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WSTĘP 

Za nami wiele ważnych � nie tylko dla Powiatu ale i Kraju � wydarzeń, choć jedno  

z  nich w sposób szczególny wpisało się w karty polskiej historii .  

Ten przełomowy moment, to dzień w którym wzięliśmy udział w referendum 

akcesyjnym. �TAK� polskiego społeczeństwa sprawiło, że dołączyliśmy do europejskiej 

rodziny demokratycznych narodów, zyskując jednocześnie szansę na przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego naszego Kraju i dobrobytu Obywateli.  

Ten przełomowy moment stał się również przyczyną do zaproponowania Państwu 

Biuletynu w nowej szacie graficznej, nawiązującej do symboliki unijnej. 

Natomiast, bloki tematyczne dotychczas ukazujące się na jego łamach pozostawiamy  

bez zmian.  

Kontynuując politykę informacyjną w zakresie UE, w numerze 5 ( 36) przybliżamy 

Czytelnikom Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kolejne terminy 

unijne.  

W ramach sekcji �W stronę Unii� prezentujemy poszczególne etapy realizacji projektu 

Starostwa Powiatowego w Koninie zatytułowanego �Rolnik Koniński � Powiatowy 

Informator Unijny�.  

Rozpoczynamy także cykl reportaży o naszym włoskim partnerze � Prowincji Ascoli 

Piceno, położonej w malowniczym Regione Marche.  

Zachęcamy do lektury stron poświęconych sesjom Rady Powiatu Konińskiego, 

posiedzeniom Komisji oraz pracy Zarządu Powiatu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.  

Czytelnikom, którzy na bieżąco śledzą wydarzenia z Regionu, polecamy  rubrykę  

�...z Kroniki Powiatu�, gdzie w sposób chronologiczny prezentujemy imprezy  

i przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy w roli gospodarzy bądź zaproszonych gości. 

Wszystkich Państwa, którzy nie planują wakacyjnych wyjazdów, zapraszamy do 

udziału w imprezach organizowanych na terenie powiatu w lipcu, sierpniu i wrześniu. 

 

Życzę miłej lektury 

 

       Elżbieta Streker � Dembińska  

       Starosta Koniński 
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1.Z prac Rady Powiatu 

Jak co roku, kwiecień okazał się czasem wytężonej pracy. Po raz pierwszy 
przedmiotem obrad Komisji Rady Powiatu II kadencji było rozpatrzenie �Sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok� i wyrażenie w tej sprawie opinii. 
Wykonanie budżetu Powiatu za ubiegły rok uzyskało akceptację wszystkich Komisji Rady.  
Jako ostatnia pracę nad oceną wykonania budżetu rozpoczęła Komisja Rewizyjna.  
Po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami Komisji oraz po dokonaniu szczegółowej analizy 
realizacji budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok Komisja stwierdziła, że w toku 
wykonywania budżetu Zarząd Powiatu Konińskiego przestrzegał zasad gospodarki 
finansowej. Wydatki realizowane były w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej 
z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień w sposób celowy i uzasadniony. 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku  
o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2002 rok.  

 

22 kwietnia obradowała Komisja Budżetowa, która wyraziła pozytywną opinię dotyczącą 
projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Powiatu Konińskiego. 
 
22 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja 
przyjęła następujące informacje: 
♦ o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze powiatu konińskiego w 2002 r., 
♦ o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Poznaniu na terenie powiatu konińskiego w 2002 roku. 
Ponadto wysłuchano informacji na temat: 
♦ pozyskiwania i wykorzystania biomasy z energetycznych roślin uprawnych, szczególnie 
wierzby energetycznej, 
♦ stanu jezior powiatu konińskiego, 
przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika przeterminowanych 
środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w miejscowości Hiszpania, 
gm. Krzymów. 
 

 
! 23 kwietnia odbyła się VI sesja Rady Powiatu Konińskiego.  
W sesji uczestniczyło 24 radnych. 

Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego  
i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. Rada wysłuchała informacji  
o pracy Zarządu Powiatu za 2002 rok.  

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.  
W tej kwestii Rada zapoznała się z: 
♦ uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą 
opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2002 r., którą przedstawił Skarbnik Powiatu pan Radzisław Kozłowski; 
♦ opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok, którą 
zaproponował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego  
pan Wiesław Bednarek. 
Swoje opinie o wykonaniu budżetu przedstawiły Kluby Radnych: Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Samoobrony, Towarzystwa 
Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. 
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Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok  Rada 
przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu za 2002 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Bednarek odczytał uchwałę nr 1/03 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi 
Powiatu Konińskiego absolutorium za 2002 rok oraz uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w tej sprawie. 
Następnie odbyło się głosowanie, w którym Rada opowiedziała się jednogłośnie  
za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2002 rok.  
 
W dalszej części obrad Rada zapoznała się z informacją o działalności Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę przedstawioną przez Prezesa Zarządu Oddziału 
Terenowego SPP w Koninie. Następnie pani Elżbieta Streker-Dembińska � Starosta Koniński 
odebrała z rąk pana Prezesa �Złoty Medal za zasługi dla Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę�. 
 
Następnie Rada przyjęła: 
♦ Informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin o działalności za 2002 r. 
♦ Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności inspekcji  
na obszarze powiatu za 2002 rok 
oraz zapoznała się z: 
♦ Informacją o stanie jezior Powiatu Konińskiego 
♦ Informacją na temat przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika 
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanych  
w miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów 
♦ Informacją o pozyskiwaniu i wykorzystaniu biomasy z energetycznych roślin uprawnych, 
szczególnie wierzby energetycznej. 
 
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Powiatu Konińskiego. 
 
 
! W dniu 17 maja  w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta Konina i Rady Powiatu Konińskiego na temat �Ziemia 
Konińska w Unii Europejskiej�. 
 
Tematyce tej poświęcone były wystąpienia: 
 
- Prezydenta Miasta Konina  - pana Kazimierza Pałasza, 
- Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego � pana Piotra Matyby, 
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina � pana Marka Waszkowiaka, 
- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego � pana Andrzeja Nowaka, 
- Senatora RP � pana Ryszarda Sławińskiego, 
- Ks, Infułata Antoniego Łassy, 
- ucznia I Liceum im. T. Kościuszki Pawła Libertowskiego, 
- Przedstawiciela delegacji z Henin-Beaumont pana Edmunda Oszczaka � Sekretarza 

Generalnego Polonii w Henin-Beaumont, 
- Mera miasta Czerniowce � pana Mykola Fydoruk, 
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- przedstawiciela delegacji z Karłowa  - pana Ganczo Karadżow - Z-cy Mera miasta 
Karłowo, 

- Radnego Powiatu Konińskiego pana Henryka Nowaka. 
a  także list burmistrza Miasta Herne odczytany przez Sekretarza Miasta pana Marka 
Zawidzkiego 

 
Na zakończenie uroczystej sesji radni  Miasta Konina i Powiatu Konińskiego 

wystosowali apel do mieszkańców Ziemi Konińskiej  o aktywny udział w referendum            
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

W dniu 17 czerwca 2003 roku w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Konina i Powiatu Konińskiego na temat �Ziemia 
Konińska w Unii Europejskiej�. 

Tematyce tej poświęcone były wystąpienia: 
- Prezydenta Miasta Konina  - pana Kazimierza Pałasza, 
- Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego � pana Piotra Matyby, 
- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina � pana Marka Waszkowiaka, 
- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego � pana Andrzeja Nowaka, 
- Senatora RP � pana Ryszarda Sławińskiego, 
- Ks, Infułata Antoniego Łassy, 
- ucznia I Liceum im. T. Kościuszki Pawła Libertowskiego, 
- Przedstawiciela delegacji z Henin-Beaumont pana Edmunda Oszczaka � Sekretarza 

Generalnego Polonii w Henin-Beaumont, 
- Mera miasta Czerniowce � pana Mykola Fydoruk, 
- przedstawiciela delegacji z Karłowa  - pana Ganczo Karadżow - Z-cy Mera miasta 

Karłowo, 
- Radnego Powiatu Konińskiego pana Henryka Nowaka. 
a  także list burmistrza Miasta Herne odczytany przez Sekretarza Miasta pana Marka 
Zawidzkiego 

 
Na zakończenie uroczystej sesji radni  Miasta Konina i Powiatu Konińskiego wystosowali 
apel do mieszkańców Ziemi Konińskiej  o aktywny udział w referendum  
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 

19 maja obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja 
zapoznała się z informacją o stanie turystyki w powiecie konińskim, w tym przygotowanie  
do sezonu letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2003 r. W kontekście powyższej informacji 
oraz kontynuując dyskusję nt. poziomu wód jezior Kanału Ślesińskiego, zainicjowaną na sesji 
Rady Powiatu Konińskiego w dniu 23 kwietnia br. Komisja zgłosiła wniosek o podjęcie 
zdecydowanych czynności mających na celu podniesienie poziomu wód w jeziorach Kanału 
Ślesińskiego. Komisja wnioskowała również o zorganizowanie szkolenia dla właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych.  
Ponadto Komisja wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektów uchwał Rady Powiatu 
Konińskiego w następujących sprawach: 
♦ założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum 

Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz 
włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 

♦ założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły  
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, 
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♦ założenia Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz włączenia założonej szkoły  
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. 

Odnosząc się do powyższych projektów Komisja stwierdziła, że założenie nowych typów 
szkół będzie stanowiło rozszerzenie i uzupełnienie propozycji edukacyjnych już istniejących 
szkół. Ponadto wpłynie to z pewnością na wzrost atrakcyjności szkół. 
 
 19 maja obradowała Komisja Spraw Społecznych. Komisja zapoznała się  
ze sprawozdaniem Konińskiego Banku Żywności nt. corocznej akcji zbiórki produktów 
spożywczych w szkołach. Ponadto Komisja przyjęła informację o stanie realizacji 
strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej w części dotyczącej programu 
�Osoba Niepełnosprawna w społeczności lokalnej� oraz pozytywnie zaopiniowała propozycje 
podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej  w 
2003 r. 
 
 20 maja odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej. Komisja rozpatrzyła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2003 rok, oceniając 
wszystkie proponowane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu 
powiatu za celowe i uzasadnione. 
 
 W dniu 21 maja zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę 
realizacji zadań ujętych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. 
 
! 23 maja,  po raz VII obradowała Rada Powiatu Konińskiego.  
W związku z obchodami Roku Osób Niepełnosprawnych � Sesja odbyła się w Ślesinie. 
Uczestniczyli w niej również radni Miasta i Gminy Ślesin. 
Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego  
i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.  
Przedstawiając sprawozdanie pani Starosta szczegółowo poinformowała Radę o podjętych  
przez Zarząd Powiatu działaniach w sprawie podniesienia poziomu wody w jeziorach Kanału 
Ślesińskiego. 

Następnie Rada przyjęła informację o stanie realizacji strategicznego programu  
w zakresie pomocy społecznej w części dotyczącej programu �niepełnosprawna w 
społeczności lokalnej�. 

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 
♦ założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum 

Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz 
włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 

♦ założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły  
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, 

♦ założenia Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz włączenia założonej szkoły  
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, 

♦ dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok 
♦ powierzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen  

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością 
Powiatu Konińskiego. 
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28 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego  
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Celem spotkania było 
zapoznanie się z działalnością Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koninie.  
Mając na uwadze czas dojazdu karetki pogotowia ratunkowego do odległych miejscowości 
powiatu konińskiego Komisja uznała za konieczne zorganizowanie dwóch dodatkowych 
punktów stacjonowania karetek, a mianowicie w Ślesinie i w Koninie przy ul. Szpitalnej. W 
związku z wagą podejmowanej sprawy, Komisja zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego 
Rady o rozpatrzenie w/w zagadnienia na najbliższej sesji.  

 

29 maja obradowała Komisja Rozwoju i Infrastruktury. W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu oraz 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. 
Komisja przyjęła informację o stanie mienia powiatu konińskiego.  
Ponadto omówiono zagadnienia związane z natężeniem ruchu drogowego na drodze nr 92  
Konin � Września (objazd płatnego odcinka autostrady). W toku dyskusji wypracowano 
następujące wnioski: 
♦ przekazać parlamentarzystom ziemi konińskiej do ponownego rozpatrzenia problem 

związany z opłatami za korzystanie z odcinka autostrady A-2 Konin-Września, należałoby 
dążyć do znacznego obniżenia w/w opłaty; 

♦ doprowadzić do spotkania z przedstawicielami samorządu gminy Golina w celu 
wyznaczenia parkingów dwudziestoczterogodzinnych, na których można byłoby 
ulokować zatrzymane samochody (duże tzw. TIR-y) do kontroli przeprowadzanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. 

♦ rozważyć sprawę zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 92 w 
miejscowości Kraśnica, gm. Golina. Pobudowana tam zatoczka utrudniła okolicznym 
mieszkańcom dojazd do własnych posesji oraz znajdujących się działek budowlanych. 

 
12 czerwca obradowała Komisja Statutowo-Regulaminowa. Komisja zapoznała się  
z informacją o organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Koninie w kontekście Systemu 
Zarządzania Jakością. Ponadto Komisja zaakceptowała propozycję zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa, a dotyczącą zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Finansów.  
 
12 czerwca odbyło się również posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Komisja przyjęła 
informację dotyczącą wykonania zadań wynikających z realizacji Strategii Przeciwdziałania 
Uzależnieniom w powiecie konińskim w 2002 roku.  Komisja stwierdziła, że należałoby 
dokonać analizy strategii powiatu pod kątem możliwości finansowych ( wyznaczone cele 
winny być dostosowane do środków finansowych). Ponadto, zdaniem K 

 
13 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Celem 
spotkania było zapoznanie się z działalnością tej jednostki.  

 
16 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego  
w Licheniu, gm. Ślesin. Komisja przyjęła informacje dotyczące: 
♦ przygotowań do akcji �Bezpieczne Lato�; 
♦ wykonania zadań wynikających z realizacji Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom  

w powiecie konińskim w 2002 roku. 
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Krystyna Grabowska 
Kierownik Biura Rady 
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2.Z prac Zarządu  Powiatu 

11  posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego � 14 kwietnia  
Na jedenastym posiedzeniu, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, 
Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół 
Ekonomiczno � Usługowych w Żychlinie, założenia Technikum dla młodziezy w Sompolnie 
oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, zasad 
wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego.  Zarząd podjął 
także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok oraz uchwałę w sprawie opinii 
dotyczącej zaliczenia dróg w gminie Skulsk do kategorii dróg gminnych.   
Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości informacje będące przedmiotem obrad sesji w 
dniu 23 kwietnia br.:  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska na temat działalności Inspekcji na obszarze działania 
Powiatu, o stanie jezior Powiatu Konińskiego, o pozyskaniu i wykorzystaniu biomasy z 
energetycznych roślin uprawnych, szczególnie wierzby energetycznej, oraz przebiegu prac 
związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika przeterminowanych środków ochrony 
roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów. 
Zarząd zapoznał się z wynikami Komisji w przeprowadzonych postępowaniach w sprawie 
zamówień publicznych. 
W ramach spraw bieżących, na posiedzeniu omówiono zagadnienia związane : 
−  z przygotowaniami do obchodów 140 Rocznicy Powstania Styczniowego, 
−  z inwestycjami w oświacie, 
−  z ustaleniem stawki komercyjnej za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół 

  Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, 
−  z wyjazdem delegacji Powiatu Konińskiego do Niemiec, 
−  ze wsparciem stanowiska w sprawie budowy węzła komunikacyjnego Autostrady A-2 na   

 terenie gminy Władysławów, 
−  ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie   

postulowanych zmian obowiązującego standardu usług, określonego w rozporządzeniu   
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku w sprawie domów   
pomocy społecznej, 

−  z wnioskami Komisji Rady Powiatu Konińskiego, 
−  z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu 

Konińskiego za 2002 rok, 
− z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
wyrażającego opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2002 rok, 

− z kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
− z kontrolą NIK , 
− z przetargiem na samochód marki Polonez Caro, 
 
12  posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego � 23 kwietnia  
Na dwunastym posiedzeniu, Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatrzył wniosek dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Podjął decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu 
ustalonego na rzecz Liceum w Sompolnie  i Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie � w 
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stosunku do nieruchomości zabudowanych internatami przewidzianymi do zbycia w drodze 
przetargów. W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców 
miejscowości Grąblin dotyczącej uwzględnienia w programie SAPARD opracowania planu i 
budowy drogi powiatowej Grąblin � Kramsk.  Zarząd postanowił włączyć wniosek pod 
obrady przy planowaniu kolejnych zadań inwestycyjnych. 
  
  13  posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego � 9 maja. 
Na posiedzeniu, które odbyło się 9 maja, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady 
Powiatu Konińskiego w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 
rok, założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenie założonej szkoły do 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, powierzenia Zarządowi Powiatu 
Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego.  Zarząd przyjął 
informacje na temat: stanu realizacji strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej 
w aspekcie osoby niepełnosprawnej w społeczności lokalnej ( będącej przedmiotem 
wyjazdowej sesji w Ślesinie ), dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, gospodarki 
łowieckiej w dzierżawionych obwodach na terenie powiatu, przebiegu poboru 2003 r. Zarząd 
zapoznał się także z wnioskami podmiotów niepublicznych o dotacje na realizowanie zadań 
pomocy społecznej w roku 2003, 
W sprawach bieżących Zarząd zajmował się m.in.:   
−  pismem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu  

w sprawie finansowego wsparcia  Komitetu Fundacji Sztandaru dla wymienionego 
Centrum, 

− pismem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Szkolnego Związku Sportowego 
�Wielkopolska�, Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie finansowego wsparcia Fundacji Sztandaru dla Szkolnego 
Związku Sportowego �Wielkopolska�, 
Ze względu na brak środków w budżecie powiatu  nie udzielono wsparcia  finansowego 
ww. fundacjom . 
− sprawozdaniem Konińskiego Banku Żywności w Koninie ze zbiórki żywności w 
szkołach � kwiecień 2003. ( sprawozdanie przekazano Komisji Spraw Społecznych Rady 
Powiatu Konińskiego ), 
− wnioskiem Zarządu Związku Międzygminnego  �Koniński Region Komunalny�  
w sprawie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych  
z przeznaczeniem dla gmin powiatu konińskiego . 

       Krzysztof Musiał 
       Sekretarz Powiatu Konińskiego 
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3.W stronę Unii� 
! ...o  realizacji projektu �Rolnik Koniński � Powiatowy Informator Unijny� 

Starostwo Powiatowe w Koninie w dniu 25 kwietnia br. przystąpiło do realizacji 
projektu �Rolnik Koniński � Powiatowy Informator Unijny�. Merytoryczna część projektu 
zakończyła się w dniu 20 czerwca, zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, 
stanowiącym załącznik do aplikacji złożonej w Fundacji Fundusz Współpracy.  

Jak już informowaliśmy wcześniej, projekt otrzymał dofinansowanie ze środków 
funduszu PHARE 2001. Polegał on na wydaniu czterech numerów publikacji pod tym samym 
tytułem. W sumie wydanych zostało 60 tys. egzemplarzy �Rolnika�. Każdy z numerów liczył 
sobie 15 tys. egzemplarzy nakładu. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca (publikacja zgodnie z warunkami 
zaakceptowanymi przez grantodawcę liczyła 4 strony formatu B5), treść do poszczególnych 
numerów była dobierana bardzo starannie.  

Pierwszy numer zawierał krótkie podsumowanie wyników negocjacji akcesyjnych w 
obszarze �rolnictwo�, szczególnie istotnych z punktu widzenia rolników naszego regionu.  

Według tego samego kryterium były selekcjonowane informacje do kolejnych 
numerów, w których to staraliśmy się przybliżyć mechanizmy działania Wspólnej Polityki 
Rolnej. Kolejno omówiliśmy zasady WPR, poszczególne instrumenty wsparcia dla rolników, 
działanie najważniejszych dla naszego regionu rynków produktów rolnych i inne.  

Mamy nadzieję, że udało się nam uniknąć sztampy czy powielenia wcześniej 
opublikowanych materiałów informacyjnych. Mogą o tym świadczyć liczne pozytywne 
sygnały docierające do nas od odbiorców �Rolnika�, w trakcie jego dystrybucji. Rolnicy 
wielokrotnie, przy rozmaitych okazjach wyrażali opinię o użyteczności naszego 
przedsięwzięcia.  

Właśnie uwzględniając takie głosy oraz mając świadomość atutów naszego projektu � 
docenionych chociażby przez komisję ewaluacyjną konkursu �Teraz Integracja�, Starostwo 
dołoży starań, aby �Rolnik Koniński� doczekał się kontynuacji.  

Zaletą naszej publikacji okazał się także sposób jej dystrybucji. Poczta na podstawie 
zawartej umowy dostarczyła Rolnika wprost do rąk odbiorców, tj. do rodzinnych gospodarstw 
rolnych. Duży nakład, zapewnił nam dotarcie ważnych ( z naszego punktu widzenia ) 
informacji do szerokiego grona zainteresowanych.  

Uwzględniając wszystkie te czynniki doszliśmy do wniosku, że nie kontynuowanie 
projektu, przyniosłoby szkodę społeczności lokalnej. Stąd, piąty numer �Rolnika 
Konińskiego�, nawet w przypadku nie pozyskania środków finansowych z zewnątrz, zostanie 
wydany na koszt własny Starostwa. 

Podsumowując realizację projektu na obecnym jej etapie, tj. przygotowywania 
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanych zadań, należy stwierdzić że 
realizacja ww. projektu stanowi cenne doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, 
zwłaszcza że Powiat Koniński znajduje się w trakcie przygotowań do absorbowania innych, 
unijnych środków - funduszy strukturalnych - znacznie ważniejszych z punktu widzenia 
rozwoju powiatu. 
        Mariusz Kwieciński 
        Główny Specjalista 
        Wydział Promocji i Informacji 
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5. Nasi Partnerzy ( cykl reportaży o  partnerach zagranicznych Starostwa ) 

! Ascoli Piceno 
 
 

 

 

 

 

27 listopada 2001r. w siedzibie Konińskiego Starostwa pomiędzy powiatami: kolskim, 
konińskim, słupeckim i tureckim a włoską prowincją Ascoli Piceno podpisane zostało 
porozumienie o współpracy, którego celem jest rozwój kooperacji między partnerami oraz 
wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia.  

W ramach kontynuacji cyklu reportaży zatytułowanego � Nasi Partnerzy� w tym 
wydaniu Biuletynu, przedstawimy naszych przyjaciół z południa Europy � ze słonecznego 
Ascoli Piceno w Regione Mache  

Prowincja Piceno położona jest w południowej części regionu Marche. Jej granice 
wyznaczają na północy rzeki Ete Morto oraz Tenna, a na południu rzeka Tronto, która 
stanowi także granicę z regionem Abruzzo. 
Pagórkowate zbocza stopniowo schodzą z Gór Sibillini w kierunku Morza Adriatyckiego, i 
bardzo blisko lini brzegowej tworzą wspaniałe tarasy.  
W średniowieczu, dzięki ich strategicznemu dla obrony i warunków życia znaczeniu, tarasy te 
stały się elementem sprzyjającym procesowi powstawania kilku miast. Dzisiaj są one 
unikalne, tak ze względu na ich historyczne i kulturowe skarby, jak i malowniczość 
środowiska, w którym są usytuowane z pachnącymi sadami cytrusowymi i typowymi 
śródziemnomorskimi zaroślami.  
Na grzbietach wzgórz, w niewielkiej odległości od siebie, w okresie pomiędzy IX i XII w 
zbudowano kilka zamków wraz z otaczającymi je wsiami i murami obronnymi. Każdy z nich 
był, i w dalszym ciągu jest, wyjątkowy poprzez swoje cechy. Tej wyjątkowości nie 
przytłumiły nawet dwa główne miasta regionu - Ascoli i Ferno, pod których kontrolą przez 
bardzo długi czas znajdował się cały obszar. Tak było aż do XVI wieku, kiedy to Papież 
Sykstus V wyznaczył miasto Montelo, jako trzecie biskupstwo, a jego władza objęła 
otaczające mniejsze miasteczka i trwała aż do czasów napoleońskich.  
Prowincja pocięta jest wąskimi dolinami biegnącymi pomiędzy wzgórzami a morzem. 
Kształtowane były przez rzeki i cieki wodne. Na południu ustępują obszernym i żyznym 
zboczom , na których osiedliła się i zamieszkiwała w okresie od X do IV w. p.n.e. starożytna 
ludność "Piceni".  
W okresie powojennym mieszkańcy wyżynnych wiosek i miasteczek zostali ściągnięci w 
doliny, bliżej wybrzeża morskiego przez żywiołowy rozwój przemysłu. Nowe miejskie 
osiedla miały nieunikniony wpływ na czysty rolniczy krajobraz z jego charakterystycznymi 
winnicami, gajami oliwnymi, sadami owocowymi, polami warzywnymi oraz lasami 
kasztanowców, buków i dębów z różnorodnością grzybów i trufli.  
Korzystanie ze szlaków w dolinach i na grzbietach wzgórz, jest najbardziej naturalnym i 
wygodnym sposobem zwiedzania i podziwiania Prowincji Piceno. Jej skarbów kultury i 
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sztuki, przepięknej scenerii, starych tradycji, wyrobów oraz lokalnych gastronomicznych 
specjałów.  
Takie zwiedzanie daje niepowtarzalną możliwość odkrycia miejsc niezwykłych, 
interesujących, osobliwych oraz wywierających ogromne wrażenie. Właśnie 
niepowtarzalność i osobliwość są kluczem do tej ziemi, kształtowanej przez jej mieszkańców 
w okresie ostatnich 3000 lat.  
Ascoli Piceno - siedziba władz prowincji Ascoli Piceno - jest także wspaniałym miastem. 
Tylko kilka miast jest wstanie wywoływać tak silne i trwałe uczucia. Okazałe i dobrze 
zachowane budowle, robiące wrażenie place i małe uliczki, sławne rzeźby oraz wieże 
charakteryzujące krajobraz miejski, tworzą z Ascoli unikat w skali regionu Marches.  
Ludność, która zamieszkiwała w Piceno, dostała się pod kontrolę Rzymian w 268 r. p.n.e., ale 
Ascoli utrzymało swą niezależność i stało się miastem federacyjnym.. W 86 r. p.n.e. Pompeo 
Stracone słumił rebelię mieszkańców Ascoli.  
W 900 roku Ascoli było bardzo silnym miastem i zaczęło występować przeciwko Fermo. 
Obie prowincje zostały połączone w 1824 roku, następnie w 1830 podzielone, by w 1860 r. 
ponownie się połączyć.  
Ascoli jest nazywane "miastem chronionym". Znajdują się tam pomniki oraz budynki z 
różnych epok architektonicznych: od romańskiej po gotyk, renesans i barok. W trakcie 
wycieczki po mieście należy obejrzeć: Rausz Miejski składający się z dwóch starych 
budynków, połączonych w XVII w. wspólną, skierowaną na Plac Palazzo Arringo (kiedyś 
miejsce wystąpień oratorskich miejscowej ludności), fasadą.  
Przy tym samym placu usytuowana jest katedra św. Emilio, patrona miasta. Obok katedry 
znajduje się baptysterium (miejsce odbywania uroczystości chrztu) - jedno z najpiękniejszych 
we Włoszech.  
Po kilku minutach spaceru dochodzi się do Placu del Topolo, słynnego "salonu miejskiego", 
miejsca spacerów i spotkań. Przy placu znajdują się Loggia dei Mercanti oraz "serce miasta", 
obecnie restaurowana słynna Cafe Meletti.  
Idąc ulicą Vidacilio, bogatą w przepiękne budynki, dochodzi się do małego placyku przy 
którym znajduje się romański (XII-XIIIw.) kościół św. Marii intern Vineas. Z kolei przy 
placu Ventidio Basso stoi XI-wieczny kościół św.św. Wincentego i Anastazego. Niedaleko 
znajduje się kolejny kościół (romańsko-gotycki) św. Piotra Męczennika. Idąc wzdłuż ulicy 
Solista zobaczyć można delikatne wieże, odrestaurowane średniowieczne domy, a na końcu 
ulicy most Solista, jeden ze śladów z okresu wczesnego Imperium Rzymskiego.  
Na ulicy Soderini znajdują się eleganckie średniowieczne i renesansowe budynki oraz 
najpiękniejsza w mieście - wieża Ercolani.  
Wracając na Plac Arringo można zakończyć zwiedzanie obejrzeniem pałacu Bonaparte oraz 
pałacu Malaspina. W tym ostatnim znajduje się wspaniała Galeria Sztuki Nowożytnej. 
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6. Unia Europejska � dowiedz się więcej... 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - European Ombudsman.  

Wszystkie osoby fizyczne i prawne (instytucje i podmioty gospodarcze), mające swe 
siedziby na terytorium Unii Europejskiej, mogą zwracać się do Rzecznika jeżeli stwierdzają, 
że zostały skrzywdzone w wyniku "złego działania" instytucji bądź innego podmiotu 
unijnego. 

Urząd Rzecznika został utworzony na podstawie Traktatu z Maastricht. Pierwszą 
osobą wypełniającą te funkcję był Jacob Soderman. Został on mianowany przez Parlament 
Europejski w lipcu 1995 r., a w 1999 r. wybrany został na kolejną kadencję.  

Zgodnie z Traktatami, Statut oraz warunki ogólne określające obowiązki Rzecznika, 
zostały ustanowione decyzją Parlamentu Europejskiego 09 marca 1994 r. 

Rzecznik jest wyznaczany po każdych wyborach do Parlamentu Europejskiego na 
odnawialną, pięcioletnia kadencję, odpowiadającą kadencji Parlament.  

Siedziba Rzecznika znajduje się w Strasburgu. W swej działalności wspomagany jest 
przez Sekretariat, którego administratora sam wyznacza.  

Rzecznik działa całkowicie niezależnie i bezstronnie. Nie przyjmuje i nie żąda 
instrukcji od jakichkolwiek rządów czy organizacji. W czasie kadencji nie może wykonywać 
innej zawodowej działalności, tak płatnej, jak i niepłatnej.  

Rzecznik kończy swą działalność wraz z wyczerpaniem mandatu, albo w wyniku 
dobrowolnej lub przymusowej rezygnacji. Jeżeli wakat pojawia się przed końcem kadencji, to 
następca Rzecznika jest wyznaczany w ciągu 3 miesięcy od daty powstania wakatu, na 
pozostały okres. Jeżeli Rzecznik nie może dłużej spełniać wymaganych dla tego stanowiska 
warunków lub jest winien poważnego naruszenia obowiązków, może zostać zdymisjonowany 
przez Trybunał Sprawiedliwości na żądanie Parlamentu Europejskiego.  

Rzecznik jest upoważniony do przyjmowania skarg od obywateli Unii Europejskiej - 
osób fizycznych i prawnych zamieszkujących lub posiadających swe siedziby w kraju 
członkowskim. Pomaga w wykrywaniu złej działalności instytucji i podmiotów unijnych. 
Jedynie Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd Pierwszej Instancji, wypełniając swe sądownicze 
funkcje, mogą oddalić jego orzeczenia.  

Rzecznik działa jako pośrednik pomiędzy obywatelem a władzami Wspólnoty. Jest 
upoważniony do formułowania i kierowania rekomendacji do instytucji Wspólnoty oraz do 
referowania problemów przed Parlamentem Europejskim.  

Skarga kierowana do Rzecznika musi być przedłożona w ciągu dwóch lat od daty, w 
której podstawowe fakty, będące przedmiotem skargi, zostały stwierdzone. Co więcej, w 
rezultacie, przez Rzecznika muszą być podjęte wszelkie stosowne poczynania 
administracyjne w stosunku do instytucji i podmiotów będących przedmiotem skargi. Skarga 
traktowana jest za nie-właściwą, jeżeli przytoczone fakty są lub były przedmiotem przewodu 
sądowego. Wszelka skarga do rzecznika musi jasno przedstawiać przedmiot skargi oraz 
identyfikować skarżącego. Skarżący może prosić o poufność skargi. Jeżeli uzna za celowe, 
może doradzić skarżącemu zwrócenie się do innego organu unijnego.  

Rzecznik, z własnej inicjatywy albo w ślad za skargą, prowadzi całe dochodzenie, 
które uzna za uzasadnione, dla rozpoznania opisanego w skardze wykroczenia 
administracyjnego. Następnie informuje zainteresowaną instytucję lub inny podmiot. Mają 
one prawo do skomentowania sprawy. Instytucje i podmioty Wspólnoty są zobowiązane 
dostarczać Rzecznikowi wszelkich wymaganych przez niego informacji oraz akt. Jedynym 
powodem odmowy może być uzasadniona tajność materiałów. Rzecznik formułuje wstępne 
rekomendacje, na które zainteresowana instytucja czy podmiot unijny muszą szczegółowo 
odpowiedzieć w ciągu trzech miesięcy.  

http://www.euro-ombudsman.eu.int/
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W dalszej kolejności Rzecznik przedstawia stosowny raport Parlamentowi Europejskiemu 
oraz zainteresowanej instytucji. Także skarżący jest informowany przez Rzecznika o wyniku 
jego dochodzenia.  

Rzecznik przedstawia co roku sprawozdanie Parlamentowi Europejskie-mu ze swej 
działalności. 

Jerzy Ciupa 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Informacji 
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7. ...z Kroniki Powiatu  
! Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego 
2 � 3 kwietnia  w Ostrowie Wielkopolskim odbył się kolejny Konwent Starostów 
Województwa Wielkopolskiego. Kwietniowe posiedzenie poświęcone zostało m.in. sytuacji 
Polski przed referendum, prezentacji prac zespołów problemowych w okresie pomiędzy 
konwentami w zakresie sytuacji w rolnictwie i finansowania służby zdrowia. Starostowie 
spotkali się także z władzami administracyjno-samorządowymi województwa 
 
! I Zjazd Okręgowy Delegatów TPD 

W dniu 3 kwietnia w sali ratuszowej konińskiego Urzędu Miasta odbył się  
I Zjazd Okręgowy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie. 

Przedmiotem obrad było m.in.: wybór Przewodniczącego Zjazdu oraz Komisji 
Zjazdowych, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referat sprawozdawczo - programowy  
oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi . 

Podczas spotkania dokonano także wyboru Zarządu Powiatowego, Okręgowego 
Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd Wielkopolski. 

W Zjeździe uczestniczył wicestarosta Stanisław Bielik, który w imieniu Zarządu 
Powiatu Konińskiego wręczył odznakę tytułu honorowego �Zasłużony dla Powiatu 
Konińskiego� przyznaną Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie  
w dniu 24 marca br.  
 
! nowa pracownia w ZSG-E w Koninie 
4 kwietnia w Zespole Szkól Górniczo � Energetycznych  w Koninie miało miejsce uroczyste 
otwarcie pracowni dydaktycznej z zakresu energetyki odnawialnej.  Na uroczystości przybyło 
wielu zaproszonych gości z całej Wielkopolski. Władze Powiatu Konińskiego reprezentowała 
na spotkaniu Starosta Elżbieta Streker � Dembińska. 
 
! IV Turniej Bokserski o Puchar Starosty rozstrzygnięty 
W czwartym Turnieju Bokserskim, który odbył się pod patronatem Starosty Konińskiego 
wystartowało 47 zawodników. 
W zawodach , które odbyły się w dniu 5 kwietnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kleczewie 
wzięli udział pięściarze kilku klubów Olimpia Poznań, Prosna Kalisz, Polonia Leszno, Warta 
Śrem, Zagłębie Konin, Start Włocławek. Puchar burmistrza Kleczewa został wręczony  
najlepszemu zawodnikowi, którym okazał się Sebastian Rzadkiewicz z Olimpii Poznań.  
Puchar Starosty Konińskiego otrzymała najlepsza drużyna -  Zagłębie Konin. 
 
! �Konin w Unii Europejskiej � szanse, możliwości, oczekiwania miasta i regionu� 
�Konin w Unii Europejskiej � szanse, możliwości, oczekiwania miasta i regionu� � to tytuł 
konferencji, która odbyła się 8 kwietnia w PWSZ w Koninie, a którą zorganizował Urząd 
Miejski w Koninie we współpracy z PWSZ i konińskim kołem PTE. 
Uczestniczący w konferencji samorządowcy i działacze gospodarczy byli zgodni, że 
wstąpienie Polski w struktury UE to szansa dla regionu i miasta na podniesienie istniejących 
standardów. Dzieliła ich jednak kwestia możliwości wykorzystania tej szansy. 
Swoje nadzieje i obawy przedstawili m.in. prezydent Konina Kazimierz Pałasz, starosta 
koniński Elżbieta Streker-Dembińska, rektor PWSZ profesor Józef Orczyk oraz senator RP 
Ryszard Sławiński. 
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! Konferencja prasowa Starosty Konińskiego 
9 kwietnia odbyła się konferencja prasowa Starosty Konińskiego poświęcona  "Planowym 
działaniom Starostwa na płaszczyźnie współpracy zagranicznej"; "Sytuacji osób 
niepełnosprawnych w powiecie konińskim" oraz "Powiatowym obchodom Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych". Zarząd Powiatu Konińskiego reprezentował na spotkaniu 
Wicestarosta Stanisław Bielik. Tematy dotyczące osób niepełnosprawnych przedstawiły : 
Dyrektor PCPR w Koninie Elżbieta Sroczyńska,, Dyrektor DPS w Ślesinie Halina Wójcik,  
oraz Romualda Nawrocka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. 
 
! �Równe szanse dla sprawnych inaczej� 
W związku z obchodami Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, 11 kwietnia  
w siedzibie PWSZ w Koninie odbyło się seminarium �Równe szanse dla sprawnych inaczej�.. 
Seminarium stało się także okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego podopiecznych 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Władze 
powiatu konińskiego reprezentowała na spotkaniu Starosta Elżbieta Streker-Dembińska 
 
! Walne Zebranie Sprawozdawczo � Wyborcze ZIW RP w Koninie.  
11 kwietnia w Konińskiej Sali Ratuszowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo � 
Wyborcze Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie. 
 
! Powiatowy Finał I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej 
11 kwietnia w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie odbył się Powiatowy Finał I 
Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Konkurs został zorganizowany przy 
udziale środków Starostwa Powiatowego w Koninie i Urzędu Miejskiego w Koninie. 
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Jan Kuźniacki - Powiatowy i Miejski Rzecznik 
Konsumentów. Do Finału Powiatowego, na podstawie pisemnych prac, zostało 
zakwalifikowanych 37 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Konińskiego 
i Miasta Konina. Laureatami zostali: I miejsce - Liliana Juszczak - Zespół Szkół im. M. 
Kopernika w Koninie, II miejsce - Daria Wróbel - Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, 
III miejsce - Łukasz Zając - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Ponadto 
Komisja przyznała nagrodę specjalną za wyróżniającą się pracę pisemną Wiolecie Wojtczak - 
uczennicy Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie. Nagrody laureatom 
wręczali: Elżbieta Streker - Dembińska � Starosta Koniński, Zbigniew Szymczak - 
Wicerezydent Konina, Andrzej Nowak -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Konińskiego, 
Roman Karaszewski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina oraz przedstawiciele 
sponsorów, którzy ufundowali część nagród dla uczestników. 
 
! Spotkanie Wielkopostne 
Z inicjatywy Kustosza Seminarium Maryjnego w Licheniu i Wikariusza Biskupiego w 
Koninie, 12 kwietnia w Licheniu, spotkali się pracownicy administracji państwowej i 
samorządowej na corocznym Spotkaniu Wielkopostnym. Z życzeniami wielkanocnymi 
przybyła do Lichenia także starosta Elżbieta Streker-Dembińska. 
 
 
 
! Akademia Platformy Osobowości 
W ramach organizowanych przez Wyższą Szkołę Kupiecką w Łodzi spotkań z cyklu 
Akademia Platformy Osobowości, 12 kwietnia w konińskim oddziale WSK, studenci spotkali 
się ze starostą konińskim Elżbietą Streker-Dembińską oraz kierownikiem RCIE w Koninie 
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Jerzym Wojciechowskim. Spotkanie odbyło się pod hasłem �Perspektywy rozwoju regionu 
konińskiego po wejściu Polski do Unii�. 
 
! XII Międzypowiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych 
12 kwietnia , Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim gościł 13 
zespołów z całego regionu konińskiego podczas odbywającego się już po raz XII 
Międzypowiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych. W tym roku, nagrodą Starosty 
Konińskiego wyróżniony został zespół �Świętojanki� z Kramska. 
 
! XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego �Kalisz � Konin� 
13 kwietnia, Starosta Koniński udała się do Kalisza na finał XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego �Kalisz � Konin�. 
Pani Starosta Elżbieta Streker-Dembińska wręczyła puchar zwycięzcy Wyścigu w kategorii 
�Orlik�. 
 
! ...w sprawie opłat za energię elektryczną ponoszonych przez OSP  
W dniu 15 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Konińskiego, którego głównym tematem były opłaty za energię elektryczną, ponoszone przez 
gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  
Temat został wywołany wysokim wzrostem opłat, który miał miejsce w ubiegłym roku, na 
skutek  zmiany zasad naliczania należności za energię  zużywaną przez jednostki OSP. 
Zmiana dotyczyła wprowadzenia opłaty za energię zamówioną.  
Pomimo zaproszenia Starosty Konińskiego, wystosowanego do Prezesa Energetyki Kaliskiej 
S.A., na posiedzenie Konwentu nie przybył żaden przedstawiciel Spółki. W związku z tym 
Konwent przyjął stanowisko o następującej treści : 
 

Stanowisko 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów 

Powiatu Konińskiego 
w sprawie opłat za energię elektryczną ponoszonych przez jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej na terenie Powiatu Konińskiego. 
 

Zmiana zasady naliczania opłat za energię elektryczną wprowadzona w 2002 r. przez 
Energetykę Kaliską S.A. wobec jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, spowodowała wysoki 
wzrost kosztów ich działalności, co wpływa na ograniczenie innych wydatków, niezbędnych 
do zachowania zdolności straży do gaszenia pożarów i likwidacji innych zagrożeń 
występujących na terenie gmin. Jednostki OSP są w gminach podstawową, a niekiedy jedyną 
organizacją chroniącą mienie a nawet zdrowie i życie ludzi w razie pożarów i innych 
wypadków losowych. 
W związku z tym Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego uważa za konieczne: 
1. Powrót do zasady naliczania opłat za energię elektryczną dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej jaka obowiązywała przed wprowadzeniem zmiany, lub 
2. Obniżenie przez Energetykę Kaliską S.A. stawek za energię zamówioną i wykorzystaną 
do poziomu obowiązującego w rejonach obsługiwanych przez inne zakłady energetyczne. 
Paradoksalnie bowiem, opłaty na terenie Powiatu Konińskiego są znacznie wyższe niż w 
obrębie działania innych zakładów, mimo iż w Koninie jest jeden z większych producentów 
energii � Zespół Elektrowni PAK. 

Jednocześnie Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego wyraża 
dezaprobatę dla zachowania Prezesa Zarządu Energetyki Kaliskiej S.A., który nie przybył na 
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zaproszenie Starosty Konińskiego na posiedzenie Konwentu, nie przysłał swojego 
przedstawiciela, ani w żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. 

Przewodniczący 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Konińskiego 
Wójt Gminy Wierzbinek 
Paweł Kurz 
 

 

! promocja zdrowia 
15 kwietnia odbył się finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, adresowanej do 
młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu konińskiego, organizowanej przez tutejsze 
Starostwo i Oddział PCK w ramach promocji zdrowia . 
 
! .... na rzecz bezrobotnych 
18 kwietnia, Starosta Elżbieta Sreker- Dembińska uczestniczyła w spotkaniu w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Koninie, zorganizowanym w celu podjęcia współpracy między Powiatową 
Radą Zatrudnienia i Ruchem Obrony Osób Bezrobotnych. 
 
! w sprawie �Rocznika Konińskiego� 
23 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyło się kolejne 
spotkanie Komitetu Redakcyjnego �Rocznika Konińskiego�. W imieniu Starosty Konińskiego 
w spotkaniu wziął udział Jerzy Ciupa Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji 
  
! Abilimpiada� 2003 
Tegoroczna Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka 
(25-27 kwietnia 2003) była największą z dotychczasowych siedmiu imprez. Startowało w 
niej blisko 300 uczestników z 68 drużyn z całej Polski i z zagranicy, którzy rywalizowali 
zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i w drużynowych.  
Miłą tradycją Abilimpiady stało się honorowanie dyplomami i cennymi nagrodami 
wszystkich uczestników, niezależnie od zajętego przez nich miejsca w konkurencjach.  
Zgodnie z ideą, która przyświeca Olimpiadzie, wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami.  
Władze Powiatu reprezentował Sekretarz Krzysztof Musiał, który wręczył również nagrodę 
Starosty Konińskiego. 
 
! XI Targi Przemysłowo � Budowlane w Koninie 
W czasie trwania Koninskich Targów Przemysłowo - Budowlanych, których XI 
edycja miała miejsce w dniach 25 - 27 kwietnia - zgodnie z ugruntowanym zwyczajem - 
wyróżniono firmy prezentujące ciekawe, nowoczesne wyroby, wdrażające innowacyjne 
rozwiązania techniczne i technologiczne, które potrafiły się atrakcyjne zaprezentować na 
targach.  

Tradycyjnie również, jedna z firm naszego powiatu została uhonorowana Pucharem 
Starosty Konińskiego. W tym roku, otrzymała go z rąk Sekretarza Powiatu  Krzysztofa 
Musiała- firma "DREW-HOLZ" z Brzeźna  za ciekawy i estetyczny produkt rynkowy. Firma , 
od wielu lat, zajmuje się produkcją schodów drewnianych dla budownictwa jednorodzinnego. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. 
 

! promocja zdrowia 
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26 kwietnia odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Udzielaniu Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej, w których uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 
 
! �Wielkopolska- region Europy� 
26 kwietnia, Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Jerzy Ciupa reprezentował Starostwo 
Powiatowe w Koninie na Forum �Wielkopolska � region Europy� zorganizowanym w Auli 
UAM w Poznaniu. 
 
! ...z IV Mityngu Brydżowego 
27 kwietnia w Hotelu �Sonata�, ponad 40 par z całej Polski oraz para z Francji wzięły udział 
w rozgrywkach brydża sportowego podczas organizowanego po raz czwarty Mityngu 
Brydżowego Ziemi Konińskiej o Puchar Starosty Konińskiego.  
848.55 zdobytych punktów zapewniło zwycięstwo w Mityngu parze: G Dembiński i A Serek.   
 
! ... w ramach SAPARD-u 
28 kwietnia, w siedzibie Konińskiego Starostwa odbyło się spotkanie, podczas którego 
nastąpiło podpisanie umowy na modernizację drogi powiatowej nr 16 206 Stare Miasto - 
Grodziec pomiędzy Starostwem Powiatowym w Koninie a Holdingiem SKANSKA ze 
Szwecji. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu "SAPARD". 
 
! z zebrania założycielskiego Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Podczas drugiego zebrania założycielskiego Regionalnej Organizacji Turystycznej pn. 
�Wielkopolska Organizacja Turystyczna� wyłoniono Komitet Założycielski, który będzie 
prowadził prace związane z przygotowaniami do rejestracji stowarzyszenia. 
W zebraniu, które odbyło się w dniu 28 kwietnia w  Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu , 
wzięła udział D. Plucińska pracownik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki 
Konińskiego Starostwa . 
 
! Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
2 maja, Starosta Koniński odwiedziła Warsztat Terapii Zajęciowej w Paprotni z okazji 
odbywającego się na terenie Warsztatu Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.  
 
! �Strzał w 10� 
Zawody Strzeleckie Samorządowców i Dziennikarzy �Strzał w10� w Potażnikach wpisały się 
już na stałe do kalendarza imprez, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie. 
W słoneczne majowe popołudnie ( 2 maja ) , swoje umiejętności strzeleckie prezentowali 
tradycyjnie samorządowcy i dziennikarze oraz wyjątkowo, grupa młodzieży niemieckiej, 
która gościła w tym czasie w powiecie konińskim.. 
Najbardziej wprawnymi strzelcami tegorocznych zawodów okazali się: w kategorii 
�samorządowcy�- Bernard Rux ze Starostwa Powiatowego w Kole, a w kategorii 
�dziennikarze� Andrzej Kolański z Radia �66�. 
Zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostę Konińskiego 
 
! Rocznicowe Obchody przy obelisku O.M. Tarejwo 
3 maja przy obelisku O.M. Tarejwo, przy ul. Wał Tarejwy w Koninie, uczczono 212 rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zainaugurowano Tydzień Obchodów 140 rocznicy 
Powstania Styczniowego. Po mszy św. W intencji Ojczyzny odbył się apel poległych. 
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�W imieniu władz powiatu, kwiaty pod obeliskiem złożyli: Starosta Elżbieta Streker-
Dembińska, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Matyba oraz Wicestarosta Stanisław Bielik� 
 
! Obchody �Dnia Strażaka� 
5 czerwca Starosta Koniński udała się do siedziby Komendy Miejskiej Straży Pożarnej  
w Koninie by wziąć udział w uroczystościach z okazji obchodów �Dnia Strażaka�. 
 
! o niepełnosprawności w aspekcie praw człowieka 
6 maja w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja �Osoba 
Niepełnosprawna Intelektualnie w aspekcie praw człowieka�. W imieniu Władz Powiatu 
Konińskiego w konferencji wziął udział Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Nowak 
. 
! w obronie zabytków 
6 maja w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Starosta Elżbieta Streker-
Dembińska uczestniczyła w spotkaniu właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, 
którym przyznano pomoc finansową z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.  
Miło nam poinformować, że w ramach tej pomocy, Powiat Koniński otrzymał 10 tys. zł na 
obiekt w Żychlinie.  
 
! dla ratowania jezior 
W ramach działań Starostwa Powiatowego w Koninie, podejmowanych na rzecz utrzymania 
właściwego poziomu wód w jeziorach konińskich, Starosta Elżbieta Streker � Dembińska  
i Naczelnik WOŚRiL Halina Dąbrowska wzięły udział w spotkaniu poświęconemu temu 
problemowi, które odbyło się 7 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 

 
! Dzień Strażaka w Poznaniu 
Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Poznaniu 7 maja Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska 
wzięła udział w uroczystościach z okazji �Dnia Strażaka 2003� w Poznaniu. 
 
! Uroczystości patriotyczne w Ignacewie 
W dniu 8 maja przed odrestaurowanym Pomnikiem w Ignacewie odbyły się uroczystości 
patriotyczno - religijne upamiętniające 140 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego.  
Obchody uświetniły: Msza św., Apel Poległych z udziałem Kompanii Honorowej  
z Powidza, prezentacja Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oraz inscenizacja słowno 
- muzyczna w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Ślesinie.  
 W imieniu Władz Powiatu, Starosta Koniński Elżbieta Streker � Dembińska oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Stefan Dziamara i Andrzej Nowak złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. 
 
! Konferencja prasowa Starosty Konińskiego 
W ramach cyklicznie organizowanych konferencji prasowych Starosty Konińskiego,  8 maja 
w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów lokalnych 
poświęcone  podsumowaniu pobytu delegacji polskiej w Niemczech  oraz wizyty delegacji 
niemieckiej w Polsce; działaniom Starostwa na rzecz promocji kultury i turystyki powiatu 
konińskiego oraz  przygotowaniom do akcji �Bezpieczne Lato�.   
Gośćmi specjalnymi konferencji byli rolnicy z powiatu konińskiego, którzy  podzielili się 
swoimi wrażeniami z pobytu w Ilm Kreis. 
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! Uroczystości Jubileuszowe w OSP Rychwał 
10 maja Starosta Elżbieta Streker-Dembińska złożyła wizytę Strażakom z Jednostki OSP w 
Rychwale aby w imieniu władz powiatu, przekazać życzenia oraz pamiątkowy grawerton z 
okazji Jubileuszu 100 � rocznicy powstania Jednostki , połączonego z obchodami �Dnia 
Strażaka�. 
 
! zakończono I etap robót na mogilniku 
W dniu 12 maja Starostwo Powiatowe w Koninie otrzymało pismo z Departamentu 
Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie zakończenia przez Konsorcjum SEGI-AT, EKOLOG Systems  
I etapu robót na mogilniku w miejscowości Hiszpania ( gmina Krzymów ). 
Oznacza to, że ukończono wydobycie 153,102 Mg przeterminowanych środków ochrony 
roślin z mogilnika i przekazano je do utylizacji do spalarni poza granice kraju. 
W dniu 13 maja, o godzinie 11.00 na terenie mogilnika odbył się komisyjny odbiór w.w. 
etapu robót, w którym z ramienia Konińskiego Starostwa, uczestniczył Wicestarosta 
Stanisław  Bielik. 
 
! � Piękny jest świat bez nałogów� 
13 maja Starosta Koniński wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego 
skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, który w tym roku przebiegał pod 
hasłem:� Piękny jest świat bez nałogów� . 
Głównym organizatorem  konkursu był Zarząd Rejonowy PCK w Koninie, we współpracy ze  
Starostwem Powiatowym w Koninie. 
 
! Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego w Śremie 
Na zaproszenie Przewodniczącej Konwentu Elżbiety Streker � Dembińskiej oraz Starosty 
Śremskiego Teodora Stępy, Starostowie Powiatów z Województwa Wielkopolskiego spotkali 
się na Konwencie zorganizowanym w dniach 13-14 kwietnia  w Jaszkowie k. Śremu. 
Uczestnicy Konwentu wzięli udział w konferencji �Pierwsza praca w Wielkopolsce�  oraz 
spotkali się  z kierownikami Powiatowych Urzędów Pracy. 
 
! o Godność Sprawnych Inaczej 
15 maja, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Romualda Nawrocka odwiedziła 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilczynie aby wziąć udział w Obchodach Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
 
! Sekretarze o Unii 
W dniach 15-16 maja w pałacu �PIETRONKI� w powiecie chodzieskim, odbyło się 
spotkanie Klubu Sekretarzy Powiatów Województwa Wielkopolskiego zorganizowane przez 
WOKiSS w Poznaniu. Program spotkania w całości poświęcony był zagadnieniom unijnym.  
Bliska perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej stworzyła potrzebę zapoznania 
się z zasadami funkcjonowania systemu prawnego i finansowego Unii Europejskiej, a także 
jego wpływu na zarządzanie sprawami publicznymi przez samorząd powiatowy.  

Pierwszy dzień zjazdu to wykłady obejmujące m.in. takie tematy jak: zasady systemu 
prawnego Unii Europejskiej, system instytucjonalny UE i proces podejmowania decyzji  
w instytucjach unijnych, zasady stosowania prawa UE w bieżącej pracy sekretarza powiatu, 
obywatelstwo europejskie i swobodny przepływ osób, czy polityka społeczna i zatrudnienie  
w Unii Europejskiej. Z kolei drugiego dnia omówione zostały zasady polityki regionalnej UE, 
finanse komunalne w kontekście procesu integracji europejskiej oraz fundusze europejskie. 
Wykłady prowadził dr Maciej Rudnicki � konsultant Stowarzyszenia.  
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W trakcie ożywionej dyskusji sekretarze powiatów podzielili się swoimi uwagami  
i spostrzeżeniami związanymi z omawianymi tematami. 
Spotkanie to było również okazją do zapoznania się z walorami powiatu chodzieskiego, jego 
osiągnięciami i problemami, które przedstawił starosta chodzieski � Władysław Krawiec � 
gość honorowy Zjazdu. 
Ustalono także, że następny zjazd sekretarzy odbędzie się we wrześniu w Rokosowie  
w powiecie gostyńskim.  
 
! �ruszyła� budowa Centralnego Terminala Celnego 
16 maja, Starosta Koniński przybyła na plac budowy Wielkopolskiego Centrum 
Logistycznego w Modle Królewskiej, aby w towarzystwie innych zaproszonych gości, 
podnieść rangę uroczystości związanej z rozpoczęciem budowy Centralnego Terminala 
Celnego. 
 
! ...z obchodów �Dnia Hutnika� 
Z okazji obchodów �Dnia Hutnika� Starosta Elżbieta Streker � Dembińska złożyła najlepsze 
życzenia Zarządowi i wszystkim pracownikom �Aluminium  Konin S.A. podczas uroczystego 
spotkania zorganizowanego 16 maja w Hotelu �Mikorzyn�. 
 
! IV �Powiatowy Plener Malarski� 

W celu omówienia przebiegu tegorocznego "Powiatowego Pleneru Malarskiego" w 
Ślesinie, 16 maja Starosta Elżbieta Streker - Dembinska spotkała się z Komisarzem Pleneru, 
artystą malarzem Jerzym Gnatowskim.  
Powiat Koniński, już po raz czwarty, gościł malarzy z całego kraju na � Powiatowym 
Plenerze Malarskim� � imprezie organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Koninie i Dom 
Pomocy w Ślesinie.  

W tegorocznym Plenerze wzięli udział: Jerzy Gnatowski z Kazimierza Dolnego, 
Dorota Adamiec - Falkowska z Bytomia, Ludmiła Szczepkowska z Kazimierza Dolnego, 
Cecylia Szerszeń z Częstochowy, Danuta Drzewiecka z Konina, Jan Wołek z Kazimierza 
Dolnego, Franciszek Maśluszczak z Warszawy, Jan Grabski z Lublina, Michał Smółka z 
Kazimierza Dolnego, Tomasz Bachanek z Kazimierza Dolnego, Ryszard Rogala z Warszawy, 
Andrzej Jałowiński z Warszawy, Michał Cander z Bydgoszczy, Marian Danielewicz z 
Bydgoszczy, Franciszek Czempik ze Zbrosławic i Andrzej Kacperek z Mysłowic oraz krytyk 
sztuki z Warszawy Bogusław Mansfeld i wydawca z Lublina Zbigniew Lemiech.  

Artyści czerpiąc natchnienie z uroków Ziemi Konińskiej, w okresie od 15 do 23 maja, 
oddali się pracy twórczej, której efekty  można było podziwiać na cyklicznie organizowanym 
wernisażu i uroczystym otwarciu Powiatowej Galerii Malarstwa w Centrum Kultury i Sztuki 
w Koninie, w dniu 30 maja . Dzieła poplenerowe stanowić będą  stałą ekspozycję dostępną 
dla zwiedzających 
 
! Sportowe zmagania Parlamentarzystów 
17 maja na Stadionie im. Złotej Jedenastki K. Górskiego w Koninie rozegrane zostały  
V Otwarte Mistrzostwa Samorządowców Wielkopolski w Biegu na 1 Milę oraz  
V Ogólnopolski Bieg Słupa Milowego . 
 
!  �ruszył� koniński Telepunkt  
W dniu 21 maja odbyła się uroczystość otwarcia �Telepunktu� w Koninie, przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 16. W imieniu Starosty Konińskiego,  symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Krzysztof Musiał, sekretarz powiatu konińskiego. 
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! dla ratowania jezior 
Z inicjatywy Starosty Konińskiego, w dniu  22 maja, w  siedzibie Starostwa  odbyło się 
spotkanie w sprawie ustalenia działań, mających na celu  utrzymanie właściwego poziomu 
wód w jeziorach konińskich..   
Na zaproszenie Starosty Elżbiety Streker � Dembińskiej, w spotkaniu wzięli udział:  Bogdan 
Płuciennik z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojciech 
Orliński  RGW Poznań, Witold Kamiński RZGW Poznań Dział Utrzymania Wód, Józef 
Nowak RZGW Poznań Inspektorat Poznań, Marian Tuszyński RZGW Poznań Nadzór Wodny 
Konin,  Karol Sobczak Dyrektor Produkcji ZE PAK S.A, Maciej Kabata Kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska ZE PAK S.A., Małgorzata Malińska Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, Mieczysław Macyszyn Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu Delegatura Konin Oddział Środowiska i Rolnictwa, Michał Smorąg 
Naczelny Inżynier Górnictwa KWB �Konin� w Kleczewie S.A., Sławomir Mazurek 
Kierownik Działu Mierniczo-Górniczego KWB �Konin� w Kleczewie S. A., Józef Chudy z-
ca Prezesa Gospodarstwa Rybackiego � Gosławice�, Jan Niedźwiedziński Burmistrz Miasta 
Ślesin, Mariusz Zaborowski Sekretarz UM Ślesin oraz pracownicy Starostwa: Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Halina Dąbrowska i specjalista ds. 
ochrony wód i spółek wodnych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Jadwiga Andrzejak.  

Podczas spotkania omówiono problematykę  przerzutu wody z rzeki Warty  
na stanowisko szczytowe Kanału Ślesińskiego i utrzymywania piętrzenia wód w kanale  
na wyższym poziomie (tj. na minimalnym poziomie 83,53m npm Amsterdam, 83,40m 
Kronsztadt), partycypowania w kosztach utrzymania w/w poziomu.  

Zgodnie z podjętymi ustaleniami zawarte zostanie także porozumienie na rzecz 
ochrony jezior, którego głównym  celem  będzie zapewnienie możliwości wykorzystania 
jezior dla turystyki i rekreacji poprzez utrzymywanie minimalnego poziomu wody na 
stanowisku szczytowym na poziomie 83,40m npm Kronsztadt ( 83,53m npm Amsterdam).  
Partnerami porozumienia będą : ZE PAK, samorządy lokalne: powiat koniński, miasto Konin, 
gmina Ślesin, samorząd wojewódzki (poprzez pomoc finansową WFOŚ i GW) , KWB Konin 
( na dzień dzisiejszy wkład KWB , to wpompowywanie rocznie 35 mln m3 wody do jeziora 
Gosławskiego poprzez Strugę Biskupią z tendencją malejącą z uwagi na likwidację odkrywek 
w pobliżu jezior konińskich i niepogarszanie warunków środowiska naturalnego), RZGW ( 
zobowiązany do utrzymywania minimalnego poziomu piętrzenia  na rzędnej 83,40m npm Kr). 

Starosta Koniński wystąpiła z inicjatywą stworzenia środka specjalnego przy 
samorządzie powiatowym,  na którym zostaną zdeponowane dobrowolne wpłaty partnerów 
Porozumienia, w formie darowizn z przeznaczeniem wydatkowania zgromadzonych środków 
na cel określony w porozumieniu.  

Na podstawie faktycznego wykonanego pompowania wody dla utrzymania poziomu 
83,40 m npm Kr uregulowana zostanie należność dla RZGW. 
Partnerzy Porozumienia zadeklarowali także swój udział w kosztach pompowania: 

·- Starosta Koniński 20 tys.,  
·- Burmistrz Gminy Ślesin 10 tys., 
·- Prezydent Miasta Konina 20 tys., 
·- ZE PAK 63 tys ( +37 tys już zapłacone RZGW), 
·- KWB Konin bez deklaracji środków finansowych. 

 
! �Międzynarodowy Rok Wody Pitnej� 
22 maja, w ramach obchodów �Międzynarodowego Roku Wody Pitnej� Starostwo 
Powiatowe w Koninie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie zorganizowały dla 
społeczności lokalnej szereg atrakcji, m.in.: występy artystyczne oraz ciekawe i pouczające 
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wykłady. Z okazji obchodów, Kleczew odwiedziła Starosta Koniński Elżbieta Streker-
Dembińska. 
 
! Posiedzenie Rejonowej Rady Reprezentantów PCK w Koninie 
23 maja starosta Elżbieta Streker-Dembińska wzięła udział w uroczystym posiedzeniu 
Rejonowej Rady Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie. Szczególny 
charakter spotkania związany był z obchodami �Tygodnia PCK� i �Międzynarodowego Dzień 
HDK�. 
 
! Powiatowy Festyn Osób Niepełnosprawnych 
W dniu 23 maja w Ślesinie odbył się Powiatowy Festyn Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom 
Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz gminę. W ten sposób powiat zaakcentował obchodzony 
Rok Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie w czasie trwającej sesji wyjazdowej Rada 
Powiatu Konińskiego przyjęła informacje o realizacji powiatowego programu � Osoba 
niepełnosprawna w społeczności lokalnej�. 
W festynie udział wzięło ok. 450 osób- uczestników powiatowych placówek działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, Szkoły Integracyjnej w 
Milinie, Środowiskowych Domów Samopomocy w Koninie i Głębockiem. 
 
! Konsultacje z �SAPARD-u� 
W sobotę 24 maja, rolnicy z terenu Powiatu Konińskiego zainteresowani uzyskaniem 
dofinansowania inwestycji lub innych inicjatyw gospodarczych ze środków Unii Europejskiej 
oraz restrukturyzacji rolnictwa mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z 
�SAPARDU�, które zorganizowało w miejscu swojej siedziby Starostwo Powiatowe w 
Koninie.  
Informacji w zakresie procedur formalnych służących uzyskaniu dotacji (m.in.: jak 
przygotować wniosek o uzyskanie dotacji czy  wniosek kredytowy do banku, jak stworzyć 
biznes plan, itp.) udzielali zaproszeni eksperci: dr Zofia Szalczyk i mgr Zbigniew Gabryel z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Poznań; kierownik Ewa Kwapich i  
Juliusz Kłaniecki  z Wielkopolskiego Oddziału Zamiejscowego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Kościelcu; Jolanta Skotarek z Banku Gospodarki Żywnościowej i Zygmunt 
Radosiewicz z PKO BP w Koninie ( banków udzielających kredytów pomostowych 
 do programu SAPARD ); Aleksandra Stasiak � Górska z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 
 Zainteresowanie konsultacjami przeszło oczekiwania organizatorów. W sobotę,  
do Starostwa przybyło ponad 100 rolników z całego powiatu konińskiego.  Stanowi to 
niezbity dowód na to, że istnieje potrzeba organizowania kolejnych spotkań tego typu, na 
terenie poszczególnych gmin. 
 
! z wizytą u Strażaków 
25 maja z okazji obchodów �Dnia Strażaka� połączonych z uroczystością jubileuszu 100-
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie, Starosta Elżbieta Streker-Dembińska 
przybyła do Kleczewa, by złożyć Strażakom z Jednostki najlepsze życzenia oraz wręczyć 
pamiątkowy grawerton. 
 

! na rzecz integracji 
W słoneczne niedzielne popołudnie , 25 maja, mieszkańcy Miasta i Powiatu mieli okazję 
wziąć udział w festynie �Tak dla Europy�, który zaszczycił swoją obecnością Wicepremier 
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Marek Pol, a także w Festynie Europejskim , odbywającym się na terenie Gminy Stare 
Miasto. 
Władze Powiatu Konińskiego reprezentowała na obu imprezach Starosta Elżbieta Streker � 
Dembińska. 
 
! z Konina do Brukseli na rowerze 
W celu promocji Ziemi Konińskiej w przededniu wejścia do UE oraz zachęcenia naszej 
społeczności lokalnej do wzięcia udziału w referendum akcesyjnym , zorganizowany został 
Rajd Rowerowy "Konin - Bruksela ". 25 maja, w niedzielę z Konina wyruszyła 
siedmioosobowa grupa w składzie: Poseł Ziemi Konińskiej Józef Nowicki, Senator RP 
Franciszek Bobrowski, lekarz Sławomir Pietras, przedstawiciele lokalnych mediów: Mariusz 
Lewandowski i Andrzej Kolański oraz Maciej Nowicki i Grzegorz Matuszak. 
Trasa Rajdu wiodła do Bruseli przez zaprzyjaźniony z Powiatem Konińskim niemiecki powiat 
Ilm oraz przez miasto Herne - partnera Konina. 
Dziennie uczestnicy pokonywali odległość 200 km. W drodze powrotnej, nawiązali 
telefoniczny kontakt z Redaktorem Naczelnym Radia �66� Sławomirem Papierą, 
prowadzącym imprezę powiatu konińskiego �Wielkie Ruszenie Powiatu�, aby w skrócie 
zrelacjonować przebieg rajdu. 
 
 
! I Wielkopolski Zjazd Pogotowi Rodzinnych 

Z inicjatywy Starosty Konińskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Koninie, Gminy Golina oraz zaangażowania państwa Zofii i Józefa Walkowskich oraz 
studentów Pracy Socjalnej P W S Z w Koninie, w dniu 27 maja w Brzeźniaku ( gmina 
Golina), odbył się I Wielkopolski Zjazd Pogotowi Rodzinnych.  

Ku ogromnemu zadowoleniu organizatorów, impreza spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, do Brzeźniaka przyjechały rodziny zastępcze wraz z dziećmi z 16 
powiatów Wielkopolski (103 osoby ),  25 przedstawicieli PCPR z Wielkopolski oraz  liczne 
grono gości reprezentujące: kuratorów sądowych, kierowników ośrodków pomocy społecznej  
z powiatu konińskiego, przedstawicieli  Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu, 
Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Poznaniu oraz  dyrektorów  szkół.  

Zjazd składał się z dwóch części: seminaryjnej � którą wypełnił wykład dr.  Marka 
Andrzejewskiego nt � Rodzinna opieka zastępcza. Wyzwania i perspektywy� oraz 
warsztatowej - w domu państwa Zofii i Józefa Walkowskich w Brzeźniaku, którzy byli 
gospodarzami i współorganizatorami całego spotkania. 
 Ogromne zainteresowanie pierwszą imprezą tego typu, stanowi najlepszy dowód na 
istnienie potrzeby cyklicznego organizowania spotkań  rodzin zastępczych pełniących zadania 
pogotowia rodzinnego. 
 
! Starosta w Warszawie 
27 maja w Warszawie, Starosta Koniński uczestniczyła w posiedzeniu zespołu ds. 
Infrastruktury Rozwoju Lokalnego Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego.  
 
! uroczystości na skwerze przy ul. Ks. J. Popiełuszki 
28 maja, na skwerze przy ul. Ks. J. Popiełuszki odprawiona została uroczysta msza święta w 
intencji Ludzi Pracy oraz beatyfikacji ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
W uroczystościach wzięła udział Romualda Nawrocka Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych. 
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! 49 �OKFA� zakończona 
Od 29 do 31 maja odbywał się w Koninie już po raz 49 prestiżowy Ogólnopolski Konkurs 
Filmów Amatorskich.  Wysoki poziom prezentowanych filmów zaowocował niespotykaną do 
tej pory ilością przyznanych nagród. Tradycyjnie, jedną z nagród ufundowała Starosta 
Koniński, która osobiście wręczyła ją podczas Wieczoru Galowego Konkursu. 
 
! Kluby Europejskie w powiatowych szkołach 
30 maja, Starosta Elżbieta Streker � Dembińska i Przewodniczący Rady Piotr Matyba 
reprezentowali władze powiatu konińskiego na uroczystości otwarcia Klubów Europejskich w 
Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. 
 
! Certyfikat ISO dla PWiK 
30 maja, sekretarz powiatu Krzysztof Musiał reprezentował Starostwo Powiatowe w Koninie  
na uroczystościach z okazji wręczenia Certyfikatu Jakości ISO dla Przedsiębiorstwa 
Wodnego i Kanalizacji S.A. w Koninie. 
 
! �Wielka Integracja w Kramsku� 
31 maja w Kramsku odbyła się IV edycja �Wielkiego Ruszenie Powiatu�, cyklicznej imprezy 
Starostwa Powiatowego w Koninie, której celem jest  promocja regionu i pogłębianie więzi 
między społecznościami lokalnymi naszego powiatu. 
Tegoroczne Ruszenie Powiatu połączono z imprezą o charakterze wojewódzkim �Dzień 
Dobry Wielkopolsko�, nad którą Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak .  
Swoje ogródki zaprezentowało tym razem 10 gmin z powiatu: konińskiego  Golina, Kleczew, 
Wilczyn, Stare Miasto, Krzymów, Ślesin, Wierzbinek, Skulsk i Rychwał.  
Wszystkie prezentacje zasłużyły na uznanie i wyróżnienie z uwagi na ciekawą aranżację, dużą 
różnorodność ekspozycji oraz oryginalność oferowanych potraw regionalnych.. 
31 maja Kramsk stał się prawdziwym centrum rozrywki. Największą popularnością cieszył 
się przegląd twórczości artystycznej, w którym wzięli udział wykonawcy z terenu powiatu 
konińskiego. Świetna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 
 Warto wspomnieć, że w ramach �Wielkiego Ruszenia Powiatu�,  dzień wcześniej (w dniu 30 
maja ) w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie nastąpiło uroczyste otwarcie Powiatowej 
Galerii Malarstwa,  w której znalazły się obrazy wykonane przez artystów malarzy biorących 
udział w corocznie organizowanych przez Starostwo, Plenerach Malarskich.  
Tego dnia, również w ramach �Wielkiego Ruszenia Powiatu� zorganizowano w Gimnazjum 
Publicznym w Kramsku., Regionalne Forum Gospodarcze poświęcone możliwościom 
rozwoju inwestycji na terenie powiatu konińskiego. 
 
!  �Polska Rodzina Wiosną dla Europy� 
W dniu 1 czerwca na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu odbyły się  
IV Powiatowe Dni Rodziny, których organizatorem jest Akcja Katolicka przy Parafii Św. 
Wojciecha w Koninie, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz 
Starostwo Powiatowe w Koninie. 
IV Powiatowe Dni Rodziny przebiegały pod hasłem: �Polska Rodzina Wiosną dla Europy� 
W ramach tegorocznych obchodów odbyło się również spotkanie Powiatowego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom poświęcone realizacji Powiatowej Strategii Przeciwdziałania 
Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych w roku 2002.  
W uroczystościach oraz posiedzeniu Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom wzięła 
udział Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Romualda Nawrocka.  
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! Piknik Europejski w Parku Chopina 
W niedzielę, 1 czerwca, mieszkańcy Konina i okolic tłumnie przybyli do Parku Chopina , aby 
wziąć udział w zorganizowanym przez Władze Miasta �Pikniku Europejskim�. Park Chopina 
odwiedziła w tym dniu także Starosta Elżbieta Streker- Dembińska. 
 
! �Dzień z Unią Europejską...� 
2 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie odbyło się  
spotkanie pod hasłem �Dzień z Unią Europejską�. Na pytania młodzieży podczas 
przygotowanego w ramach spotkania � Forum Europejskiego� odpowiadali Starosta Koniński 
Elżbieta Streker-Dembińska i Prezydent Konina Kazimierz Pałasz. 
 
! Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Koninie 
4 czerwca w sali ratuszowej w Koninie, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  minister 
Marek Siwiec spotkał się z samorządowcami z regionu Wielkopolski. Władze Powiatu 
Konińskiego reprezentowała na spotkaniu Starosta Elżbieta Streker � Dembińska. 
 
! w sprawie drogi nr 92 
W związku z protestem mieszkańców wsi Kraśnica dotyczącym wzmożonego ruchu na 
drodze krajowej nr 92,  Burmistrz Gminy Golina we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Poznaniu zorganizowali ( 5 czerwca ) spotkanie lokalnej 
społeczności z władzami samorządowymi. Na spotkanie zaproszeni zostali Starosta Elżbieta 
Streker- Dembińska  i Dyrektor ZDP Janusz Stacherski. 
 
! �Szlakiem Pięciolinii� 
5 czerwca, w Klubie Garnizonowym w Witkowie 18 wykonawców (soliści i zespoły)  
prezentowało własne aranżacje  starych i nowych przebojów turystycznych.   
Tegorocznym laureatem VI Przeglądu Piosenki Turystycznej �Szlakiem Pięciolinii� został 
Zespół �GAMA� z MDK Gniezno. Jury Przeglądu wyróżniło także Mariusza Urbaniaka z 
Gimnazjum w Liścu Wielkim, zespół �El-Zet� z Gimnazjum w Mielżynie i �Skrzydlate 
Nutki� ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach.  
 
! �Kobieta w Unii Europejskiej�. 
W celu zwrócenia uwagi na cały wachlarz korzyści i możliwości , jakie przysługiwać będą 
kobietom po przystąpieniu  Polski do Unii Europejskiej,  5 czerwca  w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Koninie, odbyła się konferencja zatytułowana  �KOBIETA w UNII 
EUROPEJSKIEJ�.  
Na spotkaniu przedstawione zostały tematy nawiązujące do roli i miejsca kobiet we 
współczesnym społeczeństwie i równym statusie płci:, m.in.: udział kobiet w życiu 
politycznym, zawodowym i społecznym w UE i w Polsce ( Dorota Kempka  Przewodnicząca 
Parlamentarnej Grupy Kobiet ), działania podejmowane przez Unię na rzecz zapewnienia 
równych praw kobietom i mężczyznom, w tym: dostęp do zatrudnienia oraz właściwych 
warunków pracy ( Alicja Meserszmidt i  Urszula Mokrzecka  z KWB Konin );  równe 
zabezpieczenia społeczne (  Jolanta Jakubek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego ZUS  w 
Koninie), łączenie obowiązków domowych i pracy zawodowej (Elżbieta Ziółkowska  
Zastępca  Okręgowego  Inspektora  Pracy w Poznaniu);  przeciwdziałanie bezrobociu i 
wszelkim przejawom dyskryminacji  (Wiesława  Matusiak  Kierownik  Powiatowego  Urzędu 
Pracy w Koninie); opieka nad zdrowiem kobiet w Polsce i UE (Bogusława Karaszewska 
Ordynator Oddziału Onkologii w Koninie) oraz nowe możliwości i preferencje dla kobiet 
prowadzących działalność gospodarczą po wejściu Polski do UE (Barbara Szeflińska 
Wicerprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie). 
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Uczestniczki spotkania wystąpiły z inicjatywą powołania stowarzyszenia  działającego 
na rzecz kobiet z regionu Wielkopolski.  

W drugiej części konferencji miało więc miejsce pierwsze zebranie założycieli, 
podczas którego podjęto uchwałę powołującą �Wielkopolskie Stowarzyszenie Kobiet�  
z siedzibą w Kleczewie.  Celem Stowarzyszenia, i zarazem jego misją jest: inicjowanie 
efektywnej i kreatywnej działalności kobiet z regionu Wielkopolski w życiu społecznym, 
politycznym i gospodarczym; propagowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach i 
wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet, zwłaszcza w 
perspektywie wchodzenia Polski do struktur europejskich; prowadzenie działalności 
informacyjno-edukacyjnej w zakresie roli i miejsca kobiet we współczesnym społeczeństwie i 
równym statusie płci;  zapobieganie cierpieniom kobiet i ich łagodzenie, przy zachowaniu 
bezstronności oraz jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, 
religii lub poglądów politycznych oraz  reprezentowanie środowisk kobiecych województwa 
wielkopolskiego.  
 
! podwójne gratulacje dla PDiM  
6 czerwca, sekretarz  Krzysztof Musiał udał się do Hotelu �Magda� w Licheniu, by w imieniu 
Zarządu Powiatu Konińskiego złożyć gratulacje i życzenia Dyrektorowi Przedsiębiorstwa 
Dróg i Mostów S.A. w Koninie z okazji Jubileuszu 10 � lecia PDiM oraz uroczystości 
wręczenia Przedsiębiorstwu certyfikatu ISO 9001:2000. 
 
! �Sport na wesoło� 
7 czerwca, Żychlin gościł dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych na cyklicznej 
imprezie sprawnościowej pod hasłem �Sport na wesoło�. Po raz pierwszy, zawody 
zorganizowano w nowocześnie wyposażonej sali sportowej. 
Zmaganiom młodych sportowców przyglądali się także: Starosta Elżbieta Streker-Dembińska 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Stefan Dziamara. 
 
! VI Targi Wierzby i Wikliny �SALIX� 
VI edycja Targów �SALIX� w Wierzbinku ( która odbyła się 8 czerwca ) obfitowała 
wielością atrakcji, przygotowanych przez organizatorów, tj.  Urząd Gminy w Wierzbinku 
 i Stowarzyszenie �Dwa Mosty�.  
Poza zwiedzaniem stoisk wystawienniczych oraz możliwością zakupu wyrobów z wierzby i 
wikliny, zwiedzający mogli wziąć udział w loterii fantowej, obejrzeć występy zaproszonych 
zespołów muzycznych i kabaretowych, skosztować smakołyków na stoiskach małej 
gastronomii a nawet zatańczyć na kończącej Targi, zabawie ludowej. Organizatorzy zadbali 
również o najmłodszych, przygotowując dla nich mini plac zabaw. Podczas Targów 
rozstrzygnięto także konkursy  na piosenkę reklamującą gminę, dziedzictwo kulturowe wsi 
oraz na najlepszy wypiek. 
W dowód uznania dla wspaniałej organizacji Targów �SALIX � 2003�, Starosta Elżbieta 
Streker � Dembińska postanowiła przyznać Puchar głównemu organizatorowi Targów - 
Urzędowi Gminy Wierzbinek.  
 Puchar Starosty Konińskiego dla Urzędu Gminy Wierzbinek odebrał Wójt Paweł Kurz. 
 
! ...z obronności i bezpieczeństwa 
W celu przybliżenia nowych uregulowań prawnych dotyczących problematyki obronnej,  
10 czerwca,  Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konińskiego Starostwa 
zorganizowało szkolenie dla pracowników gmin zajmujących się zagadnieniami obronności i 
bezpieczeństwa . Podczas spotkania, dokonano jednocześnie oceny stanu realizacji zadań w 
zakresie ochrony ludności w pierwszym półroczu br.  
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! posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa  i Porządku Starosty Konińskiego. 
W dniu 11 czerwca w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa   
i Porządku Starosty Konińskiego. 
Komisja dokonała oceny realizacji zadań przez instytucje odpowiedzialne  
za zapewnienie bezpieczeństwa  ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego. 
Na podstawie przedstawionych informacji przez przedstawicieli  inspekcji, służb  
i straży, oceniono  stan przygotowań do sezonu letniego jako dobry. Zwrócono jednak uwagę, 
że nie wszyscy organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej znają 
nowe uregulowania prawne dotyczące organizowania kąpielisk. 
Bardzo dobrze  wypadła,  natomiast, ocena działania Komendy Miejskiej Policji  
w Koninie w zakresie zabezpieczenia porządku, szczególnie w gminach w których jest 
najwięcej ośrodków wypoczynkowych:  Ślesinie,  Wilczynie i  Sompolnie. 
! Święto Animatorów Kultury 
11 czerwca, w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyły się uroczyste obchody �Dnia  
Animatora Kultury�. W imieniu Starosty Konińskiego, w spotkaniu wziął udział sekretarz 
powiatu Krzysztof Musiał. 
  
! Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego  
11 czerwca w Puszczykowie spotkał się Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa. Z ramienia Konińskiego 
Starostwa, w posiedzeniu uczestniczył zastępca Naczelnika WOŚRiL Stanisław Sypniewski. 
 
! Wizyta Klubu Cyklistów z Herne 
12 czerwca, Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska  wzięła udział w spotkaniu z 30-
osobową ekipą rowerzystów z niemieckiego Klubu Cyklistów w Herne, którzy gościli w tych 
dniach na terenie Miasta i Powiatu. 
 
! �Piknik Samorządowy� 
13 czerwca w Wąsoszach, pracownicy konińskiego starostwa i jego jednostek 
organizacyjnych spotkali się na plenerowej imprezie integracyjnej, zwanej �Piknikiem 
Samorządowym�.  
Pomimo feralnej daty - 13 w piątek, dobre humory i chęć wspólnej zabawy towarzyszyły 
samorządowcom do końca spotkania. 
 
! �Dni Grodźca� i �Rychwalia� 
14 czerwca, na terenie powiatu konińskiego nie brakowało atrakcji i dobrej zabawy.  
W tym dniu, bowiem odbywały się jednocześnie �Dni Grodźca� i Święto Ziemi Rychwalskiej 
zwane �Rychwaliami�. Podczas sobotniego świętowania, obydwie Gminy odwiedził sekretarz 
powiatu Krzysztof Musiał.  
 
! Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku 
W dniach 14 � 15 czerwca  odbyła się jedna z najważniejszych , rolniczych imprez 
wystawienniczych naszego Regionu - Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku k. Opalenicy. 
Z ramienia Konińskiego Starostwa, na Targi do Sielinka udała się Inspektor ds. Rolnictwa 
Bożena Frankowska.   
 
 
 
 



 31 

! �OPTIMUS HOMINUM� dla ZE PAK w Koninie 
W dniu 16 czerwca, przedstawiciele ZE PAK w Koninie w towarzystwie Starosty 
Konińskiego Elżbiety Streker � Dembińskiej, odebrali prestiżową Nagrodę Roku "OPTIMUS 
HOMINUM" za wspieranie osób i organizacji działających na rzecz pomocy potrzebującym. 
Uroczystość odbyła się w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
 
! narada w sprawie funduszy 
W dniu 17 czerwca  w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyła się narada w sprawie 
korzystania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Starosta Koniński 
Elżbieta Streker �Dembińska, zaprosiła na spotkanie: Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Kazimierza Kościelnego, Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju  
i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Mieczysława Borówkę, 
przedstawiciela Funduszu "Mikro" oraz przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego  
w Koninie. 
Uczestnicy spotkania najwięcej uwagi poświęcili kwestiom związanym ze Zintegrowanym 
Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz  Internetowym Systemem Ewidencji 
Kart Projektów. 
 
! dziennikarze z Ukrainy w Kazimierzu Biskupim 
Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego Oddział w Koninie, w dniach  
16 � 18 czerwca przebywała grupa 15 dziennikarzy z Obwodu Winnickiego  na Ukrainie. 
Powodem wizyty gości zza wschodniej granicy było poznanie funkcjonowania reformy 
administracyjnej oraz  skutków przemian w sferze informacji, gospodarki i ekologii w Polsce. 
W tym celu , w dniu 17 czerwca  w Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim zorganizowano 
specjalną konferencję prasową z udziałem Starosty Konińskiego, Prezydenta Miasta Konina  
a także Wójtów i Burmistrzów Gmin: Kazimierz Biskupi, Golina, Stare Miasto i Rzgów. 
 
! Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia WOKiSS 
17 czerwca w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia �WOKiSS�. W imieniu Starosty Konińskiego, w 
Zgromadzeniu wziął udział Sekretarz Powiatu Konińskiego Krzysztof Musiał . 
 
! Porozumienie na rzecz ochrony jezior podpisane 
18 czerwca w siedzibie Starostwa zostało podpisane Porozumienie na rzecz ochrony jezior. 
Celem porozumienia jest zapewnienie możliwości gospodarczego wykorzystania jezior oraz 
stworzenie warunków rozwoju turystyki i rekreacji w rejonie Kanału Ślesińskiego poprzez 
utrzymywanie minimalnego poziomu wody na stanowisku szczytowym na poziomie 83,40m 
npm Kronsztadt, 83,53m npm Amsterdam.  
Starostwo Powiatowe w Koninie, Prezydent Miasta Konina,  RZGW w Poznaniu, ZE PAK , 
KWB "Konin" S. A., Burmistrz Ślesina i Gospodarstwo Rybackie "Gosławice" mają nadzieję, 
że realizacja porozumienia pozwoli na złagodzenie problemu niedoboru wody w jeziorach 
konińskich.. Fakt, iż od ostatniego spotkania w Starostwie ( 22 maja br.) w  wyniku 
zwiększonego pompowania,  poziom wody w Kanale Ślesińskim podniósł się około 12 cm. 
dobrze rokuje na przyszłość.  
 
! Mistrzostwa Wielkopolski w Jeździe Indywidualnej na Czas  i ze Startu 
Wspólnego. 
W ramach XII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego I Memoriału Jerzego Mazura i 
Stanisława Pawlaka punktowanego do challange�u PZ KOL w kategorii Junior, na terenie 
powiatu konińskiego odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Jeździe Indywidualnej na Czas  
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i ze Startu Wspólnego.  22 czerwca, Wicewójt Gminy Kramsk  Aleksandra Majkowska 
wręczyła  Puchary Starosty Konińskiego zwycięzcom obydwu konkurencji, tj. Arkadiuszowi 
Walnemu z KTC Konin (  Mistrzowi Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas ) oraz 
Pawłowi Cieślikowi z Tarnowa Podgórnego ( Mistrzowi Wielkopolski w Jeździe ze Startu 
Wspólnego ) 
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9. Słowniczek Europejski 
 
BC-NET (BUSINESS COOPERATION NETWORK), druga (obok BRE) z sieci 
informacji gospodarczej działających przy Komisji Europejskiej, powstała w roku 1988 i jest 
obecna w 40 krajach. Sieć ma charakter doradczy i świadczy kompleksowe usługi na rzecz 
małych i średnich firm zainteresowanych nawiązaniem międzynarodowej współpracy 
gospodarczej. Członkami sieci BC-NET są instytucje prywatne lub państwowe, takie jak 
agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, banki, konsultanci, itd. Organizacje te 
pomagają ocenić potencjał firmy i właściwie opracować ofertę współpracy udostępnianą 
następnie, poprzez elektroniczną bazę danych, członkom sieci BC-NET za granicą, 
poszukującym partnerów handlowych dla swoich klientów. Klient otrzymuje oferty 
przedsiębiorstw zagranicznych, zebrane po uprzedniej konsultacji z członkami sieci BC-NET 
w wybranych przez niego krajach. Na życzenie klienta, składana oferta może mieć charakter 
poufny. Organizacje działające w sieci BC-NET aktywnie włączają się w proces 
poszukiwania partnerów gospodarczych aż do momentu zawarcia przez klienta kontraktu z 
partnerem zagranicznym.  
 
BRE (BUREAU DE RAPPROCHEMENT DES ENTREPRISES), czyli Biuro Kojarzenia 
Przedsiębiorstw, jest systemem informacji zawierającym oferty współpracy gospodarczej 
skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć BRE została utworzona w 1973 roku 
przez ówczesną Dyrekcję Generalną XXIII Komisji Europejskiej (obecną DC Enterprise). 
Zadaniem BRE jest promocja współpracy międzynarodowej oraz pomoc w poszukiwaniu 
partnerów gospodarczych poprzez szeroką dystrybucję ofert współpracy. Firmy, chcące 
skorzystać z możliwości, jakie daje ten system, kontaktują się z lokalnym korespondentem 
BRE, wypełniają standardowy formularz zawierający listę pytań dotyczących firmy, jak też 
oczekiwanych warunków i rodzaju współpracy. Korespondent BRE przesyła formularz za 
pośrednictwem Internetu do centralnej bazy danych. Oferta współpracy jest 
rozpowszechniana we wszystkich ośrodkach BRE, a potem poprzez lokalne kanały 
dystrybucji takie jak prasa czy wydawnictwa specjalistyczne. Rozpoczyna się proces szukania 
partnera najlepiej spełniającego warunki współpracy określone w formularzu zgłoszeniowym. 
Korespondenci BRE przedstawiają zainteresowanej firmie listę potencjalnych kooperantów i 
inicjują proces negocjacji. Obecnie korespondenci BRE mają możliwość stworzenia stałych 
zapytań, co powoduje, że stali klienci sieci mogą otrzymywać na bieżąco aktualizowane 
wydruki ofert wygenerowanych automatycznie z bazy BRE. 
  
EUROPARTENARIAT jest inicjatywą Komisji Europejskiej skierowaną do małych i 
średnich przedsiębiorstw pragnących nawiązać współpracę z firmami z zagranicy. Początki 
Europartenariatu sięgają 1987 roku. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku � na wiosnę i 
jesienią. Przedsiębiorcy biorący udział w Europartenariacie mają okazję nawiązać kontakty z 
potencjalnymi partnerami z promowanych regionów, jak również z przedstawicielami innych 
firm przybyłych na targi. W 1994 roku Europartenariat po raz pierwszy zorganizowano w 
kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej � w Polsce (Gdańsk). 
  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) został utworzony w 
1975 roku. Służy realizacji jednego z najważniejszych zadań Wspólnoty Europejskiej, jakim 
jest polityka regionalna. Celem tego funduszu strukturalnego jest zmniejszenie zacofania 
regionów o najmniej korzystnych warunkach rozwoju gospodarczego (w tym obszarów 
wiejskich), a także pomoc w przekształceniu upadających regionów przemysłowych. EFRR 
współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Komitetem Regionów.  
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EUROPEJSKI FUNDUSZ SOCJALNY (SPOŁECZNY) kolejny (obok EFRR, 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych oraz Finansowego Instrumentu 
Ukierunkowania Rybołówstwa) fundusz strukturalny powołany do życia w 1960 roku. Działa 
na rzecz ekonomicznej i społecznej spójności UE, umożliwiając poprawę zatrudnienia 
pracowników w obrębie rynku wewnętrznego. Przyczynia się do podniesienia poziomu życia 
mieszkańców państw członkowskich i do zwiększania ich rozwoju zawodowego. Pomaga 
pracownikom w dostosowywaniu się do zmian w przemyśle, zwłaszcza poprzez kształcenie 
zawodowe i system zmiany profilu pracy zawodowej (np. przez kursy przekwalifikowujące). 
Funduszem zarządza Komisja Europejska, a wspomaga ją specjalny Komitet złożony z 
przedstawicieli rządów, związków zawodowych i organizacji pracodawców krajów Unii.  
    
EUROREGIONY to obszary współpracy przygranicznej (transgranicznej), będące wynikiem 
porozumienia przygranicznych jednostek samorządu terytorialnego (lokalnych i 
regionalnych). Celem istnienia Euroregionów jest przede wszystkim współpraca gospodarcza, 
rozwój połączeń komunikacyjnych, ochrona środowiska, działalność kulturalno-edukacyjna i 
turystyka. W obszarze polskiego przygranicza funkcjonują m.in. takie euroregiony: �Bug�, 
�Karpaty�, �Nysa�, �Pomerania�, �Tatry�. 
 
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) to fundusz przedakcesyjny 
mający na celu ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie 
transportu i ochrony środowiska w państwach ubiegających się o członkostwo w UE. Ma on 
pomóc samorządom i administracji w przygotowaniu się do funkcjonowania w polityce 
strukturalnej UE. Z programu ISPA można finansować projekty inwestycyjne, określone 
fragmenty przedsięwzięcia, grupy projektów lub systemy projektów ściśle ze sobą powiązane. 
Przy czym maksymalna wysokość wsparcia może wynosić 75% kosztów projektu. Założenia 
programu obejmują m.in.: zmniejszenie skutków zanieczyszczenia powietrza i wód, pomoc 
przy utylizacji odpadów, budowę transeuropejskiej sieci transportowej, połączenia systemów 
komunikacyjnych z infrastrukturą krajów członkowskich UE.  
   
KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (COREPER) odpowiada za przygotowanie 
prac Rady UE. Zajmuje się wypracowywaniem wspólnego stanowiska państw członkowskich 
w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, zanim zostaną wpisane do porządku obrad Rady. 
Składa się z ambasadorów państw członkowskich Unii akredytowanych przy Wspólnotach 
Europejskich. By móc wypełnić wszystkie powierzone mu funkcje został podzielony na dwie 
części: Coreper I (złożony z zastępców stałych reprezentantów odpowiedzialnych głownie za 
przygotowanie bardziej technicznych kwestii rozważnych przez wyspecjalizowane Rady) i 
Coreper II (złożony ze stałych przedstawicieli zajmujących się przede wszystkim sprawami 
politycznymi).  
 
LEONARDO DA VINCI II to program UE realizowany w latach 2000-2006. Jego celem 
jest dostosowanie sytemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej 
Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. Program 
przeznaczony jest dla instytucji i organizacji, które są zaangażowane w rozwój kształcenia i 
szkolenia zawodowego, tj. szkół zawodowych, uczelni, instytucji badawczych, 
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Projekty zakładają 
współpracę wielostronną, angażującą instytucje z różnych krajów uczestniczących w 
programie. W ramach tego przedsięwzięcia można realizować sześć typów projektów, dla 
których można uzyskać dofinansowanie z UE, m.in.: projekty językowe, pilotażowe, 
Wymiany i Staże, Międzynarodowe Sieci Instytucji.  
 
Źródło: materiały informacyjne UKIE oraz �ABC prawa wspólnotowego 
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9. Warto zobaczyć: 

• 4 � 6 lipca  - �Study press� na terenie powiatu. 
• 6 lipca - XII Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno-Instrumentalnych 

w Kramsku 
• 26 lipca- Nadgoplański Festiwal Muzyczny w Skulsku 
• 24 sierpnia� Dożynki Powiatowe organizowane przez Starostwo Powiatowe  w Żychlinie 

na terenie gminy Stare Miasto  
• 1 - 7 września - Warsztaty Artystyczne Dziecięcych i Młodzieżowych Ludowych 

Zespołów Tanecznych w Skorzęcinie  
• 7 września - Rajd Motorowy �Szlakiem Obrony Cywilnej Kłecka� w Kłecku 
• 20 września - Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym w Wyrzysku 
• 23 września - Finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno- Krajoznawczej w 

Nojewie 
• 27 września - Rajd �Mickiewiczowskim Szlakiem� w Obornikach 
• we wrześniu - Święto Weterana w Koninie 
• we wrześniu - Międzynarodowy Plener Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Ślesinie 
• we wrześniu - Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych w 

Luboniu 
 
 
 
 

 
 
 


