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    BIULETYN  NR 2 ( 33 ) luty / marzec 
Wstęp – Pani Starosta 
1.Z prac Rady Powiatu 
2.Z prac Zarządu  Powiatu 
3.W stronę Unii... ( inicjatywy powiatowe/ wojewódzkie/ ogólnopolskie ) 

• ...o inicjatywach i przedsięwzięciach samorządu powiatu konińskiego w zakresie 
informacji europejskiej.  

4.PUP informuje 
5.Nasi Partnerzy ( cykl reportaży o  partnerach zagranicznych Starostwa ) 

• Ilm Kreis 
 

6.Unia Europejska – dowiedz się więcej... 
• Europejski Fundusz Inwestycyjny 
• Wzrosło społeczne poparcie dla rozszerzenia  

7.Komunikaty 
• Pobór trwa 
• Powiatowy Plan Działań Ratunkowych dla Miasta i Powiatu na rok 2004  
• O zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców naszego powiatu 
• Zmiany przepisów o Kartach Parkingowych 

8..... z Kroniki Powiatu ( prezentacja najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca ) 
9.Warto zobaczyć:  
10.Słowniczek Europejski 
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Słowo Wstępne 
 
 Oddając w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu 
Konińskiego mam nadzieję, że wzrastająca ilość materiałów pojawiających się na jego 
łamach, a dotyczących Unii Europejskiej spotka się z Państwa aprobatą i zainteresowaniem. 
 Tym razem w bloku tematycznym zatytułowanym „Unia Europejska – dowiedz się 
więcej” przybliżamy strukturę i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
który jest czołową instytucją finansową w zakresie wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw w Europie. 
 Kontynuując temat inicjatyw i przedsięwzięć samorządu powiatu konińskiego na rzecz 
upowszechniania idei integracji, przedstawiliśmy chronologię wydarzeń o tematyce unijnej, 
które miały miejsce niemalże od początku istnienia powiatu. W tej sekcji znajdziecie Państwo 
również zapowiedzi planowanych działań, które będą realizowane do dnia referendum 
akcesyjnego. 
 Przewodni temat tego wydania - Unia Europejska, znalazł swoje odzwierciedlenie 
także w cyklu „Nasi Partnerzy”, prezentującym przyjacielskie kontakty i wymianę 
doświadczeń pomiędzy gminą Kramsk, a gminą Riechheimer Berg z Turyngii. 
 W naszym Słowniczku Europejskim objaśniliśmy dwanaście kolejnych terminów  
z zakresu zasad funkcjonowania struktur europejskich. 
 Poza ważką tematyką europejską Biuletyn, jak zwykle, zawiera relacje z bieżących 
sesji Rady Powiatu Konińskiego oraz posiedzeń Zarządu Powiatu, a także informacje o rynku 
pracy. 
 Zapraszamy również do przeczytania sekcji „Komunikaty”, tym razem z zakresu 
spraw należących do kompetencji Wydziału Spraw Społecznych oraz do czytania Kroniki 
Powiatu prezentującej najważniejsze wydarzenia lutego i marca. 
 Życzę miłej lektury. 
 
      Elżbieta Streker-Dembińska 
      Starosta Koniński 
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 1.Z prac Rady Powiatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 lutego odbyła się IV sesja Rady Powiatu Konińskiego. 
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego  

i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada podjęła debatę  
nt. integracji z Unią Europejską w kontekście spraw rolnictwa, bezrobocia i młodzieży. 
Następnie Rada przyjęła następujące informacje: 
 - o realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w 2002 roku 
oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu; 
 - o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu 
Konińskiego; 
 - o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie za 2002 rok; 
 - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z realizacji zadań  
za 2002 rok; 
 - o realizacji zadań w 2002 roku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Koninie; 
oraz  
- sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok. 
 
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców 
oraz źródeł pochodzenia złomu metali nieżelaznych; zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w 
rejonie miejscowości Pilich, gm. Skulsk z krajowej na powiatową; dokonania zmian w 
budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok. 
Rada ustaliła także plan pracy na rok bieżący i przyjęła plany pracy Komisji stałych oraz plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok. 
 
Rada Powiatu Konińskiego udzieliła również swojego pełnomocnictwa pani Elżbiecie 
Streker-Dembińskiej – Staroście Konińskiemu na spotkanie założycielskie stowarzyszenia 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. 
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Rada przyjęła stanowiska dotyczące: zagrożeń w ruchu drogowym w wyniku wprowadzenia 
opłat za wjazd na autostradę i sytuacji rolników Powiatu Konińskiego. 
 
        Krystyna Grabowska 
        Kierownik Biura Rady 
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2.Z prac Zarządu  Powiatu 
 
9  posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 12 marca 2003 rok. 
 
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu przyjął treść projektów uchwał w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie 
w 2002 roku, zbycia nieruchomości stanowiących mienie powiatu ( nieruchomość 
zabudowana budynkiem internatu położonych w m. Kleczew i Sompolno). Przyjął do 
akceptującej wiadomości informacje będące przedmiotem obrad sesji nt.: działalności  
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 
działań informacyjnych przed referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  
Zapoznał się również z działalnością Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania  Stopniu 
Niepełnosprawności za 2002 rok i Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2002 rok. 
W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zajmował się między innymi:  
- przygotowaniami do obchodów rocznicy powstania styczniowego, 
- ofertą gminy Kramsk w sprawie organizacji imprezy powiatowej Wielkie Ruszenie 
Powiatu, 
- sprawą Wojewódzkiej i  Lokalnej Organizacji Turystycznej,  
- ofertą gminy Stare Miasto w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych,    
- wnioskiem gminy Stare Miasto i  Parafii Rzymsko – Katolickiej w Liścu Wielkim, 
w sprawie udzielenia dotacji finansowej na konserwację zabytkowej polichromii autorstwa 
Przewalskiego z 1908 r. w kościele parafialnym w Liścu Wielkim. 
- wnioskiem w sprawie budowy chodnika w miejscowości Grochowy, 
- wnioskami Komisji Rady Powiatu Konińskiego.   

W tym też dniu po I części posiedzenia, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w 
Koninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu  Konińskiego w gminie 
Kazimierz Biskupi w sprawie dotyczącej założenia i prowadzenia przez gminę Kazimierz 
Biskupi Liceum Ogólnokształcącego. Celem posiedzenia Zarządu było przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytania, które zadawali radni, przedstawić argumenty za i przeciw, wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości związane z założeniem  i prowadzeniem Liceum. 

        
       Krzysztof Musiał 
       Sekretarz Powiatu Konińskiego 
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3.W stronę Unii...  
• ...o inicjatywach i przedsięwzięciach samorządu powiatu konińskiego w zakresie 

informacji europejskiej.  
 

Termin referendum akcesyjnego, w którym Polacy zdecydują o członkostwie Polski w 
strukturach Unii Europejskiej jest coraz bliższy. Referendum prawdopodobnie odbędzie się 8 
czerwca br. Stosowna regulacja (ustawa z dn. 14.03.2003r o referendum ogólnokrajowym) 
została już uchwalona przez Sejm i wkrótce zostanie podpisana przez Prezydenta. Ustawa ta 
daje możliwość rozłożenia referendum w czasie nawet na dwa dni. Takie rozwiązanie 
legislacyjne zasługuje na uwagę, ponieważ dwudniowe referendum ma sprzyjać zapewnieniu 
wysokiej frekwencji. Silna legitymacja społeczna jest szczególnie pożądana przy 
podejmowaniu decyzji o znaczeniu tak rozległym w skutkach dla funkcjonowania całego 
kraju, jakim jest członkostwo w Unii Europejskiej.  

A czy samorządy w związku ze zbliżającym się terminem referendum podejmują 
jakiekolwiek działania? Odpowiedź jest twierdząca, aczkolwiek stopień zaangażowania 
poszczególnych jednostek jest niejednakowy. Starostwo Powiatowe w Koninie należy do 
tych, które na rzecz edukowania mieszkańców w zakresie rozmaitych zagadnień 
integracyjnych starały się w miarę swoich ograniczonych możliwości, robić stosunkowo 
wiele. Pierwsze inicjatywy przeprowadzone zostały już w roku 1999. Trzeba jednak 
podkreślić tutaj, że podejmowanym działaniom zawsze stawialiśmy wymóg przede 
wszystkim dostarczania obiektywnej informacji. Ocena i opowiedzenie się po stronie „za” czy 
„przeciw” Wspólnej Europie pozostawione były wyborowi odbiorców. 

Oto wybrane przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem idei integracji, które 
odbyły się z inicjatywy samorządowych władz powiatu konińskiego na przestrzeni  
od października 1999r.: 
 28.10.1999r - konferencja tematyczna: Perspektywy i zagrożenia dla rolnictwa Powiatu 

Konińskiego w aspekcie wejścia do UE, 
 styczeń 2001r - w „Biuletynie Informacyjnym” Starostwa utworzona została stała sekcja 

zatytułowana „Unia Europejska dowiedz się więcej”, 
 21.05.2001r - konferencja tematyczna: Polski sołtys w UE (konferencja została 

zorganizowana przy współudziale Związku Powiatów Polskich i odbyła się w PWSZ w 
Koninie), 

 maj 2001r – opracowanie i wydanie broszury informacyjnej na temat pomocowego 
programu dla obszarów wiejskich SAPARD, 

 maj 2002r - Punkt Informacyjny Starostwa rozpoczął wydawanie broszur informacyjnych 
dotyczących UE, broszury pochodzą z FAPA, UKIE oraz Punktu Informacyjnego 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 

 02.06.2002r - panel dyskusyjny w ZSP w Kleczewie dla młodzieży szkolnej na temat: 
„Jak widzę siebie w UE?”. W panelu udział wzięli samorządowcy i parlamentarzyści 
ziemi konińskiej, 

 12.06.2002r - konferencja tematyczna: „UE w oczach młodego pokolenia”, z udziałem 
m.in. redaktorów gazetek szkolnych ze szkół znajdujących się w regionie konińskim, 

 czerwiec 2002r - strona internetowa powiatu konińskiego została wzbogacona o moduł 
poświęcony Unii Europejskiej, 

 29/30.09.2002r – impreza plenerowa „Dni Europy w Wielkopolsce”, która swoim 
zasięgiem objęła Ślesin, Skulsk, Kleczew i Konin, 

 03.11.2002r - uruchomienie Lokalnego Ośrodka Informacji Europejskiej w wyniku 
realizacji na obszarze województwa wielkopolskiego programu przygotowywania 
struktur samorządowych do akcesji, inicjowanego przez WOKiSS, 
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 styczeń/luty 2003r - w „Biuletynie Informacyjnym” znalazły się kolejne, dwie stałe sekcje 
o tematyce związanej z Unią Europejską, pierwsza z nich zatytułowana jest „W stronę 
Unii... (inicjatywy powiatowe / wojewódzkie / ogólnopolskie)”, a druga to „Słowniczek 
Europejski”, 

 26.02.2003r - podczas IV sesji Rady Powiatu Konińskiego odbyła się debata nt. integracji 
z UE w kontekście rolnictwa, bezrobocia i młodzieży, w debacie udział wzięła Pani dr 
Zofia Szalke Dyrektor Regionalnego Oddziału ARiMR w Poznaniu, 

W okresie bezpośrednio przed referendum planowane jest jeszcze przeprowadzenie 
m.in. następujących inicjatyw : 
 31.03/II poł. kwietnia 2003r – w szkolnym klubie europejskim w ZSEU w Żychlinie 

odbędą się spotkania z uczniami poświęcone zagadnieniom z zakresu integracji 
europejskiej, w których udział wezmą pracownicy Wydziału Promocji i Informacji, 

 kwiecień/czerwiec 2003r – realizacja projektu polegającego na wydaniu przez Starostwo 
sześciu numerów minigazetki zatytułowanej „Rolnik Koniński – powiatowy informator 
unijny”; wniosek o dofinansowanie projektu zgłoszony został do programu PHARE 2001 
– TERAZ INTEGRACJA, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 04.04 br. 
Zakres realizacji tego projektu w dużej mierze uzależniony będzie od otrzymania dotacji, 

 kwiecień/czerwiec 2003r - opracowanie i wydanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Koninie broszury informacyjnej pt. „ABC bezrobotnego w Unii Europejskiej”, wniosek o 
dofinansowanie projektu również został zgłoszony do programu PHARE 2001 – TERAZ 
INTEGRACJA, 

 24/26.04.2003r - wyjazd delegacji rolników z powiatu konińskiego do powiatu Ilm w 
Turyngii/Niemcy w celu zdobycia doświadczeń z zakresu problematyki dotyczącej 
Wspólnej Polityki Rolnej, 

 kwiecień 2003r - impreza o zasięgu ponadlokalnym VII Olimpiada Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - Europejska Abilimpiada 2003, 

 kwiecień/maj 2003r - uruchomienie terminala komputerowego w Punkcie Informacyjnym, 
wyposażonego w łącze internetowe w celu zapewnienia mieszkańcom swobodnego 
dostępu do strony internetowej powiatu konińskiego. Strona posiada bogatą sekcję 
poświęconą tematyce unijnej, 

 1/11.05.2003r – „Europo-Myśmy się już zjednoczyli" Międzynarodowy Bieg Sztafetowy 
Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna trasa biegu prowadzi z Rzymu (Włochy) do 
Maratonu (Grecja). W sztafecie biorą udział domy pomocy społecznej z: Austrii, 
Niemiec, Włoch, Czech, Węgier, Ukrainy, Chorwacji i Słowacji. Polskę reprezentuje 
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, który, bierze udział w tej imprezie już po raz piąty, 

 II poł. maja 2003r – realizacja projektu przygotowanego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pt. „Woda słodka”, projekt dotyczy edukowania 
społeczności lokalnej w zakresie ekologii oraz racjonalnego gospodarowania zasobami 
wody pitnej w warunkach deficytu jej występowania. W jego ramach odbędzie się m.in. 
sympozjum naukowe, festyn, festiwal, pokaz teatrów ulicznych. 

Jakim wynikiem zakończy się referendum akcesyjne w powiecie konińskim, czy odnotujemy 
odpowiednio wysoką dla jego ważności frekwencję? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 
niedługo. 
 
        Mariusz Kwieciński 

Główny Specjalista 
        Wydział Promocji i Informacji 
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5. PUP informuje: 

1. Analiza bezrobocia 

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie  
na dzień 15.03.2003 r. wynosiła 21.303 osoby ( Powiat Koniński – 13.501 osób, Miasto 
Konin – 7.802 osoby ) . Stopa bezrobocia na koniec stycznia  2003 r. przedstawiała się 
następująco : 
- Polska - 18,7 % 
- Wielkopolska – 16,7 % 
- Powiat Koniński – 23,0 % 
- Miasto Konin – 18,9 % 
 
Tabela nr 1 
Stany bezrobocia w 2003 roku 

Liczba bezrobotnych 
Czas 

Powiat Koniński Miasto  
Konin Subregion koniński 

Ogółem 13.454 7.761 21.215 Styczeń 2003 
r. Kobiety 6.666 4.040 10.706 

Ogółem 13.593 7.850 21.443 Luty  
2003 r. Kobiety 6.712 4.122 10.834 

Ogółem 13.501 7.802 21.303 15 marzec 
2003 r. Kobiety 6.674 4.072 10.746 

 

W pierwszych dwóch miesiącach 2003 roku bezrobocie w regionie konińskim miało 
tendencję wzrostową. Natomiast w marcu odnotowuje się nie znaczny spadek omawianego 
zjawiska. Przewiduje się, że trend ten utrzyma się w następnych miesiącach w związku 
zwiększoną liczbą wyrejestrowań na podjęcie pracy. 

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, w końcu lutego 2003 r. zarejestrowanych 
było 512 osób niepełnosprawnych, w tym 279 osób posiada status bezrobotnego, zaś status 
poszukującego pracy  233 osoby.   

Na koniec omawianego okresu zarejestrowanych było 687 osób pobierających zasiłek 
przedemerytalny oraz 512 osób pobierających świadczenie przedemerytalne.  
Ogółem świadczenie i zasiłek przedemerytalny pobierało   1199 osób . 

W styczniu i lutym 2003 roku zgłoszono 467 wolnych miejsc pracy, w tym 168  
do pracy subsydiowanej.  
 Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu konińskiego przedstawiono 
w tabeli nr 2. 
 
Tabela nr 2 
Bezrobotni według gmin powiatu konińskiego – stan na dzień 28.02.2003 r. 

Liczba bezrobotnych  
Gmina 

ogółem kobiety 
Golina 1.336 650 
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Grodziec 623 307 
Kazimierz Biskupi 1.071 574 
Kleczew 997 537 
Kramsk 1.084 513 
Krzymów 807 393 
Rychwał  832 389 
Rzgów 673 321 
Skulsk 733 372 
Sompolno 1.456 707 
Stare Miasto 935 449 
Ślesin 1.363 676 
Wierzbinek 882 404 
Wilczyn 801 420 

Ogółem  13.593 6.712 
 
 
2. Inicjatywy i przedsięwzięcia PUP Konin 

W dniu 30.01.2003 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie złożył do Urzędu Komitetu 
Integracji Europejskiej projekt zatytułowany "ABC bezrobotnego w Unii Europejskiej"  w 
ramach Programu PHARE 2001 "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA". 
Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie integracji 
europejskiej oraz upowszechnienie informacji na temat Unii Europejskiej, a co za tym idzie 
osiągnięcie wzrostu poparcia dla Unii. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 
miasta Konina i powiatu konińskiego. 

Natomiast w dniu 31.01.2003 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przystąpił  
do projektu pt.: "Moja Gmina w Unii Europejskiej", którego celem jest aktywizacja 
bezrobotnych w ramach stażu przy organizacji kampanii informacyjnej Rządu RP na temat 
Unii Europejskiej i przygotowywaniu społeczeństwa do referendum europejskiego.  
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca do 30 czerwca br. 
Projekt Moja Gmina w Unii Europejskiej jest elementem realizacyjnym programu Pierwsza 
Praca 
 W okresie od stycznia do lutego 2003 r. PUP w Koninie  zorganizował 7  giełd pracy, 
w których pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 12 pracowników. Udział w giełdach 
wzięło 99 osób bezrobotnych, w tym  22 absolwentów. 

W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Koninie kontynuował realizację 
programu rządowego „Pierwsza Praca”: 

- w spotkaniach z pośrednikiem pracy  udział wzięło 127 absolwentów, 
- poradnictwem indywidualnym objęto 15 osób. 

Pracownicy Klubu Pracy uczestniczyli w prowadzeniu zajęć związanych    z nauką 
osób  bezrobotnych obsługi komputera pt. „Nie bój się myszy ani klawiszy”. W zajęciach 
uczestniczyło 18 osób bezrobotnych.  
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Ponadto w Klubie Pracy odbyły się 4 spotkania informacyjne z abiturientami szkół 
ponadpodstawowych. W spotkaniach udział wzięło 85 osób. 

W ramach „Dni otwartych Pośrednictwa Pracy” w dniu 20.02.2003 roku odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Golinie. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. 
Tematem spotkania była m.in. promocja usług świadczonych przez służby zatrudnienia, 
informacje o aktualnych ofertach pracy oraz indywidualne rozmowy  i porady. 

 
Wiesława Matusiak 

Kierownik PUP w Koninie
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6.Nasi Partnerzy 

Pod koniec 2000 roku, Gmina Kramsk nawiązała kontakty z - należącą do powiatu Ilm 
w Turyngii - gminą  Riechheimer Berg, które w szybkim czasie zaowocowały podpisaniem 
przez wójta J. Karmowskiego i burmistrza W. Lehmanna porozumienia o współpracy 
partnerskiej..  
 
Zdjęcie  nr 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszym wymiernym efektem zawartego porozumienia było podjęcie w 2000 roku 
współpracy pomiędzy szkołą Regelschule Schulster 98 w Osthausen a Gimnazjum w 
Kramsku. Bezpośrednie, przyjacielskie kontakty uczniów obydwu szkół rozpoczęły się na 
międzynarodowym obozie młodzieżowym w Dörnfeld, zorganizowanym przez gminę 
Riechheimer Berg. Poza wspaniałymi atrakcjami sportowo – turystycznymi ( jak zwiedzanie 
Ilmenau, katedry w Erfurt, kopalni soli w Erlebnis Bergwerk, czy zjazd letnim torem 
saneczkowym oraz skoki na bungee)  szesnastoosobowa grupa młodzieży z kramskiego 
gimnazjum miała możliwość praktycznej nauki języków obcych (niemieckiego, angielskiego i 
francuskiego) oraz nawiązania nowych znajomości.  
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Aby ułatwić młodzieży podtrzymywanie zawartych przyjaźni (poza korespondencją 
tradycyjną i  e-mailową,) Gimnazjum w Kramsku,,, korzystając z pomocy szkoły z Osthausen  
podjęło się zorganizowania połączeń internetowych z zaprzyjaźnioną Regelschule Schulster 
przy użyciu projektora multimedialnego połączonego z komputerem. Dzięki zastosowaniu 
technologii XXI wieku, pierwsze połączenie netmitingowe z uczniami niemieckiej szkoły 
odbyło się 2 września 2002r. podczas uroczystej gminnej inauguracji roku szkolnego, oddania 
budynku dydaktycznego gimnazjum i otwarcia zespołu szkół licealnych. W tych dniach, 
Gmina Kramsk gościła delegację z Niemiec, w osobach trzech przedstawicieli gminy oraz 
dyrektora Regelschule Schulster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu zacieśniania kontaktów, delegacje zaprzyjaźnionych gmin wzajemnie się 
odwiedzają.  Gmina Kramsk przyjmowała gości z Riechheimer  Berg w maju 2002r. 
oraz w roku bieżącym, w lutym – kiedy to czteroosobową grupę młodzieży niemieckiej i ich 
opiekunkę podjęli w swoich domach rodzice uczniów z Gimnazjum w Kramsku. 
 Podczas jednej z wizyt w Karmsku, Wolfgang Lehmann burmistrz Reichheimer Berg 
przekazał nieodpłatnie 5 komputerów dla Szkoły Podstawowej w Wysokiem. 
 W ramach oficjalnych kontaktów, również delegacja z Kramska gościła kilkakrotnie 
w Turyngii, m.in.: w styczniu tego roku , wójt Józef Karmowski wraz z wicemistrzem  polski  
w karate Krzysztofem Wróblem wzięli udział w uroczystości otwarcia kompleksu sportowego 
w Osthausen.  
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 Niezwykle miłym akcentem, było zaproszenie delegacji kobiet z Kramska  
na obchody 100 – lecia istnienia ruchu kobiet, które odbywały się w marcu tego roku  
w ramach „Dni Turyngii”. Po raz pierwszy w tej imprezie o międzynarodowym charakterze 
wzięły udział kobiety z Polski . 
 
 
7. Unia Europejska  - dowiedz się więcej.... 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest instytucją finansową o podwójnym 
zadaniu, kojarzącą dążenie Wspólnot Europejskich do takich celów, jak: innowacyjność, 
tworzenie miejsc pracy, rozwój regionalny, przy zachowaniu komercyjnego podejścia do 
inwestycji. Będąc aktywnym na terenie krajów członkowskich oraz krajów kandydujących do 
Unii, Fundusz jest czołową instytucją finansową w zakresie wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) w Europie. Jego aktywność koncentruje się na dwóch obszarach: 
inwestycjach kapitałowych obarczonych ryzykiem, oraz udzielaniu gwarancji kredytowych.  

Do instrumentów z zakresu inwestycji obarczonych ryzykiem należą inwestycje w papiery 
wartościowe funduszy ryzyka, wspierających MSP, w szczególności dotyczące projektów w 
początkowym stadium rozwoju oraz nowych technologii.  

Instrumentarium gwarancyjne sprowadza się do dostarczania gwarancji instytucjom 
finansowym, udzielającym kredytów tzw. innowacyjnym oraz naukochłonnym MSP. Należy 
zaznaczyć, że Fundusz nie występuje w roli bezpośredniego inwestora w MSP. Czyni to 
poprzez pośredników finansowych.  

Europejski Fundusz Inwestycyjny został utworzony w 1949 r. jako wspólne przedsięwzięcie 
trzech grup akcjonariuszy: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej oraz 
europejskich instytucji finansowych.  

Fundusz zaczął włączać się w inwestycje kapitałowe obarczone ryzykiem w 1997 r., w 
ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą „Rozwój i Zatrudnienie”. 

W wyniku modyfikacji Statutu Funduszu, dokonanej w czerwcu 2000r., zmianie uległa także 
struktura akcjonariatu (głównym akcjonariuszem stał się EBI), tak ażeby potwierdzić rolę 
Funduszu jako głównego kreatora kapitału dla inwestycji obarczonych ryzykiem.  

Drugą linią działalności EFI, obok kreowania kapitału ryzyka, jest dostarczanie gwarancji 
portfelowych dla różnego rodzaju instytucji wprzęgniętych w proces finansowania MSP.  
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Dla swej działalności Fundusz korzysta albo ze swych własnych środków, albo z dostępnych 
w ramach upoważnień udzielanych przez EBI oraz UE.  

Należy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do głównego akcjonariusza, tj. EBI, Fundusz 
nie wypełnia roli pożyczkodawcy, czy zarządcy grantów lub subsydiów.  

W ramach swej działalności podstawowej (inwestycje w papiery wartościowe oraz udzie-
lanie gwarancji), Fundusz: realizuje cele UE związane z rozwojem społeczeństwa uczącego 
się, na innowacyjności, wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, promocji przedsiębiorczości, 
rozwoju regionalnym oraz spójności społeczno - gospodarczej; zawsze działa poprzez 
pośredników finansowych; odgrywa rolę katalizatora, przyciągającego fundusze prywatne; 
poszukuje komercyjnego zwrotu na dokonywanych inwestycjach; popiera najlepsze praktyki 
rynkowe; jest aktywny w krajach członkowskich Unii i krajach do Unii kandydujących.  

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest publiczno - prywatną spółką, której trójczłonowy 
akcjonariat składa się z:  

1. Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 60,75%;  
2. Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Komisję Europejską - 30,00%;  
3. europejskich banków i instytucji finansowych - 9,25%.  

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2 mld. Euro.  

Kierownictwo EFI podlega Radzie Dyrektorów, w której zasiadają przedstawiciele trzech 
grup akcjonariuszy. Zbiera się 10-12 razy w roku. Poza rolą nadzorczą, Rada Dyrektorów 
zatwierdza transakcje Funduszu.  

Akcjonariusze spotykają się raz w roku na walnym zgromadzeniu w celu zatwierdzenia 
sprawozdania rocznego oraz rachunków skontrolowanych przez Radę Audytową.  

EBI oraz EFI tworzą wspólnie tzw. „Grupę EBI”. 

Opracowano w oparciu o materiał znajdujący się na: www.eib.eu.int/ 
       Jerzy Ciupa 
       Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji 
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 WZROSŁO SPOŁECZNE POPARCIE DLA ROZSZERZENIA UE,  

W TYM DLA POLSKI  
Od wiosny do jesieni zeszłego roku wzrosło społeczne poparcie w Unii Europejskiej 

dla jej poszerzenia, w tym dla Polski - wynika z sondażu "Eurobarometr", opublikowanego  
we wtorek - 4 .03. 2003r. -  w Brukseli. 

Ogólnie za przyjęciem nowych państw opowiadało się jesienią 52 % obywateli 
Piętnastki w porównaniu z 50 % pół roku wcześniej. Przeciwko było wciąż 30 %. 
Sondaż na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono w 15 państwach UE  
od 1 października do 5 listopada 2002 roku. Polskę chciało widzieć w Unii  
48 % ankietowanych, w porównaniu z 44 % - wiosną 2002 roku. Przeciwko polskiemu 
członkostwu było 34 % w porównaniu z 35 % pół roku wcześniej. W tym swoistym rankingu 
popularności wyprzedzały Polskę tradycyjnie Malta i Węgry (po 52 % poparcia  
oraz odpowiednio 28 i 30 % przeciwko), a następne miejsca zajmowały Cypr, Czechy, 
Estonia, Łotwa, Słowacja, Litwa, Bułgaria, Słowenia, Rumunia i Turcja. 

Polskie członkostwo popierali najbardziej masowo Duńczycy i Szwedzi (odpowiednio 
73 i 72 % za, czyli tyle co w wypadku Litwy i tylko nieznacznie mniej niż Estonii  
czy Łotwy).  

Najbardziej popularna ze wszystkich kandydatów była Polska we Francji (40 % za  
i 47 % przeciw). To, zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej, duże osiągnięcie, zważywszy 
że Francja jest jedynym krajem Unii, w którym było w ogóle więcej przeciwników 
poszerzenia niż zwolenników (41 % za i 49 przeciw). 

W Niemczech, największym kraju Unii i zarazem wpłacającym najwięcej do jej 
budżetu, zwolennicy poszerzenia mieli sporą przewagę nad przeciwnikami (46 % do 34),  
ale zdecydowanym poparciem większości obywateli cieszyły się tylko Węgry.  
Natomiast za przyjęciem Polski było 39 %, a przeciwko - 46 % (Węgry - odpowiednio 56 za  
i 29 przeciw).  

Jedynym państwem UE, w którym Polska była jeszcze mniej popularna, pozostawała 
Austria (34 % za wobec 49 % przeciwko). Mimo ogólnego poparcia dla poszerzenia nadal 
tylko 31 % ankietowanych uważało je za priorytet dla Unii, a 58 % było przeciwnego zdania.  

"Wyraźnie powodem zastrzeżeń opinii publicznej wobec poszerzenia są przede 
wszystkim jego skutki ekonomiczne" - twierdzą eksperci Komisji Europejskiej. Większość 
obywateli Unii obawiała się kosztów i znaczny odsetek także wzrostu bezrobocia.  
Pytani, kto najwięcej zyska, a kto straci na poszerzeniu Unii, ankietowani wymieniali 
najczęściej jako "zwycięzców" duże przedsiębiorstwa i młodzież, a jako "przegranych" - 
rolników, rybaków i małe firmy. 
Eksperci zwracają też uwagę, że sondaż przeprowadzono w okresie rosnącej niestabilności 
politycznej i gospodarczej.  
  
Źródło: Redakcja „Euro PAP”, 5.03.2003r. 
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8. Komunikaty 
 Pobór trwa 

W miesiącu lutym i marcu na terenie Starostwa Powiatowego odbywa się pobór 
wojskowy, którego organizatorem jest Wydział Spraw Społecznych. W trakcie poboru przed 
Powiatową Komisją Lekarską stanie blisko 1200 poborowych rocznika podstawowego, w tym 
nieliczna grupa kobiet absolwentek Medycznego Studium Zawodowego – Wydział 
Pielęgniarstwa . 
Raz w tygodniu na swe posiedzenie zbiera się również Powiatowa Komisja Poborowa, która 
zajmuje się rozpatrzeniem wniosków tych poborowych, którzy ze względu na swe 
przekonania religijne bądź etyczno-moralne proszą o umożliwienie im odbycia służby 
wojskowej w innej formie . Komisja Poborowa rozpatruje również wnioski o odroczenie od 
służby tych poborowych, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 
starszą bądź bardzo chorą i niezdolna do samodzielnej egzystencji nie mogą odbyć służby 
wojskowej w normalnym terminie. 
Tegoroczny pobór przebiega sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Stawiennictwo 
poborowych z poszczególnych gmin, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wysokie, 
świadczy to,  niewątpliwie efektem dobrej współpracy organizatorów poboru z gminami. 
 
 Powiatowy Plan Działań Ratunkowych dla Miasta i Powiatu na rok 2004 

W miesiącu lutym i marcu  Wydział Spraw Społecznych wspólnie z  Wydziałem Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie opracował Powiatowy Plan Działań 
Ratunkowych dla miasta i powiatu na rok 2004. Zgodnie z Ustawą o Państwowym 
ratownictwie Medycznym samorząd powiatowy ma obowiązek co roku takowy plan 
opracowywać, bowiem stanowi on podstawę do opracowania planu medycznych działań  
ratunkowych w województwie. 
W palnie działań ratunkowych na terenie miasta i powiatu na rok 2004 zwrócono szczególną 
uwagę m.in. na wzrost zagrożeń wypadkami komunikacyjnymi wynikający z uruchomienia 
autostrady na odcinku Konin- Września, którego konsekwencją jest wzmożony ruch na 
pozostałych drogach na terenie powiatu. 
 
 O zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców naszego powiatu 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. Ustawy o ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia opracowana została w miesiącu marcu szczegółowa 
informacja dotycząca zapotrzebowań na poszczególne świadczenia zdrowotne dla 
mieszkańców naszego powiatu w roku 2004 . Informacja ta stanowi podstawę dla samorządu 
województwa wielkopolskiego do opracowania planu zdrowotnego dla Wielkopolski na rok 
2004. 
Określając zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w roku 2004 opierano się na danych 
demograficznych i epidemiologicznych dotyczących powiatu konińskiego oraz potrzebie 
zwiększenia dostępności mieszkańców naszego powiatu do  usług  specjalistycznych w tym 
głównie: 

- objęcia całej populacji dzieci i młodzieży bezpłatnymi usługami  stomatologicznymi i  
ortodoncyjnymi  oraz  osób powyżej 65 roku życia bezpłatną protetyką, 

- zwiększenia  na naszym terenie ilości świadczeń z zakresu alergologii- 1 poradnia 
dotychczas, dermatologii – 1 poradnia dotychczas, , reumatologii, onkologii, 
psychiatrii, diabetologii, kardiologii, pulmonologii, ginekologii,  leczenia uzależnień 
oraz rehabilitacji , która winna być w szerszym stopniu prowadzona na poziomie gmin 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ponadto wnioskowano o skierowanie do podstawowej opieki zdrowotnej na poziom gmin 
szerszego  niż do tej pory wachlarza usług wykonywanych u chorego w domu. Jest to bowiem 
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prosty i bardzo ekonomiczny sposób zwiększenia dostępności  pacjenta do świadczeń. 
Dotyczy to przede wszystkim : opieki długoterminowej nad pacjentem przewlekle chorym w 
domu , opieki paliatywno-hospicyjnej,  szeroko rozumianej rehabilitacji  i  domowej opieki 
psychiatrycznej. 
W palnie wskazano również na potrzebę  kontynuowania programów profilaktycznych w 
zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy z obniżeniem wieku kobiet 
poddawanych badaniom profilaktycznym. 
W związku z wzrastającym zagrożeniem zjawiskiem uzależnień od środków 
psychoaktywnych w naszym powiecie, wskazano na pilną potrzebę finansowania przez 
nowego płatnika programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom .  
W zakresie leczenia stacjonarnego wnioskowano o poszerzenie Oddziału Leczenia 
Uzależnień WSzZ w Koninie o 30 łóżek.  
  
 Zmiana przepisów dotyczących wydawania Kart Parkingowych  

 
Jedna z ostatnich zmian Ustawy –Prawo o Ruchu Drogowym wprowadza nowe zasady 
wydawania Kart Parkingowych dla osób niepełnosprawnych . 
Osoba niepełnosprawna całkowicie lub częściowo  niezdolna do samodzielnej egzystencji  
( dawna I i II grupa inwalidzka ) posiadająca orzeczenie Lekarza ZUS lub KRUS bądź 
posiadająca orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  jest 
upoważniona do otrzymania Karty Parkingowej bez dodatkowych dokumentów. 
Niepełnosprawni w stopniu lekkim ( dawna III grupa) , gdzie nie niepełnosprawność jest 
orzeczona przez ZUS, KRUS lub Powiatowy Zespół winni ubiegając się o Kartę Parkingową 
dostarczyć zaświadczenie o niepełnosprawności spowodowanej  upośledzeniem funkcji 
narządów ruchu od lekarza ( ortopeda, neurolog ostatecznie lekarz rodzinny). 
         
        Romualda Nawrocka 
       Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
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9.....z Kroniki Powiatu 
• „A może kotły na drewno?” 
W dniu 24 lutego , członek Zarządu Powiatu Konińskiego Wiesław Rybacki  
i sekretarz powiatu Krzysztof Musiał, złożyli wizytę firmie Handlowo – Usługowej 
„Wasilewicz” w Pieńsku koło Zgorzelca. Celem wyjazdu było poznanie i obejrzenie na 
miejscu oferty firmy, która jest udziałowcem i wyłącznym importerem kotłów czeskiej firmy 
„ATMOS”- producentów ekologicznych kotłów na węgiel i drewno. Kotły grzewcze tej firmy 
przystosowane są do pracy jako źródło ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania  
w obiegu grawitacyjnym, jak i wymuszonym. W zależności od wybranej mocy kotła, mogą 
służyć do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, zakładów rzemieślniczych, 
szkół, urzędów i większych ośrodków. Mogą stanowić także źródło ciepła dla wody 
użytkowej. Asortyment składa się z kotłów na drewno od 14 do 106 KW  
oraz na węgiel i drewno od 18 do 80 KW. Kotły spełniają limity dla przyjaznych ekologicznie 
wyrobów.  
Zwiedzający mieli okazję poznać opinie osób, które są użytkownikami kotłów  
w budynkach jednorodzinnych. Proces spalania oparty jest na zgazowywaniu drewna  
i spalaniu wytworzonego gazu. Zaletą kotłów „ATMOS” są znacznie niższe koszty 
eksploatacji niż koszty ogrzewania kotłami węglowo – koksowymi czy tez gazowo – 
olejowymi. Zastosowanie jako paliwa – drewna, min.: odpadów drzewnych, wierzby 
energetycznej , a także węgla brunatnego, może wzbudzić u potencjalnych użytkowników 
duże zainteresowanie tym typem ogrzewania. 
 
 Stypendia Starosty Konińskiego rozdane 

W dniu 24 lutego Starosta Elżbieta Streker-Dembińska oraz Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Henryk Nowak dokonali uroczystego 
wręczenia aktów przyznania Stypendium Starosty Konińskiego.  

Stypendia otrzymali uczniowie: Ewelina Pakulska, Monika Sobczak, Jolanta Tadysiak 
i Sylwia Bakalarz .z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Rozalia 
Tomaszewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Adrianna Skibiszewska, 
Paweł Łuczak i Małgorzata Gałczyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
oraz Ewa Zając – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

Wyróżnieni uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz odnoszą sukcesy  
w olimpiadach na etapie ogólnopolskim.  

 
  w sprawie konsolidacji firm paliwowo – energetycznych 

 24 lutego w Ratuszu Miejskim w Koninie, Zarządy Kopalni Węgla Brunatnego 
„Konin” i „Adamów” oraz Zespołu Elektrowni „PAK” podpisały w obecności wicepremiera 
Marka Pola list intencyjny w sprawie integracji kapitałowej konińskich kopalń i elektrowni.. 
W spotkaniu  uczestniczyła także Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
 XX Plebiscyt „PK” rozstrzygnięty  

Z okazji rozstrzygnięcia XX Jubileuszowego Plebiscytu „Przeglądu Konińskiego” 
 na 10 najlepszych Sportowców Regionu Konińskiego w 2002 roku, 25lutego,  
w Hotelu „Magda” w Licheniu spotkali się sportowcy i sympatycy konińskiego sportu. 
Tegorocznymi Laureatami Plebiscytu zostali:  
- w kategorii „Sportowiec Regionu Konińskiego 2002” – Krzysztof Łoboda , zawodnik 

sportów walki OYAMA Karate; 
- „Trener Roku 2002” –  Jerzy Kasalik , trener piłkarzy „Aluminium Konin”; 
- „Działacz Roku 2002” – dziennikarz sportowy  Andrzej Kolański; 
- „Sponsor Roku 2002” – Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis Konin 
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W imieniu władz powiatu – wszystkim nagrodzonym - gratulacje i życzenia wielu osiągnięć 
złożył Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik. 
 
 
 „Polonezem do Europy” 

W niedzielę, 2 marca w Hali RONDO w Koninie odbyła się - już po raz czwarty  -
impreza Fundacji „Mielnica”„Koncert dla Każdego”, z której dochód, tradycyjnie, wesprze 
organizację Abilimpiady” - Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora 
Piotra Janaszka. 

W związku z tym, że rok 2003 został ogłoszony Europejskim Rokiem Osób 
Niepełnosprawnych, Abilimpiada’ 2003  będzie miała charakter europejski. 

W europejskim duchu utrzymane były również występy tegorocznych wykonawców  
„Koncertu dla Każdego”. Imprezę rozpoczął „Polonez do Europy” w takt którego tańcząc, 
pojawili się na scenie artyści:-  znani politycy, biznesmeni , dziennikarze oraz inne 
osobistości życia publicznego  naszego miasta i powiatu .  

Korzystając z tej możliwości pomocy dla „Mielnicy”, w Koncercie tradycyjnie wzięła 
udział Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. W towarzystwie Wójtów i Burmistrzów: Jana 
Bartczaka (Rychwał), Antoniego Klonowskiego (Skulsk), Pawła Kurza (Wierzbinek), 
Ryszarda Nawrockiego (Stare Miasto ) i  Marka Wesołowskiego  (Kleczew) Starosta 
Koniński w latynoskich rytmach  „La cucaracha” i „Viva Espania” porwała widownię nie 
tylko do śpiewu, ale i do tańca. W tym roku, władze powiatu konińskiego reprezentowali 
także: Wicestarosta Stanisław Bielik oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego 
Stefan Dziamara. Debiut sceniczny obydwu Panów należy uznać za wyjątkowo udany.  

Wszyscy występujący wykazali pełen profesjonalizm i ogromne poczucie humoru, 
dostarczając przybyłej na Koncert publiczności trzy godziny doskonałej rozrywki..    
Najważniejszy jest jednak cel jaki przyświeca imprezie Dochód z aukcji prac i przedmiotów 
przekazanych przez sponsorów oraz mapy Unii Europejskiej z autografami wszystkich 
wykonawców  wyniósł 6 800 zł oraz 1000 €. Ogromne podziękowania należą się także 
wszystkim, którzy przychodząc na Koncert, zasilili skarbonki Fundacji.  

Poparcie dla działań „Mielnicy” wyrażone poprzez udział w Koncercie znanych 
osobistości , oraz wzrastające z roku na rok, zainteresowanie imprezą mieszkańców Konina  
i regionu , stanowią  niezbity dowód na to, że nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy gotowi są 
nieść pomoc bezinteresownie. 
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 spotkanie w Urzędzie w Sompolnie 
5 marca, Starosta Koniński spotkała się z Burmistrzem i Radnymi  Miasta i Gminy 

Sompolno. Przedmiotem rozmów były możliwości współpracy samorządów , a przede 
wszystkim projekt budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sompolnie  

 partner ze Słowacji 
Na zaproszenie Słowackiej Izby Gospodarczo-Handlowej .w dniach 5 – 7  marca 

przebywała na Słowacji  delegacja z powiatu konińskiego  w osobach pracowników Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki : naczelnika J.Drygiela i D.Plucińskiej oraz dyrektorów : 
H.Janaska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz J.Żerkowskiego  
z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Sompolnie  
Celem wizyty było nawiązanie współpracy dotyczącej wymiany między naszymi regionami  
w zakresie oświaty i kultury. 
Jednym z punktów programu wizyty było spotkanie z dyrektorami czterech szkół słowackich 
z miejscowości: Martin, Żylina i Liptovski Mikulas Rozmowy dotyczyły w szczególności 
wymiany młodzieży polskiej i słowackiej w zakresie praktyk  zawodowych. 
W celu  poznania zasad funkcjonowania szkolnictwa na Słowacji, goście z Polski odwiedzili 
także szkoły, które zdecydowały się podjąć współpracę z naszymi placówkami oświatowymi , 
Pobyt na Słowacji zakończyło spotkanie w Żylinie z  Dyrektorem Izby Janem Misura oraz 
bezpośrednio nadzorującym oświatę na Słowacji - Dusanem Krasnec. Poza deklaracjami o 
nawiązaniu bezpośrednich kontaktów między szkołami, zwłaszcza w zakresie wymiany 
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dotyczącej praktyk zawodowych, podjęto temat przedsięwzięcia wspólnych działań, mających 
na celu pozyskanie środków z funduszy europejskich.  
Mamy nadzieję, że rozmowy na Słowacji przyniosą w przyszłości wymierne efekty w postaci 
partnerskiej współpracy między naszymi regionami. 
 

 Dzielnicowi na medal  
6 marca w Komendzie Miejskiej Policji, miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej 
edycji Konkursu na Najlepszego Dzielnicowego Miasta i Powiatu Konińskiego.  
Podstawą oceny były punkty uzyskane  przez dzielnicowych za metody i formy pracy, opinię 
przełożonego oraz opinię społeczną. 

Najlepszym dzielnicowym powiatu w 2002 roku  został aspirant Piotr Wiśniewski  
z Komisariatu Policji w Ślesinie., w mieście natomiast zwyciężył starszy posterunkowy 
Arkadiusz Wróbel. W gronie najlepszych  dzielnicowych z powiatu  znaleźli się także: starszy 
aspirant Henryk Grochowskiz z Rewiru Dzielnicowych w Kazimierzu Biskupim i sierżant 
sztabowy Maciej Szczepański z Komisariatu Policji w Ślesinie. 

Nagrodę ufundowaną przez Starostę Konińskiego, laureatowi I nagrody , aspirantowi 
Piotrowi Wiśniewskiemu wręczył wicestarosta Stanisław Bielik. 

 ...z Pałacu Kultury i Nauki 
W dniach 6 i 7 marca, Starosta Elżbieta Streker Dembińska brała udział  

w posiedzeniu  Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej  
oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się   
w siedzibie Unii Metropolii Polskich w Warszawie. 

Przedmiotem obrad były projekty ustaw z zakresu ochrony środowiska  
oraz podział 10 % rezerwy subwencji drogowej. 
 

 z okazji „Dnia Kobiet” 
Z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet,  7 marca wszystkie pracownice 

Starostwa obdarowane zostały  gorącymi życzeniami i pięknymi kwiatami. Najmilszym  
akcentem zorganizowanego w tym dniu spotkania były słowa Wicestarosty Stanisława 
Bielika ,który wyraził swoje uznanie dla pracujących tu kobiet i podziękował  
za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków.  

 
 w sprawie energetycznego rozwoju Wielkopolski 

14 marca w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu., 
Wicestarosta Stanisław Bielik reprezentował władze powiatu konińskiego  na konferencji 
poświęconej strategii energetycznego rozwoju Wielkopolski i kraju w oparciu o odnawialne 
źródła energii OZE z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w UE. 

 
 
  

 
 II posiedzenie Zarządu ZPP II kadencji  

14 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Związków Powiatów Polskich, na  które zaproszeni zostali  członkowie Komisji Rewizyjnej  
ZPP oraz przewodniczący Konwentów. 
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Jako  członek Komisji Rewizyjnej ZPP II kadencji oraz przewodnicząca Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego, w posiedzeniu wzięła udział także Starosta Koniński 
Elżbieta Streker - Dembińska . 

Zgodnie z porządkiem obrad, Zarząd ZPP podjął uchwały: w następujących sprawach:  
wyborów uzupełniających na funkcje dwóch Wiceprezesów Zarządu ZPP; przypisania 
obszarów zagadnień poszczególnym członkom Zarządu; rekomendacji przedstawicieli ZPP 
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; delegowania przedstawicieli ZPP 
do zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; ustalenia nadzoru 
członków Zarządu nad pracami Komisji ZPP i Konwentów; powołania zespołu do współpracy 
z Ministrem Zdrowia w ramach konferencji „okrągłego stołu”; delegowania przedstawicieli 
ZPP do Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia.; delegowania przedstawicieli 
ZPP do Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych; w sprawie delegowania 
przedstawiciela ZPP do kontaktów z MSWiA w sprawie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Obywateli „Bezpieczna Polska”; utraty członkostwa w Związku Powiatów Polskich przez 
powiat gliwicki  

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat sytuacji w ochronie zdrowia. 
Gościem Zarządu był Krzysztof Kuszewski – ekspert ZPP ds. Zdrowia i konsultant 
Ministerstwa Zdrowia, który omówił projekt spotkań „okrągłego stołu”.  

Następnie Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy ZPP ze Stowarzyszeniem 
Miast Ukrainy oraz z Uniwersytetem Kaukaz w Baku.  

 
 „Piękny jest świat bez nałogów” 

 W dniu 14 marca Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  Romualda Nawrocka 
uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Rejonowego PCK w Koninie poświęconym m.in. 
organizacji tegorocznych Mistrzostw w Udzielaniu Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej oraz 
konkursu na plakat i hasło propagujące walkę z uzależnieniami, który w tym roku przebiega 
pod hasłem: „Piękny jest świat bez nałogów”.  
Celem konkursu, którego głównym organizatorem jest Zarząd Rejonowy PCK oraz Starostwo 
Powiatowe jest popularyzacja oświaty zdrowotnej , upowszechnianie zasad zdrowego stylu 
życia  oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół 
gimnazjalnych miasta i powiatu konińskiego i odbywa się od 1 marca do końca kwietnia. 

Po raz kolejny organizowane są również Mistrzostwa w Udzielaniu Pierwszej 
Pomocy, których celem jest popularyzacja wśród młodzieży naszego powiatu  problematyki 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Do udziału w nich zaproszone zostały czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły  
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu miasta i powiatu konińskiego. Eliminacje 
powiatowe odbędą się 26 kwietnia br. Uczestnicy Mistrzostw zmierzą się z sobą  w części 
teoretycznej , która ma charakter testowy , a następnie odbędzie się część praktyczna 
polegająca na udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju 
wypadkach i zdarzeniach. 
Zarówno pierwsza jak i druga impreza, którą współorganizuje Konińskie Starostwo jest 
konsekwencją realizacji  kierunków działań wynikających z Powiatowego Programu Promocji 
Zdrowia oraz Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

 

 studenci o promocji turystyki 
15 marca  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyło się 

seminarium poświęcone turystyce , w ramach którego studenci ekonomiki turystyki 
przedstawili swoje propozycje wykorzystania atrakcji turystycznych naszego regionu.   
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Uważnie przysłuchując się prezentacjom studentów, Starosta Koniński za szczególnie 

interesujący uznała pomysł stworzenia szlaku pielgrzymkowego Kawnice – Bieniszew – 
Kazimierz Biskupi – Licheń. 
 
 nowy oddział o europejskim standardzie 

15 marca Starosta Elżbieta Streker – Dembińska wzięła udział w uroczystości otwarcia 
Oddziału Onkologii Klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.  
Na pacjentów w nowo otwartym oddziale czeka 25 specjalistycznych łóżek.  Szczególną 
atmosferę oddziału tworzą wiszące na ścianach obrazy podarowane przez ich autora, 
konińskiego artystę Krzysztofa Świtalskiego. 
 
 
 
 
 
 
 ...o nauce i wypoczynku 

16 marca  w hali „Rondo” w Koninie odbywały się Targi Turystyczno-Edukacyjne, 
na których zaprezentował się także Powiat Koniński. 
Wspólne stoisko przygotowały 3 szkoły z naszego terenu : Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych z Żychlina, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Kleczewa  
i Sompolna. 

Ciekawa aranżacja stoiska, prezentacja wyrobu figurek z marcepanu  / w wykonaniu 
uczennic ZSE-U z Żychlina/ , oraz bogata oferta wydawnicza sprawiły, że nasze stoisko 
cieszyło się dużym powodzeniem wśród zwiedzających.  

Oferta edukacyjna szkół zainteresowała zarówno uczniów , jak i rodziców. 
Niemniejszym powodzeniem cieszyły się prezentacje ośrodków wypoczynkowych z naszego 
powiatu. 

O celowości organizowania imprez tego typu świadczy ilość odwiedzających w tym 
dniu halę „Rondo”.  
W dużym stopniu, Targi spełniły swoje zadanie, zapewniły bowiem wszystkim 
zainteresowanym kompleksową informację o możliwościach kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych . 

Stoisko Powiatu Konińskiego  zaszczyciło swoją obecnością wielu specjalnych gości 
m.in. :  E. Streker-Dembińska Starosta Koniński, K. Pałasz Prezydent Miasta Konina i  W. 
Oblizajek  Starosta Kolski. 
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 twórczy i efektywny rok  dla Starostwa 
Dnia 19 marca , Jednostka Ceryfikacyjna - Polski Rejestr Statków, przeprowadziła audit 

kontrolny Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Koninie. 
Badania auditowe obejmowały prawidłowość przebiegu procesów w obszarach, gdzie 
wymagania międzynarodowej normy ISO 9001-2000 muszą być spełnione.  
Wnioski auditora wiodącego PRS były wyjątkowo pomyślne dla naszej organizacji. Podczas 
badań auditowych nie stwierdzono żadnych niezgodności, a praca nad rozwojem Systemu 
Zarządzania Jakością i jego doskonaleniem, spotkała się z wielkim uznaniem auditora. 
Zatem rok intensywnej pracy w ramach wdrożonego SZJ został podsumowany jako twórczy  
i efektywny dla pracowników i klientów Starostwa. 
 
 Szefowie OC w Starostwie 

W ramach realizacji zadań wynikających z "Planu działania w zakresie obrony 
cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Konińskiego", w dniu 19 marca Biuro 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tutejszego Starostwa zorganizowało naradę 
z szefami obrony cywilnej gmin z terenu powiatu konińskiego. 

Celem spotkania było przedstawienie obowiązujących umocowań prawnych  
w zakresie obrony cywilnej oraz omówienie spraw dotyczących powołania gminnych 
zespołów reagowania kryzysowego wynikających z ustawy o zwalczaniu klęsk żywiołowych. 

Naradę  poprowadziła Starosta Koniński Elżbieta Streker - Dembińska. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że na spotkanie  przybyli wszyscy wójtowie, 

burmistrzowie gmin, miast-gmin powiatu konińskiego. 

 

 

  coraz więcej „zasłużonych” 
Na III posiedzeniu Kapituły II Kadencji tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Konińskiego”, które odbyło się w  dniu 19 marca w siedzibie Starostwa,  rozpatrzono 
złożone wnioski i przyznano tytuł honorowy dwóm podmiotom zbiorowym: Polskiemu 
Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Koninie i Urzędowi Skarbowemu  
w Koninie. Na wniosek Starosty Konińskiego, Kapituła uhonorowała tytułem „ Zasłużony dla 
Powiatu Konińskiego”- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie 

 

 z wnioskiem do Marka Pola 
W dniu 20 marca, Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik oraz Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Dróg Zofia Kurzawa uczestniczyli w naradzie dotyczącej likwidacji kursów 
pociągów osobowych relacji Inowrocław – Zduńska Wola – Karsznice. 

Naradzie z udziałem posła I Niewiarowskiego, radnej Sejmiku Samorządowego 
Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu , PKP S.A – Przewozy regionalne Oddział w Poznaniu i 
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Bydgoszczy oraz gmin: Olszówka, Dąbie , Babiak, Wierzbinek i Piotrków Kujawski, 
przewodniczył Starosta Kolskiego Wieńczysław Oblizajek. 

W przedmiotowej sprawie zostało skierowane do Wicepremiera, Ministra Infrastruktury 
Marka Pola wystąpienie Starosty Konińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 15 – Skan pisma 
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 lepiej zapobiegać, niż leczyć! 
Fundacja Mielnica już po raz dziewiąty zorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum „Promocja 
Polskiej Rehabilitacji”, które odbyło się 20 marca  podczas Salonu Profilaktyki i Lecznictwa 
SALUS 2003 w Poznaniu. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Fundacja Mielnica 
 i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. 

Cykl sympozjów został zapoczątkowany w 1994 roku przez śp. Doktora Piotra 
Janaszka jako impreza mająca na celu propagowanie polskiej myśli naukowej i technicznej w 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kontynuacja cyklu możliwa jest dzięki uprzejmości i 
współpracy z Zarządem i Pracownikami Międzynarodowy Targów Poznańskich.   

Do wzięcia udziału w części naukowej tegorocznego Sympozjum „Postęp w leczeniu i 
rehabilitacji chorych na cukrzycę w XXI wieku” zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie 
wczesnej diagnostyki i leczenia cukrzycy, a także rehabilitowania osób cierpiących na tę 
chorobę i jej powikłania. Pojęcie „rehabilitacja” wielu ludziom kojarzy się z osobami 
niesprawnymi ruchowo, tymczasem ma znacznie szersze zastosowanie, również w 
odniesieniu do osób chorych na cukrzycę.  

Wszyscy specjaliści występujący podczas Sympozjum podkreślali ogromną rolę 
profilaktyki cukrzycy. 

Profesor Bogna Wierusz-Wysocka podkreślała rolę zdrowego trybu życia i 
odpowiedniego odżywiania się w zapobieganiu cukrzycy., aby nie dopuścić do tego w Polsce. 
Ogromną rolę odgrywa tu wychowanie prozdrowotne. 

Doktor Danuta Mrozikiewicz mówiła o wyrównywaniu szans życiowych osób z 
cukrzycą. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła chorym dzieciom, które należy 
obejmować szczególną opieką, a rodziców odpowiednio edukować, aby nie dopuścić do 
rozwoju choroby.  
 Docent Ewa Wender-Ożegowska poświęciła swoje wystąpienie kobietom chorym na 
cukrzycę. Przekonywała jak ważna jest samokontrola i odpowiednie przygotowanie się do 
zajścia w ciążę. i w pierwszych tygodniach. Od tego zależy zdrowie, a czasem nawet życie 
matki i dziecka.  
 Doktor Jadwiga Meler prezentowała  powikłania narządu wzroku w cukrzycy. 
Podkreślała jednocześnie, że wielu z nich można uniknąć albo zahamować ich rozwój, pod 
warunkiem, że zostaną wcześnie zauważone i będą kontrolowane.  
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 Podsumowując tegoroczne Sympozjum nasuwa się smutny wniosek. Otóż bardzo 
zaniedbane jest pojęcie profilaktyki cukrzycy. Niestety wciąż jeszcze nasz Rząd i kolejni 
Ministrowie Zdrowia nie doceniają jej roli i nie wierzą lekarzom, że lepiej zapobiegać niż 
leczyć! Nie wiadomo, czy wynika to z niewiedzy, czy braku wyobraźni, a przecież wcale nie 
jest tak trudno przekalkulować sobie, że mniej pieniędzy należałoby wydać na profilaktykę 
cukrzycy, edukację społeczną i odpowiedni sprzęt do samokontroli, niż wydawać na leczenie 
ludzi chorych na cukrzycę, którzy narażeni są na szereg groźnych i kosztownych w leczeniu 
powikłań.   

Zuzanna Janaszek-Maciaszek 
Członek Zarządu  
Fundacji Mielnica 
 

 ....z 20 marca  
 20 marca  Starosta Koniński wzięła udział w uroczystości otwarcia sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym.  
 W tym samym dniu , Starosta Elżbieta Streker – Dembińska reprezentowała władze 

powiatu konińskiego podczas symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego na placu 
budowy nowego obiektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w 
Koninie. Nowy obiekt będzie służyć wszystkim mieszkańcom subregionu konińskiego, którzy 
zamierzają się dalej dokształcać lub zdobywać nowe kwalifikacje.  

 
 ...z Pałacu Kultury w Warszawie 

21 marca, Starosta Elżbieta Streker – Dembińska uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu ds. 
Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w siedzibie Unii Metropolii Polskich  
w Warszawie. 
 
 „Dzień Ogniskowicza” 

21 marca , już po raz siódmy obchodzono w całym kraju „Dzień Ogniskowicza”, 
który symbolizuje święto wszystkich dzieci, podopiecznych środowiskowych świetlic  
i ognisk wychowawczych. 

Z tej okazji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie, zorganizowało 
mnóstwo atrakcji , zarówno dla podopiecznych , jak i zaproszonych gości.   
W imieniu władz powiatu konińskiego, w obchodach „Dnia Ogniskowicza” uczestniczył 
wicestarosta Stanisław Bielik. 
 
 ... o profilaktyce i zarządzaniu kryzysowym 

W dniu 24 marca w Sali Herbowej WUW w Poznaniu odbyło się spotkanie 
Wojewody Andrzeja Nowakowskiego ze starostami województwa wielkopolskiego 
poświęcone sprawom bezpieczeństwa oraz zasadom organizacji Powiatowych Centrów 
Zarządzania Kryzysowego  
W spotkaniu wzięła udział Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska.  
 
 spotkanie w sprawie A2 

Na zaproszenie wójta gminy Władysławów Krzysztofa Zająca, wicestarosta koniński 
Stanisław Bielik wziął udział w spotkaniu w sprawie omówienia budowy węzła 
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komunikacyjnego na zaprojektowanej międzynarodowej autostradzie A2, przebiegającej 
przez miejscowość Olesin , należącej do gminy Władysławów. 

Spotkanie odbyło się 25 marca w Urzędzie Gminy we Władysławowie ( powiat 
turecki). 

 
 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolska Obywatelska” 

W dniu 25 marca w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Koninie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolska Obywatelska”. 

Przedmiotem obrad było m.in.:  sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie bilansu rocznego oraz podjęcie uchwały o udzieleniu 
absolutorium Zarządowi . 

W zastępstwie Starosty Konińskiego, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła 
Romualda Nawrocka , Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. 

 
 w sprawie przejęcia budynku „B” 

25 marca Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska występowała w imieniu 
Powiatu Konińskiego w rozprawie administracyjnej w sprawie przejęcia przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie budynku B, będącego siedzibą Starostwa od momentu jego powstania, 
a należącego do Delegatury WUW w Koninie. 
 
 50 lat konińskiego PTTK- u 

Z okazji  50 – lecia istnienia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego w Koninie, 26 marca w Sali Ratuszowej w Koninie, odbyła się uroczysta 
sesja rocznicowa, która rozpoczęła obchody jubileuszowe.  

Oddział Koniński PTTK, wyróżniony dotychczas Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Miasta Konina, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego oraz Złotą 
Honorową Odznaką PTTK, odebrał z rąk Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej , przyznany 
w dniu 19 marca , tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”. 
 w dowód pamięci 

W dniu 26 marca w siedzibie Konińskiego Starostwa zebrał się  
Komitet Organizacyjny Obchodów 140 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. 
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9.Warto zobaczyć: 
 
• 7 kwietnia w Kaliszu -  Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach i Warcabach 
 12 kwietnia - XII Międzypowiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w 

Kazimierzu Biskupim ; 
• 12 kwietnia w Kleczewie  -  IV Międzypowiatowy Turniej Bokserski; 
• 26 kwietnia  - Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu w gimnazjach powiatu konińskiego  
• 27 kwietnia -  IV Okręgowy Turniej Par Brydża Sportowego w Koninie ; 
• w kwietniu - Powiatowe Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy w szkołach 

średnich powiatu konińskiego; 
• w kwietniu i maju w Ignacewie i Kazimierzu Biskupim -  obchody 140 rocznicy 

powstania styczniowego 
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10.Słowniczek Europejski: 
 
 KONCEPCJA KONCENTRYCZNYCH KRĘGÓW 

forma integracji zróżnicowanej, w której państwa członkowskie tworzą kilka kręgów opartych 
na ich stopniu uczestnictwa w szeregu działań integracyjnych o charakterze ponadrządowym 
lub międzyrządowym. Kręgi koncentrują się wokół głównej grupy państw członkowskich 
myślących podobnie i najbardziej zaawansowanych w procesie integracyjnym, które chcą 
popierać daleko idącą integrację we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego  
i politycznego. Jacques Delors, przewodniczący Komisji Europejskiej, zaproponował model 
koncentrycznych kręgów jako sposób zorganizowania integracji paneuropejskiej (włączając 
również państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosję). 
 
 LEADER 

inicjatywa Wspólnot skierowana na rozwój wsi w ramach funduszy strukturalnych.  
LEADER oferuje pomoc w rozwoju gospodarczym wspólnot wiejskich tam, gdzie są one 
najsłabsze, pomoc ludziom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, pomoc w promocji turystyki 
wiejskiej, rozwijaniu małych i innowacyjnych firm oraz wysokiej jakości produktów rolnych. 
 
 MISJE PETERSBERSKIE 

zgodnie z Deklaracją Petersberską przyjętą przez Radę Ministrów Unii Zachodnioeuropejskiej 
w 1992 roku są to działania humanitarne i ratownicze, przeprowadzanie misji pokojowych, 
zadania bojowe w sytuacjach kryzysowych oraz w operacjach przywracania pokoju 
podejmowane przez jednostki wojskowe pod auspicjami UZE. Misje petersberskie zostały 
włączone do zadań Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej przez 
Traktat Amsterdamski. 
 
 NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UE 

(NPPC) 
dokument rządowy dotyczący strategii i dróg dostosowania do wymogów członkostwa w Unii 
Europejskiej będący odpowiedzią na Partnerstwo dla Członkostwa. NPPC składa się z dwóch 
części: ogólnej, zawierającej cele programu, listę i syntetyczny opis priorytetów 
dostosowawczych, charakterystykę działań dostosowawczych, określenie jednolitych ram 
wsparcia finansowego ze szczególnym uwzględnieniem budowy instytucji, procedurę 
modyfikacji NPPC oraz sposób monitorowania jego realizacji; oraz z części szczegółowej, 
zawierającej aneksy określające zakres prac i zadania konieczne dla zrealizowania ustalonych 
priorytetów, terminarz realizacji zadań, instytucje odpowiedzialne za programowanie i 
realizację zadań, procedury decyzyjne oraz źródła finansowania. NPPC jest aktualizowany co 
roku. 
 
 OBSZARY NEGOCJACYJNE 

Komisja Europejska dokonała podziału tematycznego negocjacji według następujących 31 
obszarów negocjacyjnych: 1. "Swobodny przepływ towarów", 2. "Swobodny przepływ osób", 
3. "Swoboda świadczenia usług", 4. "Swobodny przepływ kapitału", 5. "Prawo spółek", 6. 
"Polityka konkurencji", 7. "Rolnictwo", 8. "Rybołówstwo", 9. "Polityka transportowa", 10. 
"Podatki", 11. "Unia Gospodarcza i Walutowa", 12. "Statystyka", 13. "Polityka społeczna  
i zatrudnienie", 14. "Energia", 15. "Polityka przemysłowa", 16. "Małe i średnie 
przedsiębiorstwa", 17. "Nauka i badania", 18. "Edukacja, kształcenie i młodzież", 19. 
"Telekomunikacja i technologie informacyjne", 20. "Kultura i polityka audiowizualna", 21. 
"Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych", 22. "Środowisko", 23. 
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"Ochrona konsumentów i zdrowia", 24. "Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne", 25. 
"Unia celna", 26. "Stosunki zewnętrzne", 27. "Wspólna Polityka Zagraniczna  
i Bezpieczeństwa", 28. "Kontrola finansowa", 29. "Finanse i budżet", 30. "Instytucje", 31. 
"Inne". Według powyższych obszarów negocjacyjnych dokonywany jest również przegląd 
prawa, któremu nie podlegały jedynie dwa ostatnie obszary ("Instytucje", "Inne"). 
 
 PHARE 

program pomocy państw Wspólnoty Europejskiej, EFTA, USA, Kanady, Australii, Turcji, 
Nowej Zelandii i Japonii przeznaczony na gospodarczą restrukturyzację Europy Środkowej  
i Wschodniej, wystosowany najpierw w stosunku do Polski i Węgier, a następnie  
do pozostałych państw regionu. PHARE składa się z wielu programów i działań. Unia 
Europejska i jej państwa członkowskie dostarczyły połowę funduszy wchodzących w skład 
PHARE, a rolę administratora PHARE powierzono Komisji Europejskiej. 
 
 RAPHAEL 

program opracowany przez Komisję Europejską w 1995 roku ma za zadanie zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Unii Europejskiej. Celem jest promowanie i wspieranie działań 
państw członkowskich UE na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury narodów europejskich, 
współpracy twórców i działaczy kultury, badań specyfiki kultury europejskiej  
oraz poszanowania regionalnych różnic kulturalnych. Program przewiduje współpracę  
z krajami trzecimi, szczególnie z państwami członkowskimi Rady Europy. 
 
 SOCRATES 

program Unii Europejskiej utworzony w 1995 roku przez połączenie wcześniejszych 
programów Erasmus i Lingua oraz innych programów i środków szkoleniowych skupiający 
się na trzech głównych dziedzinach: szkolnictwo wyższe, nauka przedszkolna oraz szkolna, 
przedsięwzięcia ogólne (jak na przykład produkcja materiałów szkoleniowych, szkolenie  
i dokształcanie nauczycieli). 
 
 TRAKTAT AKCESYJNY 

jest umową międzynarodową zawartą między państwami członkowskimi Unii Europejskiej  
a państwem kandydującym, której przedmiotem jest członkostwo kraju kandydującego w Unii 
Europejskiej. Traktat składa się z następujących części: 1. Traktatu w sprawie przystąpienia, 
2. Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dopasowania do traktatów (zawierającego 
wynegocjowane okresy przejściowe i derogacje), 3. Protokołów dodatkowych, 4. Aktu 
końcowego (dokumentu stwierdzającego, że Traktat, Akt Akcesji, Protokoły i Wspólne 
Deklaracje zostały przyjęte w ramach Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej Państw 
Członkowskich i Kandydujących), 5. Wspólnych Deklaracji. Traktat w sprawie przystąpienia 
i Akt dotyczący warunków przystąpienia stanowią łącznie Traktat o przystąpieniu w szerokim 
znaczeniu, który należy do wspólnotowego prawa pierwotnego. Natomiast Akt końcowy nie 
jest częścią składową Traktatu o przystąpieniu z punktu widzenia prawa międzynarodowego. 
Traktat Akcesyjny podlega ratyfikacji zgodnie z uregulowaniami przyjętymi w danym kraju. 
Zgodnie z Konstytucją RP po podpisaniu Traktatu może się odbyć ogólnokrajowe referendum 
zezwalające na jego ratyfikację. 
 
 UKŁAD Z SCHENGEN 

układ zawarty w luksemburskiej miejscowości Schengen w 1985 roku, w którym 
sygnatariusze zobowiązują się do stopniowej likwidacji kontroli granic między państwami 
członkowskimi. Dodatkowo układ dotyczy współpracy przygranicznej policji  
oraz koordynowania polityki azylowej. Po ustanowieniu Systemu Informatycznego Schengen, 
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w 1995 roku siedem państw zdecydowało się na zniesienie granic: Niemcy, Francja, 
Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia i Luksemburg. Włochy, Austria i Grecja dołączyły  
do Układu z Schengen później, a pięć państw członkowskich Unii Europejskiej - Wielka 
Brytania, Irlandia, Dania, Szwecja i Finlandia - nie jest sygnatariuszami Układu. 
 
 YOUTH START 

ważny instrument w zwalczaniu bezrobocia wśród ludzi młodych. Celem programu jest 
zapewnienie minimalnego wykształcenia oraz kwalifikacji ludziom poniżej 20 roku życia, 
stworzenie połączeń między rynkami pracy i szkoleń, promowanie niezależnego doradztwa 
oraz udostępnianie infrastruktury dla realizowania wyżej wymienionych celów. 
 
 ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY 

Zespół Negocjacyjny w Sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej - powołany został na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
marca 1998 roku. Zadaniem Zespołu Negocjacyjnego jest przygotowanie i prowadzenie 
negocjacji z Unią Europejską o członkostwo RP w UE. W skład Zespołu wchodzi 18 
członków oraz Przewodniczący, którym jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o 
Członkostwo RP w UE Jan Kułakowski. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Andrzej 
Ananicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a Sekretarza - Jarosław 
Pietras, podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Poszczególni 
członkowie Zespołu Negocjacyjnego są odpowiedzialni za proces negocjacji w określonych 
obszarach negocjacyjnych. 
 
Źródło: http://www.negocjacje.gov.pl/ 
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