Kapituły.  
Do następnego spotkania ( które planowane jest na koniec sierpnia br.) Członkowie Kapituły 
będą wizytować gospodarstwa zakwalifikowane do Konkursu. 
 
 „...w imię dobroczynności” 

„Problematyka społeczna a strategie promocyjne firm”, to temat prezentacji 
multimedialnej, która odbyła się 11 lipca w sali ratuszowej konińskiego urzędu miasta.  
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Na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorcy, mówiono m.in. o praktycznych aspektach działań 
prospołecznych, reklamie społecznej a także o  historii dobroczynności w Polsce. 
Na spotkaniu w Ratuszu, władze powiatu konińskiego reprezentowała Starosta Elżbieta 
Streker – Dembińska. 
 
 I posiedzenie Kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” 

W dniu 12 lipca odbyło się  pierwsze spotkanie Kapituły tytułu honorowego 
„Zasłużony dla  Powiatu Konińskiego”.  
Kapituła w składzie: Elżbieta Streker – Dembińska, Zdzisław Łukaszewski, Wiesław 
Rybacki, Barbara Szeflińska, Jan Trafny, Jan Ignaszak i Jerzy Ciupa, podjęła uchwałę o 
przyjęciu Regulaminu działania Kapituły wraz z wzorami wniosków o przyznanie tytułu 
honorowego. 
Zapoznano się także ze wzorami legitymacji oraz dyplomu, będącymi załącznikami do 
odznaki potwierdzającej przyznanie tytułu honorowego. 
Kapituła postanowiła, że pierwsze tytuły zostaną przyznane osobom, instytucjom i 
organizacjom zgłoszonym przez społeczność powiatu konińskiego w plebiscycie, ogłoszonym 
przez Starostwo w lokalnej prasie. Plebiscyt odbywał się będzie pod hasłem „Wybieramy 
osobę, która „obudziła” Ziemię Konińską”. 
Ponadto, Kapituła postanowiła włączyć do swej pracy znanych kronikarzy Ziemi Konińskiej. 
Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. 
 
 samochód dla OSP w Tomisławicach 

Na zaproszenie Zarządu  i Rady Gminy Wierzbinek oraz Zarządu Jednostki OSP w 
Tomisławicach, Starosta Elżbieta Streker – Dembińska wzięła udział w uroczystości 
przekazania samochodu strażackiego w/w Jednostce OSP, która odbyła się 13 lipca w 
strażnicy w Tomisławicach. 
 
 Sołtysi w Sompolnie 

Sobotnie popołudnie i piękna pogoda sprzyjały dobrej zabawie uczestników 
 „ Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów” – imprezy cyklicznie organizowanej w Sompolnie  
przez Wydawnictwo „Przegląd Koniński”, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów i  Urząd 
Miejski w Sompolnie. Na przybyłych 13 lipca do Sompolna czekało wiele atrakcji: występy 
lokalnych solistów, zespołów muzycznych i  kabaretowych  oraz recital Darka Guźniczaka i 
koncert gwiazdy wieczoru Eleni. 
 „Wielkopolski Piknik Sołtysów”, jak co roku, odwiedziło wielu gości, wśród nich nie 
zabrakło Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej. 
 
 o inwestycjach w Starym Mieście  

Z inicjatywy Prezesa Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Tomasza 
Kowalewskiego, w poniedziałek 15 lipca w Urzędzie Miasta Konina, odbyło się spotkanie nt. 
„Strefy intensywnego inwestowania w gminie Stare Miasto”. W rozmowach dotyczących 
przygotowania terenów dla kolejnych inwestorów  uczestniczyła Starosta Koniński. 
 
 Piknik Przyjaciół Mielnicy 

16 lipca, Starosta Koniński odwiedziła Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży im. 
Doktora Piotra Janaszka, aby wraz z innymi zaproszonymi gośćmi wziąć udział w 
organizowanym corocznie „Pikniku Przyjaciół Mielnicy”. 
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Organizatorzy - Fundacja „Mielnica” i Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Koninie, 
tradycyjnie już, przygotowali na tę okazję wiele atrakcji, m.in.: zwiedzanie powstającego 
gospodarstwa agroturystycznego, gry i zabawy oraz wspólne grillowanie. 
 
 w sprawie zbiornika Jeziorsko 

W dniu 17 lipca br., Starostwo Powiatowe w Koninie wystosowało pismo do 
Wojewody Łódzkiego o uznanie powiatu konińskiego jako stronę w postępowaniu 
wodnoprawnym w sprawie zbiornika Jeziorsko.   
Mając na względzie dobro rolników uprawiających ziemię w obszarze zalewowym pomiędzy 
wałami przeciwpowodziowymi i uwzględniając składane przez nich wielokrotnie prośby i 
apele o zmianę stanu istniejącego na zbiorniku Jeziorsko, powiat koniński domaga się : 
uelastycznienia prowadzenia gospodarki wodą na zbiorniku tak, aby uwzględniała ona lata 
"suche i mokre", dodatkowego (oprócz przewidzianej ) zwiększenia rezerwy powodziowej 
poprzez określenie pojemności użytecznej zbiornika pomiędzy rzędnymi 119-116,3 m npm, 
zabezpieczenia interesów rolników w okresie intensywnych prac polowych w terminie 16.05 - 
30.06 poprzez nie prowadzenie zrzutów powodujących wydanie wody poza naturalne koryto 
rzeki Warty oraz skrócenia okresu wiosennego napełniania zbiornika do 15.03. 
 
 Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 

W dniu 19 lipca w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i 
Burmistrzów Powiatu Konińskiego.  
Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu, w spotkaniu udział wzięły: Starosta Elżbieta 
Streker – Dembińska, która przybliżyła temat Regionalnych Ośrodków Informacji 
Europejskiej, Dyrektor PCPR Elżbieta Sroczyńska, która omówiła regulamin  dotacji dla 
organizacji pozarządowych, zajmujących się sprawami pomocy społecznej oraz Bożena 
Frankowska , pracownik Wydziału OŚRiL  - z aktualnymi informacjami  o funkcjonowaniu 
funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD. 
 
 Skulsk na rockowo 

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Skulsku, Centrum 
Kultury „Ziemowit”  z Kruszwicy oraz tamtejszego Urzędu Miasta i Gminy tegoroczny, IX 
Nadgoplański Festiwal Muzyczny odbył się 20 lipca na plaży Mniszki w Skulsku.  

W imprezie muzycznej wzięło udział wiele zespołów wykonujących muzykę rock, 
reage, country, blues i pop. Licznie przybyła młodzież wysłuchała koncertów m.in.: grupy 
„Razor” z Domu Kultury w Koninie, „Wujcia Paluch Band” z Domu Kultury w Uniejowie i 
„Amnesty” z Domu Kultury w Koninie. 

Po przesłuchaniu wszystkich zespołów, komisja artystyczna w składzie :Leszek Rutecki, 
Ireneusz Kołodziej, Jan Skuratowicz, Józef Wojtasiewski przyznała  nagrody: gitarę-dla zespołu 
„Wujcio Paluch Band”, nagrodę finansową dla zespołu „Razor” i wyróżnienie dla perkusisty 
zespołu oraz radiomagnetofon dla „Amnesty”.  Wszystkie wyróżnione zespoły otrzymały także 
nagrody finansowe ufundowane przez konińskie starostwo. Nagroda publiczności - rower górski 
– przypadała w tym roku grupie „Valley of Shades”. 
 
 z życzeniami u Jubilatów 

21 lipca, Państwo Helena i Edmund Cholewińscy z Rychwała obchodzili Jubileusz 60 
– lecia pożycia małżeńskiego. Impreza w miejscowej remizie strażackiej zgromadziła 
najbliższych , władze gminy i powiatu. Gratulacje i najlepsze życzenia złożyła Jubilatom 
także Starosta Koniński. 

 
 Konferencja prasowa Starosty Konińskiego 
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Bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem powiatu stały się tematem lipcowego  
( 24 lipca ) spotkania Starosty Konińskiego z przedstawicielami lokalnych mediów.  
Podczas konferencji Starosta Elżbieta Streker – Dembińska omówiła sprawy dotyczące:  
inicjatywy WOKiSS utworzenia sieci Regionalnych Ośrodków Informacji Europejskiej, 
funkcjonowania funduszu pomocowego UE „SAPARD”; zasad przyznawania dotacji dla 
organizacji pozarządowych, zajmujących się sprawami pomocy społecznej czy też organizacji 
tegorocznych Dożynek Powiatowych. Starosta Koniński przedstawiła także stanowisko ZPP 
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty dot. przejęcia przez resort 
szkół rolniczych oraz poinformowała o zamiarze ogłoszenia przez Starostwo plebiscytu na 
kandydatów do tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.  
Realizację programu rządowego „Pierwsza Praca” przybliżyła uczestnikom spotkania Anna 
Subda z-ca kierownika PUP w Koninie.  
 
 
 z okazji święta Policji 

We czwartek, 25 lipca  Starosta Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział w 
uroczystościach z okazji Święta Policji. 

Obchody uświetniło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych,  
nominacji na wyższe stopnie służbowe w Policji oraz wystąpienia gości, m.in.; Wojewody 
Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.  

 
 „Złoty Sekretarz” 

Na wniosek prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III 
Rzeszę Oddział Terenowy w Koninie, złotym medalem za zasługi dla SPP uhonorowany 
został  Krzysztof Musiał, Sekretarz Powiatu Konińskiego. Uroczystego wręczenia 
odznaczenia dokonał przewodniczący Zarządu Głównego SPP Marian Nawrocki w dniu 26 
lipca. 
 
 „... za akcję gaszenia tunelu kablowego” 

W dniu 29 lipca, Starosta Elżbieta Streker – Dembińska wzięła udział w  uroczystości 
wręczenia listów gratulacyjnych strażakom PSP w Koninie i Turku oraz jednostkom OSP  za 
akcję gaszenia tunelu kablowego. Uroczystość odbyła się w Klubie „Energetyk” w Koninie.  
 
 OSP ze Skulska w Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 

29 lipca  Pani Starosta złożyła wizytę Strażakom z OSP ze Skulska , aby 
pogratulować Jednostce przyjęcia do Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystości 
uświetnił swoją obecnością Komendant Wojewódzki OSP nadbryg. Ryszard Kamiński. 
 
 ...z gratulacjami 

Z okazji wręczenia certyfikatu dla Konińskiej Wytwórni Prefabrykatów KONBET 
ISO 9001: 2000, 30 lipca w restauracji „Tradycja” w Koninie, Starosta Elżbieta Streker – 
Dembińska, w imieniu władz powiatu, złożyła gratulacje kierownictwu firmy. 
 
 ostatnie spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie 

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia, w dniu 30.07. w 
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej 
Rady Zatrudnienia. 

Spotkaniu przewodniczył Pan Kazimierz Pałasz – Przewodniczący Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. Pan Prezydent podziękował członkom Rady za dotychczasową pracę i 
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zaangażowanie. Do podziękowań dołączyły się również Starosta Koniński Elżbieta Streker - 
Dembińska oraz Wiesława Matusiak Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. 
Powiatowa Rada Zatrudnienia ustaliła tryb powołania nowych członków Rady.  
 
 plaża w Wąsoszach oddana do użytku 

Na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, Zespół 
Elektrowni PAK w Koninie  uporządkował kanał zrzutowy i linię brzegową plaży przy 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wąsoszach. 30 lipca o godzinie 18.00 odbyło się  
uroczyste oddanie plaży do użytku. Podczas inauguracji , Starosta Koniński złożyła 
podziękowania na ręce  Dyrektora Elektrowni „Pątnów” Marka Tymoszyka za realizację 
wniosku Komisji i sprawne przygotowanie plaży. 
 
 Starosta w terenie.... 

31 lipca Starosta Koniński uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rządowo – 
Samorządowej ds. Infrastruktury w Warszawie. 

 
Działając z ramienia Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2002”, w dniu  

1 sierpnia Elżbieta Streker - Dembińska wizytowała i oceniała gospodarstwa rolne w 
powiecie ostrowskim i krotoszyńskim. 
 
 „Ślesin miodem płynący” 

Z okazji 35 rocznicy założenia Koła Pszczelarzy w Ślesinie, 21 obchodów 
Regionalnego Dnia Pszczelarza oraz poświęcenia pierwszego w dziejach ślesińskiego 
pszczelarstwa pocztu sztandarowego , w niedzielę 4 sierpnia odbyły się uroczystości w 
ślesińskim kościele i przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.  
Podniosły moment przekazania prezesowi koła Zdzisławowi Mielcarkowi sztandaru oraz 
wręczenie medali, odznak i dyplomów najbardziej zasłużonym w branży pszczelarskiej 
wypełniły część oficjalną uroczystości.. W godzinach popołudniowych, na plaży przy OSiR-e 
rozpoczął się festyn. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ślesina i okolic cieszył 
się kiermasz , na którym poza miodem i innymi wyrobami pszczelarskimi można było 
zaopatrzyć się w ule, stroje i akcesoria potrzebne do pracy w pasiece. 
 
 „Liderzy Ekologii” w Mikorzynie 

W dniach od 6 do 10 sierpnia , Ośrodek „Wityng” w Mikorzynie gościł Liderów 
Ekologii z całej Wielkopolski. Na zorganizowanym w ramach warsztatów seminarium, 
Halina Dąbrowska Naczelnik WOŚRiL przedstawiła zadania powiatu w zakresie ochrony 
środowiska a Starosta Elżbieta Streker – Dembińska, przybliżyła uczestnikom spotkania 
działania podejmowane w tej dziedzinie przez Radę Powiatu Konińskiego.  
 
 ...na rzecz promocji subregionu 

6 sierpnia w Słupcy, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone obchodom Milenium 
Męczeńskiej Śmierci Braci Polaków, które zainaugurowane zostały 8 września w Klasztorze 
Ojców Kamedułów w Bieniszewie. 
Spotkanie przedstawicieli z powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego stało 
się także okazją do przedyskutowania wspólnych działań promocyjnych na rzecz subregionu 
konińskiego.  
Nasz powiat reprezentowała w Słupcy Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 
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 Sesja Rady Gminy Kramsk  
9 sierpnia odbyła się sesja Rady Gminy Kramsk, której głównym celem była lustracja i 

ocena stanu dróg, w tym dróg powiatowych. W wyniku dokonanego oglądu stwierdzono, że 
najpilniejszymi zadaniami budowlanymi i modernizacyjnymi w zakresie dróg powiatowych 
na terenie gminy Kramsk są: budowa ronda w Woli Podłężnej; wykonanie nasypu i 
poszerzenie drogi dojazdowej do promu w Biechowach; dokończenie budowy odcinka drogi 
nr 241 na długości ok. 1 km oraz budowa drogi gruntowej nr 489 Grąblin – Kramsk. 
Wskazano na potrzebę wycinki drzew z rowów przy drodze Biechowy – Kuźnica, które 
ograniczają widoczność pojazdom. W bieżącym roku obcięto już gałęzie na niektórych 
odcinkach drogi, natomiast wycinka drzew nastąpi w okresie jesienno – zimowym.  
W trakcie posiedzenia radni gminy zostali poinformowani m.in., że w b.r. na utrzymanie dróg 
na terenie gminy wydatkowano kwotę 83.327 zł. 
W lustracji i sesji Rady Gminy Kramsk uczestniczyli wice Starosta Koniński Stanisław Bielik 
oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Stacherski.  
 
 rozpatrzono Kandydatury do tytułu  

12 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla 
powiatu konińskiego” , na którym rozpatrzono wstępne kandydatury do tytułu. 

 
 IV Dożynki Powiatowe’ Ślesin 2002 

W dniu 25 sierpnia , po raz czwarty odbyły się dożynki powiatowe. 
Tym razem gościnnym gospodarzem była gmina Ślesin. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą, w której wzięli udział przedstawiciele 
samorządu wojewódzkiego ,powiatu konińskiego, delegacje z gmin oraz mieszkańcy Ślesina. 

Następnie korowód dożynkowy przeszedł do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie. 
Gospodarze dożynek-Elżbieta Streker-Dembinska-Starosta Koniński i Jan Niedżwiedzinski-
Burmistrz Miasta Ślesina oraz Starostowie Dożynek-Irena Jabłońska z Julii i Leopold Walczak 
z Szyszyna zajechali na miejsce uroczystości bryczkami. .W korowodzie maszerowały-
delegacje z pocztami sztandarowymi, delegacje wieńcowe, zespoły artystyczne, przedstawiciele 
samorządów oraz licznie przybyli mieszkańcy Ślesina. Zespół „Wielkopolanki” z Helenowa 
odśpiewał pieśń dożynkową – „Plon niesiemy plon” a Starostowie dożynek, jak tradycja 
nakazuje, przekazali Gospodarzom tradycyjne bochny chleba. .Ci zaś obiecali, iż  będą go 
dzielić mądrze i sprawiedliwie, aby tej przysłowiowej kromki chleba nikomu nie zabrakło. 

Komisja wieńcowa dokonała oceny wieńców wykonanych przez poszczególne gminy. 
Zaprezentowano 10 bardzo okazałych wieńców, jednak tylko 3 mogły zostać wyróżnione. 
Szczególe uznanie Jury zyskały wieńce:  Ostowąża  -gm.Ślesin, Miłaczewa-gm.Kleczew i 
Skulska 

Po części oficjalnej nadszedł czas zabawy. Na scenie zaprezentowało się wiele 
zespołów artystycznych z terenu naszego powiatu. Gwiazdą wieczoru był Stasiek Wielanek i 
Kapela Warszawska. 

Dożynki , tradycyjnie , zakończyła zabawa ludowa. 
 
 Dożynki Wojewódzkie ‘ Oborniki 2002 

Tegoroczne wojewódzkie obchody święta rolniczego odbyły się 29 sierpnia w 
Obornikach. 
Po mszy świętej celebrowanej na Rynku, obrzędowa część Dożynek kontynuowana była na 
miejscowym stadionie. Uroczystości uświetniły występy zespołów ludowych z Szamotuł  
i Nekli.. Wśród licznie przybyłych do Obornik gości  nie zabrakło Starosty Elżbiety Streker – 
Dembińskiej. 
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 w 63 rocznicę wybuchu II wojny światowej 

W sobotę 31 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji 63. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej , Dnia Weterana i prowadzonej od 1996 roku przez konińskie środowisko 
kombatanckie Misji Pojednania. 
Obchody rozpoczęła o godz. 17 00 Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Biskupa Czesława 
Lewandowskiego, po której odbyła się ceremonia oficjalna przy Stacji Polskiej Drogi 
Krzyżowej Pojednanie.  
Przybyłych na uroczystości gości w imieniu władz samorządowych miasta i powiatu powitała 
i wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Elżbieta Streker-Dembińska-Starosta Koniński. 
Następnie została odmówiona przez Księdza porucznika Tadeusza Jelinka Wojskowego 
Kapelana Ekumenicznego, modlitwa ekumeniczna o pokój i pojednanie, po czym nastąpiło 
złożenie kwiatów pod Stacją.  
Gośćmi tegorocznych obchodów byli m. in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Eugeniusz Grzeszczak oraz 22 osobowa delegacja kombatantów niemieckich na czele z  
Moniką Mencel- córką Martina Mencla celowniczego z okrętu wojennego Szlezwig Holsztain 
, który rozpoczął działania wojenne we wrześniu 1939 roku. 
Tradycyjnie w uroczystościach uczestniczyła reprezentacja Stowarzyszenia Rodzin 
Hubalczyków i Westerplatczyków z Ciechocinka. 
Uroczystości uświetniała orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku. 
Obchody tego dnia, zakończyło koleżeńskie spotkanie kombatantów w restauracji 
„Czardasz”. 
Kontynuacją uroczystości było w spotkanie środowisk kombatanckich z terenu miasta i 
społeczeństwa Konina  przy Pomniku Pomordowanych w latach 1939-1945 w Parku 
Miejskim im. Chopina, które odbyło się w niedzielę 1 września. Organizatorami uroczystości 
były władz miasta  i Miejska Rada Kombatantów  i Osób Represjonowanych . W trakcie 
uroczystości złożono kwiaty przy Pomniku, wręczono odznaczenia i mianowania 
kombatantom . W ceremoniach tych uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego: 
Romualda Nawrocka i Bolesław Garus. 
 
 
 ...z inauguracji nowego roku szkolnego 

W poniedziałek 2 września, na terenie całego powiatu odbywały się uroczystości 
związane z inauguracją roku szkolnego 2002/2003.  

Uroczystość w ZSP w Kleczewie prowadziła p.M.Walczyńska-dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, natomiast w oddziale zamiejscowym w Wilczynie p.M.Putz-
wicedyrektor Zespołu. Gośćmi inauguracji w Kleczewie byli –Elżbieta Streker-Dembinska 
Starosta Koniński, p .B. Szeflińska i S.Chmieliński- członkowie Zarządu Powiatu, p .Z. Bogdan i 
p. J. Szmidt- przedstawiciele Rady Rodziców. W inauguracji w Wilczynie udział wzięli radni 
powiatowi H .Lenartowicz, E. Paluszyńska i S. Kamiński. 
Uczniom przekazano informację o organizacji roku szkolnego, omówiono zasady organizacyjne 
ZSP, przedstawiono ideę pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz ofertę edukacyjną. 
Po uroczystości odbyły się spotkania zespołów klasowych z wychowawcami. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie naukę rozpoczęło 147 uczniów, a 
kontynuować będzie 372 uczniów, łącznie w 18 oddziałach. Zespół kształcić będzie młodzież 
w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym – profil ekonomiczno- administracyjny  
i zasadniczej szkole zawodowej – zawód sprzedawca. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Henryka Sienkiewicza w Sompolnie rozpoczął 
inaugurację roku szkolnego 2002/2003 od wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu hymnu 
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państwowego. Następnie  zgromadzeni uczniowie i pedagodzy wysłuchali przemówienia 
dyrektora p.Jacka Żerkowskiego. Dyrektor powitał obecnych, zapoznał z nową strukturą szkoły, 
która została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, przedstawił nowego 
wicedyrektora szkoły p.Krystynę Kąkolewską oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Po wystąpieniu dyrektora uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie zostali 
zapoznani przez wychowawców z zadaniami szkoły i planem lekcji na najbliższe dni. 

Naukę w ZSP w Sompolnie rozpoczęło 123 uczniów w klasach pierwszych liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej , a w klasach 
trzecich i czwartych naukę kontynuować będzie 233 uczniów , łącznie w 12 oddziałach. 
 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, inauguracja roku szkolnego 
2002/2003  rozpoczęła się  o godz.9.00 uroczystym apelem przed budynkiem pałacu z udziałem 
uczniów, rodziców i rady pedagogicznej. W pierwszej części wysłuchano wystąpienia p. 
Krystyny Łybackiej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu, który m.in. zwrócił uwagę na moment startu reformy 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przeprowadzone remonty oraz na fakt oddania we wrześniu 
kompleksu sportowo dydaktycznego. Uroczystość uświetnił zespół artystyczny uczniów kl.III 
Technikum-Hotelarskiego w Żychlinie. Po zakończeniu uroczystości apelowych uczniowie wraz 
z wychowawcami udali się do klas, aby zapoznać się z organizacją nowego roku szkolnego. 

Ogółem rok szkolny 2002/2003 w Zespole rozpoczęło 405 uczniów w 13 klasach 
dziennych. Dwie klasy Policealnej Szkoły Żywienia i Gospodarstwa Domowego zajęcia 
zainaugurują 20.09.2002 r. 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Rychwale odbyło się w dniu 02.09.2002 roku o godz.1000.Na uroczystość 
otwarcia przybyło prawie 70 uczniów wraz z rodzicami. Obecni byli wszyscy nauczyciele i 
wychowawcy internatu. Gościem honorowym był starszy wizytator Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Koninie p.Gabriel Woźniak. Dyrektor Ośrodka Jan Limaszewski zapoznał 
rodziców z ogólnym planem pracy Ośrodka oraz przedstawił nowych nauczycieli.  
Ośrodek pracę w roku szkolnym 2002/2003 rozpoczął z 84 uczniami – 44 w szkole podstawowej  
i 40 w gimnazjum.  
 
 Kramsk bogatszy o Zespół Licealny  

Data 2 września 2002 r. wpisała się w historię gminy Kramsk otwarciem Zespołu 
Licealnego.  

Utworzenie przez samorząd gminny Zespołu Licealnego wyniknęło z potrzeby 
przybliżenia szkoły średniej młodym mieszkańcom wsi, a tym samym wyrównania szans 
młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji na każdym jej poziomie. Zorganizowanie 
Zespołu, w skład którego weszło liceum ogólnokształcące dla młodzieży i dla dorosłych, 
stworzy możliwość uzyskania świadectwa maturalnego każdemu, kogo zdolności i chęci będą 
temu sprzyjały. Szkoła, w tym zakresie, spełniać będzie oczekiwania środowiska gminy.  

Celem samorządu jest przygotowanie młodzieży i dorosłych do życia i 
funkcjonowania w warunkach zbliżonych do standardów europejskich oraz wyposażenie 
szkoły na miarę XXI wieku. 

 
 Konwent Starostów Wielkopolskich w Poznaniu 

W dniach 5 - 6 września odbyło się ostatnie już w tej kadencji samorządu 
terytorialnego spotkanie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.  
Na miejsce tego szczególnego zjazdu wybrano stolicę Wielkopolski – Poznań.  

Głównym jego celem było podsumowanie czteroletniej pracy Konwentu.  
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Do udziału w spotkaniu zaproszono ekspertów WOKST: prof. Marka Szewczyka i dra 
Zbigniewa Sypniewskiego, którzy w swych wystąpieniach podjęli zagadnienia z zakresu 
zmian ustrojowych samorządu terytorialnego , prawa wyborczego oraz prawa pracy.  
 
 Warsztaty Artystyczne Dziecięcych i Młodzieżowych Ludowych Zespołów 

Tanecznych w Skorzęcinie 
Warsztaty Artystyczne Dziecięcych i Młodzieżowych Ludowych Zespołów Tanecznych służą 
nie tylko nauczaniu tańców narodowych i ludowych, ale również rozwijaniu u dzieci i 
młodzieży zainteresowań naszą tradycją i zwyczajami naszych przodków.. Ten rodzaj 
edukacji artystycznej jest ważnym elementem w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży. 
Poprzez taniec rozwijają swoją muzykalność i taneczność, nadaj wyraz artystyczny 
wykonywanym przez siebie tańcom, a przy okazji poznają zwyczaje, tradycje oraz historię 
powstania poszczególnych tańców i regionów z których się wywodzą. Jest to jednocześnie 
poznanie naszej tożsamości narodowej i naszego dziedzictwa kulturowego. 
Zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników świadczy o tym , iż Warsztaty cieszą się 
dużym zainteresowaniem i spełniają swoje zadanie. Jest to tym bardziej istotne , iż tego 
rodzaju edukacja artystyczna dzieci i młodzieży jest jedyną tego rodzaju formą w Polsce. 
W roku bieżącym w Warsztatach , które odbywały się w terminie od 5 do 11 września 
uczestniczyło 160 osób. 
Zajęcia prowadzili: specjalista tańców narodowych i ludowych Jan Łosakiewicz / kierownik 
zespołu "Warszawianka"/  oraz jego dwóch asystentów. 
Malowniczy Skorzęcin, w drugim dniu trwania Warsztatów, odwiedziła Starosta Elżbieta 
Streker – Dembińska. 
 
 

 Odpust bieniszewski 
 
       Tradycyjny odpust bieniszewski w święto Nawiedzenia i Narodzenia  Najświętszej Marii 
Panny, odbywający się 8 września, w tym roku połączony został z inauguracją 1000-lecia 
męczeńskiej śmierci Pięciu Braci ( 10/11 listopada 1003 r. ). 
      Historycy spierają się o miejsce męczeństwa pustelników Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna. Najważniejsza jest tutaj jednak rola Kazimierza Biskupiego, jako miejsca, 
w którym od wczesnego średniowiecza rozwijał się i  do dziś żyje kult Pięciu Braci 
Męczenników – Pierwszych Polskich Świętych. Z tego miejsca kult ten emanował do wielu 
ośrodków w Polsce i Europie.  
      Mszę świętą podczas niedzielnej uroczystości celebrował ksiądz biskup Czesław 
Lewandowski. Obecni byli goście z całej Polski: parlamentarzyści, naukowcy, duchowni z 
miejsc związanych z kultem Pięciu Braci, starostowie ościennych powiatów ze starostą 
konińskim Elżbietą Streker-Dembińską. Wydarzenie to miało zatem wymiar duchowy i 
polityczny ( podkreślana była rola kultu i wydarzeń z 1003 roku w tworzeniu państwowości 
polskiej ).  
      Dzień ten zapoczątkował jednocześnie roczną, intensywną pracę Komitetu 
Organizacyjnego obchodów milenijnych, na którego czele stoi  ks. infułat Antoni Łassa i wójt 
gminy Kazimierz Biskupi Janusz Puszkarek. A program jest rzeczywiście bardzo napięty: 11 
listopada odbędzie się sesja naukowa poświęcona męczeńskiej śmierci Pięciu Braci 
organizowana przez ks. prof. Waldemara Muracha z udziałem takich znakomitości jak prof. 
H. Samsonowicz, prof., W. Murawiec, prof. T. Jasiński. Planowane są liczne wycieczki i 
pielgrzymki. Do młodzieży szkolnej skierowany zostanie specjalny program edukacyjny. 
Wkrótce rozpocznie się zakrojona na szeroką skalę akcja promocyjna. Ukazywać się będą 
liczne wydawnictwa okazjonalne. Jednym z nich jest wydana specjalnie na dzień 8 września 
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tego roku książka pt. „Dzieje kultu pięciu Braci Męczenników”. Kulminacją obchodów roku 
milenijnego będą uroczystości  rocznicowe w 2003 roku.  
       Członkiem Honorowego Komitetu Obchodów jest Starosta Koniński – Elżbieta Streker-
Dembińska.  
 
 ...na rzecz środowiska  

W dniach 9;10; 16;17; 23 i 24 września, Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach gościł 
sołtysów z terenu gmin powiatu konińskiego na szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. 
Na zaproszenie organizatora, Związku Międzygminnego  „ Koniński Region Komunalny”, 
Starosta Elżbieta Streker – Dembińska dokonała otwarcia poszczególnych szkoleń oraz 
wprowadzenia w  ich zakres tematyczny.  

Wśród wielu bardzo ciekawych tematów objętych programem szkolenia, znalazły się  
zagadnienia dotyczące: korzyści zastosowania w praktyce kolektorów słonecznych; budowy i 
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, finansowania inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska oraz wykład prof. dra. hab. Andrzeja Mizgajskiego z UAM w Poznaniu , 
poświęcony ochronie środowiska w praktyce rolniczej. 

 
 XXI Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim 
stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących 
sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej.  

Aktualnie, KFDZOM zrzesza 168 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy 
dyrektorów firm) i 124 członków wspierających - największe, praktycznie wszystkie liczące 
się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami 
około 80% rynku krajowego. 

We wrześniu tego roku stowarzyszenie obchodziło 10 – lecie istnienia.  
Uroczysta Sesja Jubileuszowa odbyła się 12 września podczas trwającego  ( w dniach 11 – 
14. 09. br. ) w Licheniu, XXI- go Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów 
Oczyszczania Miast.  W sesji plenarnej XXI Zjazdu oraz uroczystościach jubileuszowych 
uczestniczyła Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 
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Zapraszamy : 
 
• we wrześniu do Lichenia na X-te Forum Mediów Polonijnych; 
• 2 października do Wierzbinka na Indywidualne Biegi Przełajowe; 
• 5 października do Żychlina na uroczystości oddania obiektu dydaktyczno - 
sportowego połączone z Inauguracją Wielkopolskiego Roku Sportowego; 
• 10 października , na godzinę 13.30 do Kina „OSKARD” na Wielką Galę Powiatową 

połączoną z Inauguracją Roku Kulturalnego;  
• 10 października , na godzinę 17.00  do Klubu Energetyk w Koninie na wernisaż prac 
malarskich ; 
• 10 października na Indywidualne Mistrzostwa w L.A. Szkół Średnich, odbywające 
się w Ślesinie ; 
• 24 – 26 października - do odwiedzenia stoiska powiatu konińskiego na Targach 

Turystycznych TOUR SALON w  Poznaniu 
• 29 października do Żychlina, na organizowany wspólnie z ZSEU w Żychlinie -  

Koncert Muzyki Chopina,  
• w październiku do Kramska na imprezę ” Dzieci dzieciom” 
• w październiku do Mikorzyna na organizowaną już po raz drugi  imprezę „Śladami 

Szwejka”; 
 


