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Właśnie taką wartość 
mają prowadzone w 

mieście inwestycje drogowe: 
rozbudowa ul. Kleczewskiej, 
przebudowa skrzyżowania 
Warszawska-Kolska oraz bu-
dowa wiaduktu w ciągu ulic I. 
Paderewskiego-Wyzwolenia 
wraz z drogami dojazdowy-
mi. 
 W połowie tego roku mamy 
pojechać wyremontowanym 
skrzyżowaniem ulic Warszaw-
skiej i Kolskiej. Zmieni się ono 
nie do poznania. Nie będzie 
już starej sygnalizacji świetl-
nej i rozjeżdżonych dróg. 
W ich miejsce powstały dwa 
niezależne wiadukty w ciągu 
ul. Europejskiej nad ul. Kolską, 
osobno dla każdego kierunku 
ruchu z dwoma pasami. Do 
dyspozycji kierowców oddane 
będzie turbinowe czterowlo-
towe rondo w rejonie istnie-
jącej stacji paliw, do którego 
doprowadzony będzie ruch 

z Europejskiej poprzez wia-
dukt nad Kolską. Będzie też 
dodatkowy pas prowadzący 
ruch z ul. Europejskiej w Kol-
ską w kierunku Koła z omi-
nięciem wjazdu na wiadukt 
i rondo oraz nitka prowadzą-
ca ruch z ul. Europejskiej w ul. 
Warszawską w kierunku Po-
znania z ominięciem wjazdu 
na rondo. 
 To tylko część zakresu prac 
zaplanowanych w ramach tej 
inwestycji. Z punktu widze-
nia poprawy bezpieczeństwa 
i płynności ruchu ta budowa 
ma wielkie znaczenie, jest to 
bowiem skrzyżowanie dwóch 
dróg krajowych nr 72 i 92. 
 Całkowity koszt projek-
tu wynosi: 37 907 107,21 zł, 
wysokość dofinansowania 
wynosi: 31 773 068,59 zł. 
Projekt jest realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

 W lutym ruszyły też prace 
na ul. Kleczewskiej w Koninie. 
To jedna z największych inwe-
stycji drogowych w mieście 
w ostatnich latach. Koszt prac 
to 59 932 343,40 zł, z cze-
go dofinansowanie z WRPO 
2014-2020 wynosi 29 622 
670,85 zł. Termin zakończe-
nia inwestycji wyznaczono na 
31.10.2020 roku.
 W ramach inwestycji po-
wstanie odcinek drogi o dłu-
gości 2 086 m (ul. Kleczewska 
– fragment drogi wojewódz-
kiej 264) od projektowanego 
ronda na granicy Konina do 
skrzyżowania z ul. Zakłado-
wą i Szymanowskiego. Wyko-
nana  zostanie m.in. jezdnia 
drogi wojewódzkiej nr 264 
o nawierzchni bitumicznej, 
rozbudowana ul. Paderew-
skiego na odcinku 217 m, wy-
budowane dodatkowe jezd-
nie, a także skrzyżowania, 
chodniki, ścieżki rowerowe, 

zatoki autobusowe, zjazdy, 
miejsca postojowe, przepusty, 
kanalizacja deszczowa, oświe-
tlenie drogowe, sygnalizacja 
świetlna.  
 Dodajmy, że istniejąca ul. 
Kleczewska w miejscach nie-
wykorzystanych pod budowę 
nowej drogi, funkcjonować 
będzie jako dodatkowa jezd-
nia w pasie drogi głównej ob-
sługująca tereny osiedla Mię-
dzylesie, po stronie zachod-
niej zaprojektowano nową do-
datkową jezdnię stanowiącą 
obsługę terenów przyległych.
 13 120 000 – tyle wyno-
si wkład miasta w budowa-
ny przez PKP wiadukt Wy-
zwolenia-Paderewskiego. To 
2/3 kosztów całej inwestycji. 
Dodatkowo miasto musi wy-
budować drogi dojazdowe 
prowadzące do wiaduktu: od 
Przemysłowej i od 11 Listo-
pada. Koszt tych prac to około 
80 milionów złotych. 

Drogowa rewolucja w Koninie
Inwestycje za ponad 190 milionów złotych
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Korki, wypadki, kolizje to była codzienność na starym 
skrzyżowaniu ulic Warszawska -Kolska-Europejska.

Wiadukty, rondo turbinowe, dodatkowe pasy ruchu za-
stąpią starą sygnalizację świetlną.

Uczniowie, 
na start! 

13 maja ruszy rekrutacja do 
szkół ponadpodstawowych. 
W Koninie, na początek, 
powstaną 92 oddziały klas 
pierwszych. Jeśli będzie po-
trzeba, by utworzyć ich wię-
cej, prezydent może tę liczbę 
zwiększyć. Wszystko zależy 
też od możliwości szkół.   

Wymiana pieców 
z dofinansowaniem  

210 tysięcy złotych – tyle 
miasto zarezerwowało dla 
koninian, którzy chcą wy-
mienić stary piec na nowe 
ogrzewanie. To więcej o 30 
tysięcy złotych niż w 2018 
roku. Wnioski o dofinan-
sowanie przyjmuje Wy-
dział Ochrony Środowiska.  

Wielkanoc 
dla wszystkich
Samorządowcy i mieszkań-
cy Konina wspólnie przy 
jednym stole. Prezydent za-
prasza wszystkich chętnych 
na spotkanie wielkanocne 
- tym razem jednak nie pod 
namiot na Placu Wolności, 
a do sali gimnastycznej I LO.  

Festiwalowi 
„stuknie” 

czterdziestka!
140 tysięcy artystów w wie-
ku od 5 do 16 lat wystąpiło 
w ciągu 39 lat na konińskim 
Międzynarodowym Dzie-
cięcym Festiwalu Piosenki 
i Tańca. W tym roku koncert 
galowy odbędzie się na Pla-
cu Wolności. 

 

Pomoc prawna 
za darmo

W Koninie działają dwa 
punkty udzielające nieod-
płatnej pomocy prawnej 
i jeden zajmujący się nie-
odpłatnym poradnictwem 
obywatelskim. Jaki jest za-
kres pomocy, którą można 
tam uzyskać i czy każdy 
może z niej skorzystać?
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Płatny staż w konińskich 
firmach w wakacje – to 

nagroda w konkursie skie-
rowanym do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i stu-
dentów konińskich uczelni. 
Konkurs jest organizowany 
przez Miasto Konin w ra-
mach „Programu Wspiera-
nia Przedsiębiorczości 
w Koninie na lata 2017 – 
2019”. Składa się z trzech 
etapów. W pierwszym 
wyłonieni zostają ucznio-
wie i studenci, którzy osią-

gnęli wysoką średnią ocen 
w pierwszym półroczu roku 
szkolnego/akademickiego 
lub wyróżniają się aktywno-
ścią na rzecz szkoły i miasta. 
Drugi etap polega na napi-
saniu przez uczestników 
konkursu CV i listu moty-
wacyjnego skierowanego 
do  wybranego pracodawcy, 
natomiast trzeci etap to roz-
mowa kwalifikacyjna z ko-
misją konkursową. Wybrani 
studenci zostaną skierowa-
ni na dwumiesięczny staż, 

natomiast uczniowie odbę-
dą staż trwający miesiąc. 
 Miejsca stażu wybierane 
są w taki sposób, aby były 
zgodne z kierunkiem kształ-
cenia, zainteresowaniami, 
a także planami zawodowy-
mi uczestnika konkursu. - 
Studenci i uczniowie chętnie 
korzystają z tej możliwości 
zdobycia doświadczenia 
w wybranym zawodzie, 
ponieważ pomaga im to 
podjąć decyzję co do dalszej 
ścieżki edukacyjnej.  

W poprzednich latach zda-
rzały się także sytuacje, że po 
odbytym stażu pracodawca 
oferował zatrudnienie na 
stałe po ukończeniu szkoły 
– mówi Roman Jankowski 
kierownik Wydziału Roz-
woju Gospodarczego Urzę-
du Miejskiego. 
 Przewidywany termin 
konkursu to przełom kwiet-
nia i maja. Szczegółowe 
informacje wraz z regula-
minem zostaną wysłane do 
szkół i uczelni. 

Wielkimi krokami 
zbliża się nowy rok 

szkolny 2019/2020. Re-
krutacja do konińskich 
szkół ponadpodstawo-
wych  rozpocznie się 13 
maja. Kolejny raz ucznio-
wie będą korzystali z sys-
temu elektronicznego na-
boru, który sprawdzał się 
już w poprzednich latach 
i znacznie usprawnił pro-
ces rekrutacji.
 Nadchodzący nowy 
rok szkolny jest wyjąt-
kowy, ponieważ równo-
cześnie w postępowaniu 
rekrutacyjnym będą brały 
udział dwa roczniki: 663 
uczniów kończących gim-
nazja i 667 uczniów koń-
czących szkoły podstawo-
we. Do tej liczby należy 
doliczyć również uczniów 
z innych placówek, dla 
których organem prowa-
dzącym nie jest Miasto 
Konin. W poprzednich 
latach uczniowie ci sta-
nowili około 60% wszyst-
kich przyjętych kandyda-
tów. 
 W Koninie na począ-

tek uru-
c h o -
mione 

będą 92 oddziały klas 
pierwszych, w tym: dla 
uczniów klas III gimna-
zjum - 44 oddziały, dla 
uczniów klas VIII szkół 
podstawowych – 48 od-
działów. 
 W miarę możliwości 
lokalowych i w zależno-
ści od liczby chętnych na 
dany kierunek prezydent 
Konina może podjąć de-
cyzję o zwiększeniu liczby 
oddziałów.
 W tym roku na kandy-
datów czeka pewna no-
wość wynikająca ze zmia-
ny przepisów – ucznio-
wie, w systemie elektro-
nicznego naboru, będą 
mieli możliwość wyboru 
więcej niż trzech szkół. 
To znaczy, że kandydat 
będzie mógł wybrać 
wszystkie szkoły, a w nich 
wszystkie kierunki (oczy-
wiście w odpowiedniej 
kolejności, według której 
taka osoba będzie przy-
dzielana do klas). Takie 
rozwiązanie pozwoli na 
pewien komfort polega-
jący na tym, że szanse 
kandydatów w systemie 
elektronicznego naboru 
znacznie wzrosną.

Uczniowskie dylematy, 
czyli 

wybór nowej szkoły  

Rejestracja pod linkiem: https://konin.edu.com.pl/

Pomysły na biznes, czyli na co czeka rynek?

Pełna oferta w jednym miejscu
Wszystko o szkołach 

średnich ogólno-
kształcących, technicz-
nych i branżowych 
I stopnia, dla których 
organem prowa-
dzącym jest Miasto 
Konin, znajdziecie 
w najnowszym in-
formatorze wyda-
nym przez Urząd 
Miejski w Koninie. 
 Publikacja jest 
wydawana od lat 
z myślą o absolwen-
tach szkół podsta-
wowych i gimnazjal-
nych, którzy ubiegać 
się będą w 2019 
roku o przyjęcie do 
szkół średnich i ma 
na celu zaprezento-
wanie pełnej oferty 
edukacyjnej Konina.

Staże dla uczniów i studentów w konińskich firmach

 W roku szkolnym 
2019/2020 w jednej szko-
le spotkają się dwie grupy 

uczniów: absolwenci gim-
nazjum i szkoły podstawo-
wej. Obie grupy będą jednak 

realizowały odrębne 
programy nauczania 
oparte na różnych 
podstawach progra-
mowych. W związku 
z tym tegoroczni ab-
solwenci szkół pod-
stawowych mogą 
zostać przyjęci do 
4-letniego liceum 
ogólnokształcącego, 
5-letniego techni-
kum lub 3-letniej 
branżowej szkoły 
I stopnia. Z kolei 
absolwenci gimna-
zjum mogą ubiegać 
się o przyjęcie do 
3-letniego liceum 
ogólnokształcącego, 
4-letniego techni-

kum lub 3-letniej branżo-
wej szkoły I stopnia. 
 Informator ma po-
móc uczniom w podjęciu 
właściwej decyzji co do 
dalszej edukacji. Prace 
nad nim prowadzone są 
w Wydziale Rozwoju Go-
spodarczego w oparciu 
o materiały przekazane 
przez Wydział Oświaty 
i dyrektorów konińskich 
szkół.
 Informator ma dwie 
wersje: papierową i elek-
troniczną. Znajdziecie go 
w szkołach podstawo-
wych powiatu koniń-
skiego. Wersja elektro-
niczna została opubliko-
wana na portalu Urzędu 
Miejskiego w Koninie 
www.konin.eu, portalu 
gospodarczym  www.go-
spodarka.konin.pl oraz 
stronach internetowych 
szkół.

Mobilny bar w angiel-
skim „piętrusie” czy 

ekologiczny płyn do prania 
odbijający światło – m.in. ta-
kie pomysły na biznes mają 
młodzi ludzie w Koninie. 
26 marca prezentowali je 
przed jury konkursu „Młody 
przedsiębiorca – pomysł na 
biznes z uwzględnieniem 
wiedzy o przedsiębiorczo-
ści”, który zorganizował 
Urząd Miejski w Koninie. 
Przed komisją konkursową 
stanęło siedem zespołów 
z konińskich szkół ponad-
podstawowych. 

 Wśród propozycji były: 
autobus w stylu angielskim 
z mobilnym barem (Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego), warszta-
ty z majsterkowania wraz 
z wypożyczalnią sprzętu 
i narzędzi (Zespół Szkół 
Technicznych), aplikacja 
ułatwiająca funkcjono-
wanie osobom niepełno-
sprawnym (Zespół Szkół 
im. M. Kopernika), eko-
logiczny płyn do prania 
odbijający światło (Ze-
spół Szkół Budownictwa 
i Kształcenia Zawodowe-

go), projektowanie i szycie 
oryginalnej odzieży (II LO 
im. K.K.Baczyńskiego), od-
świeżanie i projektowanie 
logotypów firm (I LO im. T. 
Kościuszki),  Zespół Szkół 
Górniczo-Energetycznych 
zaprezentował dwa pomy-
sły: wielofunkcyjne urzą-
dzenia dla osób niepeł-
nosprawnych ułatwiające 
funkcjonowanie oraz port-
fel z powerbankiem, lokali-
zatorem i pendrivem.  Pro-
pozycje były bardzo orygi-
nalne, co zrobiło ogromne 
wrażanie na jury. 

 Ogłoszenie wyników 
konkursu - podczas Ko-
nińskich Targów Przed-
siębiorczości, 13 kwiet-
nia, w „zielonej hali” 
MOSiR przy ul. Popie-
łuszki.
 Dodajmy, że ucznio-
wie z Zespołu Szkół Gór-
niczo-Energetycznych 
w Koninie (uczestnicy 
konkursu z 2017 r.) mają 
na swoim koncie wielki 
sukces – ich pomysł na 
gniazdka z przedłuża-
czem jest w trakcie opa-
tentowywania. 

Uczestnicy poprzedniej edycji projektu przed komisją konkursową.
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Wymiana kadr w urzę-
dzie, starania o pozy-

skanie inwestorów i pienię-
dzy na miejskie inwestycje, 
liczone w dziesiątkach mi-
lionów złotych inwestycje 
drogowe i mieszkaniowe, 
więcej pieniędzy w bu-
dżecie obywatelskim – to, 
w telegraficznym skrócie, 
obraz pierwszych 100 dni 
prezydenta Piotra Koryt-
kowskiego i jego zastęp-
ców Witolda Nowaka oraz 
Pawła Adamowa. Z tego, co 
udało się zrobić nowi pre-
zydenci zdali relację pod-
czas pierwszego spotkania 
otwartego z mieszkańca-
mi, zorganizowanego 17 
marca w konińskim ra-
tuszu wspólnie z „Przeglą-
dem Konińskim”.

Diagnoza 
stanu miasta 

 Prezydenci podkreśla-
li, że w pierwszych dniach 
urzędowania przygotowa-
li diagnozę stanu miasta. 
Najważniejsze problemy, 
które się z niej wyłoniły 
to m.in. awarie na Trasie 
Bursztynowej – jednej 
z dwóch przepraw przez 
Wartę, która z racji źle wy-
konanej inwestycji wyma-
ga kolejnych kosztownych 
napraw. Do tego dochodzą 
problemy z nielegalnym 
składowiskiem w Maran-
towie – tam nad gazocią-
giem zalegają dziesiątki 
ton łatwopalnych śmieci; 
katastrofa budowlana przy 
ul. Staszica, gdzie zawaliła 
się zabytkowa kamieni-
ca; zły stan infrastruktury 
drogowej i mostowej; pro-
blemy finansowe MZK; wy-
noszące około 6 milionów 
złotych zaległości w za-
kresie wykupów gruntów 
pod drogi; rozsypujący się 
amfiteatr, w którym po raz 

pierwszy od lat nie będzie 
można zorganizować kon-
certu galowego Między-
narodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca. 
Na liście rzeczy do popraw-
ki są również: zbyt słabe 
zainteresowanie miastem 
ze strony inwestorów; po-
trzeba wybudowania no-
wego cmentarza – na tere-
nie istniejących nekropolii 
miejsca wystarczy tylko 
na 2 lata; zabezpieczenie 
dostaw ciepła do miasta  
w sytuacji, gdy w połowie 
2022 roku ZE PAK przesta-
nie być jego dostawcą; roz-
padająca się infrastruktura 
szkolna; dodatkowe koszty 
reformy oświaty ponoszo-
ne w związku z brakiem 
wsparcia ze strony rządu 
oraz zła kondycja finanso-
wa miasta. Jak tłumaczył 
Paweł Adamów zastępca 
prezydenta Konina – do-
piero w 2020 roku w miej-
skim budżecie znajdzie się 
milion złotych „wolnych 
środków”. 

100 dni to czas 
na rozbieg 

 - Mając pełen obraz kło-
potów miasta, bo inaczej się 
je widzi z pozycji radnego, 
którym wcześniej byłem, 
i inaczej z fotela prezyden-
ta - mam program, który 
zaowocuje w kolejnych 
miesiącach czy latach. To 
nie jest tak, że w 100 dni 
uda się wszystko załatwić. 
100 dni to był rozbieg, te-
raz przyspieszamy – tłu-
maczył Piotr Korytkowski. 
Nowi prezydenci chcą, by 
przeobrażeniu uległ profil 
gospodarczy miasta. Ma-
jąc świadomość, że miasto 
ma tradycje przemysłowe 
– stawiają na inwestycje 
oparte na energii odna-
wialnej. Bazą tego planu 

jest klaster energetyczny 
„Zielona Energia Konin” 
skupiający 19 inwestycji, 
m.in. ciepłownię geoter-
malną, farmy fotowoltaicz-
ne, biogazownię odpadów 
zielonych i kuchennych, ze-
roemisyjny transport pu-
bliczny, stację ładowania 
samochodów elektrycz-
nych. Ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej MPEC stara się 
o dofinansowanie do bu-
dowy geociepłowni – koszt 
tej inwestycji oszacowano 
na około 40 milionów zło-
tych.
 Przy wsparciu Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. 
i pełnomocnika Marszałka 
Województwa ds. Wielko-
polski Wschodniej miasto 
chce zdobyć dofinansowa-
nie z Platformy Węglowej. 
Ma ona pomóc w procesie 
transformacji gospodar-
czej 42 regionom opartym 
na przemyśle węglowym 
położonym w 12 krajach 
członkowskich Unii. W puli 
znajduje się 4,8 miliarda 
euro. Konin stara się o do-
finansowanie do 25 pro-
jektów - w tym do klastra, 
budowy mieszkań komu-
nalnych, zakupu autobu-
sów elektrycznych MZK 
i wodorowych dla PKS-u. 
 Miasto, mając napię-
ty budżet, szuka nowych 
rozwiązań w zakresie re-
alizacji inwestycji. Chce 
wejść w wypróbowane 
przez inne samorządy 
partnerstwo publiczno
-prywatne. Pierwszym 
krokiem był ogłoszony 
dialog techniczny w związ-
ku z budową cmentarza, 
ale w przygotowaniu jest 
dokumentacja dotycząca 
amfiteatru i przebudowy 
Domu Zemełki. Trwa też 

Pierwsze 100 dni 
prezydenta i jego zastępców 

opracowywanie planu 
funkcjonalno-użytkowego 
części rekreacyjnej i leczni-
czej geotermii, czego do tej 
pory nie było. Dodatkowo 
prezydent rozpoczął stara-
nia, by miasto zyskało tytuł 
uzdrowiska. Jeśliby się to 
udało – rocznie do miej-
skiej kasy z tytułu dopłat 
do kuracjuszy wpłynęłoby 
około 5 milionów złotych.
 Realizowane są też in-
westycje drogowe i miesz-
kaniowe (więcej w arty-
kule „Drogowa rewolucja 
w Koninie” na stronie 1). 
Przy wsparciu Banku Go-
spodarstwa Krajowego 
powstają mieszkania ko-
munalne. W atrakcyjnych 
budynkach położonych na 
terenie byłej bazy PKS do 
użytku zostanie oddanych 
88 lokali. 
 Stopniowo w urzędzie 
następuje wymiana kadr. 
W drodze konkursów wy-
brano nowych kierowni-
ków Wydziałów: Oświaty, 
Gospodarki Komunalnej, 
Urbanistyki i Architektu-
ry. Powstał nowy Wydział 
Strategii i Marketingu 
Miasta, którego celem jest 
stworzenie spójnej wizji 
nowoczesnego miasta z ja-
sno określonymi celami.
W ramach Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 

mieszkańcy mają do dys-
pozycji nie 2 jak dotąd, 
a 3 miliony złotych. Po-
wrócił też podział wnio-
sków na małe o wartości 
do 99.999,99 zł oraz duże 
o wartości od 100.000 do 
1.000.000 zł.  
 W ramach miejskiego 
programu wymiany pie-
ców zarezerwowano dla 
mieszkańców 210 tysię-
cy złotych, to o 30 tysięcy 
więcej niż  rok temu.
Biorąc pod uwagę potrze-
by mieszkańców, MZK 
zmienia rozkład jazdy. 
Niewykluczone, że od 
września za darmo ko-
munikacją miejską pojadą 
nie tylko - jak do tej pory 
- uczniowie podstawówek, 
ale również ich starsi ko-
ledzy. Nowością w MZK są 
też aplikacje jakdojade.pl 
i SkyCash.
 Nie sposób nie wspo-
mnieć o usługach spo-
łecznych skierowanych do 
starszych mieszkańców. - 
Widząc ich potrzeby, miasto 
zorganizuje targi senioral-
ne. To kompleksowa oferta 
usług, produktów i trendów 
dla osób dojrzałych. Towa-
rzyszyć im będą wydarze-
nia kulturalne, warsztaty 
i możliwość bezpłatnych 
badań – mówi zastępca 
prezydenta Witold Nowak.

 W obszarze kultury 
również sporo się dzie-
je. W tym roku przypada 
30. rocznica pierwszych 
częściowo wolnych wybo-
rów, a także 170. rocznica 
urodzin konińskiej pisarki 
Zofii Urbanowskiej. Z tej 
okazji w mieście obcho-
dzimy rok poświęcony pi-
sarce. Świętujemy też 200. 
rocznicę urodzin kom-
pozytora Stanisława Mo-
niuszki. Centrum obcho-
dów będzie zlokalizowane 
przy ulicy Moniuszki.
 Prezydenci prowadzą 
rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami zaintereso-
wanymi naszym miastem. - 
Biorąc pod uwagę czas, któ-
ry jest za nami widzę, że da-
liśmy impuls do wielu zda-
rzeń i zmian. Oczekujemy ich 
efektów, o czym będziemy 
Państwa informować m.in. 
podczas kolejnych spotkań 
otwartych organizowanych 
w różnych rejonach miasta – 
podsumował prezydent 
Piotr Korytkowski.
 Dodajmy, że kolejne 
spotkanie ma się odbyć na 
przełomie kwietnia i maja. 
Informację na ten temat 
znajdą Państwo na porta-
lu www.konin.pl, a także 
na portalu społecznościo-
wym Facebook – Konin. 
I love it.

Pierwszy zakład pro-
dukcyjny eLNO (tlen-

ku litowo-niklowego) na 
skalę komercyjną będzie 
zlokalizowany w Koni-
nie” – poinformowała 
oficjalnie brytyjska firma 
Johnson Matthey. Firma 
zawarła umowę na za-

kup 43-hektarowej dział-
ki, która daje potencjał 
do rozszerzenia mocy 
produkcyjnych eLNO do 
100 000 ton rocznie. 
 Jak czytamy w ko-
munikacie: „budowa 
początkowego zakładu 
produkcyjnego o wy-

dajności 10.000 ton ma 
się rozpocząć w tym 
roku. Johnson Matthey 
wcześniej ogłosił pla-
ny zainwestowania w 
swój pierwszy zakład 
produkcyjny o pojem-
ności 10 000 ton i cie-
szy się, że zabezpieczył 

lokalizację w Koninie, 
która umieszcza działal-
ność Johnson Matthey 
w sercu Europy, blisko 
głównych klientów w 
łańcuchu dostaw aku-
mulatorów do pojazdów 
elektrycznych”.
 Johnson Matthey 

działa na rynku od po-
nad 200 lat. Specjalizuje 
się w produkcji zaawan-
sowanych materiałów 
chemicznych i dostar-
czaniu rozwiązań tech-
nologicznych m.in. do 
sektorów: chemicznego, 
paliwowego, ochrony 

środowiska. Jest to je-
den z największych pro-
ducentów katalizatorów 
do silników spalino-
wych na świecie. Firma 
podkreśla, że w swej 
działalności stawia na 
rozwiązania przyjazne 
środowisku. 

Johnson Matthey wybrał Konin
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Wydział Rozwoju Go-
spodarczego Urzę-

du Miejskiego w Koninie 
opracował  i wydał in-
formator pn.: „Postaw na 
przyszłość” zawierający 
ofertę edukacyjną koniń-
skich instytucji kształce-
nia ustawicznego skiero-
waną dla osób dorosłych. 
 Opracowanie powsta-
ło z myślą o pracodawcach 
i pracownikach, którzy 
chcieliby  podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe 
lub zdobyć nowe umie-
jętności poprzez udział 
w różnych formach do-
skonalenia zawodowego, 
np. szkoleniach, kursach, 
studiach podyplomowych, 
warsztatach. - W obec-
nych czasach niezmiernie 
ważne jest doskonalenie 

swoich umiejętności, pod-
noszenie kompetencji lub 
nawet zmiana zawodu, 
aby utrzymać się na rynku 
pracy. Dlatego informator 
jest pomocnym narzę-
dziem, ułatwiającym wy-
bór odpowiedniej drogi 
edukacyjnej i pozwalają-
cym na dostosowanie się 
do elastycznego rynku 
i oczekiwań pracodaw-
ców – mówią pracownicy 
Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego. 
 Informator w wersji 
papierowej można otrzy-
mać w Wydziale Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Koninie, ul. 
3 Maja 21, Konin oraz po-
brać w wersji elektronicz-
nej ze strony internetowej 
www.gospodarka.konin.pl. 

Nie trzeba mieć gotów-
ki, by zapłacić za bilet 

komunikacji miejskiej 
w Koninie. Można po pro-
stu skorzystać z aplikacji 
SkyCash, dostępnej na 
smartfony z systemami 
Android i iOS. W SkyCa-
sh dostępne są nastę-
pujące normalne i ulgo-
we bilety MZK Konin: jed-
noprzejazdowe, czasowe 
24-godzinne, okresowe 
10., 30. i 90-dniowe oraz 
sieciowe roczne. Za pomo-
cą tej aplikacji w Koninie 
można też płacić za par-
kingi. Więcej informacji 
o cenach biletów na www.
mzk-konin.com.pl
 Dla osób podróżują-

cych komunikacją miej-
ską mamy też kolejne 
ułatwienie - to bezpłatna 
aplikacja jakdojade.pl 
Dzięki niej, za pomocą te-
lefonu, można sprawdzić 
połączenia autobusowe 
w mieście. Wystarczy po-
dać punkt startowy i doce-
lowy, a system poda prak-
tyczne informacje. Wyniki 
prezentowane są w for-
mie informacji tekstowej 
zawierającej nazwy przy-
stanków, czas dojścia do 
i z przystanków oraz czas 
potrzebny na przesiadkę, 
a także graficznej, poka-
zanej na mapie w postaci 
trasy podróży.

Rewolucja w dowodach 
osobistych nie wywo-

łała paniki wśród miesz-
kańców Konina. Koninia-
nie nie stoją w kolejkach, 
by wyrobić sobie nowe 
dokumenty z warstwą 
elektroniczną. Zresztą ci, 
którzy mają ważny dowód 
nie muszą go wymieniać. 

Czym jest 
e-dowód?   

 Posiada wszystkie 
dotychczasowe funkcje 
dowodu osobistego - po-
twierdza tożsamość i oby-
watelstwo oraz uprawnia 
do przekraczania granic 
w Unii Europejskiej oraz 
państw znajdujących się w  
Strefie Schengen. Dodatko-
wo, dzięki warstwie elek-
tronicznej, osoby zaintere-
sowane mogą używać e-do-
wodu do elektronicznej ko-
munikacji z administracją 
publiczną i innymi podmio-
tami, np. służbą zdrowia.  
E-dowód umożliwi m.in.: 
logowanie się do portali 
administracji publicznej, 
np. ePUAP, elektroniczne 
podpisywanie dokumen-
tów (podpis osobisty), 
korzystanie z automatycz-
nych bramek granicznych 
np. na lotniskach. 

 E-dowód zawiera te 
same dane, co poprzedni 
dowód osobisty. Jedyną 
nową informacją na pierw-
szej stronie jest numer 
CAN (jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na 
drugiej stronie) oraz chip 
bezstykowy – to oznacza, 
że użycie warstwy elektro-
nicznej dowodu będzie od-
bywało się przez włożenie 
lub przyłożenie dokumen-
tu do czytnika.
 CAN będzie potrzebny 
wtedy, kiedy będziemy ko-
rzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Ponadto 
chroni nasz dowód przed 
tym, aby osoba niepowo-
łana nie odczytała zdalnie 
danych zapisanych w war-
stwie elektronicznej.
 W warstwie elektro-
nicznej zawarte są trzy 
certyfikaty: potwierdzenia 
obecności - nie wymaga 
kodu PIN; identyfikacji 
i uwierzytelnienia - wy-
maga 4-cyfrowego kodu 
PIN (tzw. PIN 1); podpisu 
osobistego (fakultatyw-
ny) - wymaga 6-cyfrowego 
kodu PIN (tzw. PIN 2). 
  W przypadku trzy-
krotnego błędnego wpro-
wadzenia numerów PIN 
zostanie zablokowana 
funkcjonalność profilu 

osobistego lub podpisu 
osobistego. Możliwość 
odblokowania numerów 
PIN nastąpi za pomo-
cą wprowadzenia kodu 
PUK, który interesant 
otrzyma przy odbiorze 
dowodu osobistego lub 
w dowolnym czasie od-
bierze w urzędzie, któ-
ry wydał dowód osobi-
sty.
 W przypadku, gdy 
posiadacz dokumentu 
zgubi czy zapomni swój 
kod PUK, który jest nie-
zbędny do odblokowania 
certyfikatów, będzie mógł 
odblokować e-dowód po-
przez zmianę kodów PIN 
w urzędzie.
 Nowością jest możli-
wość zawieszenia dowo-
du maksymalnie na 14 
dni. Jest tak w przypadku, 
kiedy jest szansa, że od-
zyskamy dokument. Jeśli 
w czasie dwóch tygodni 
cofniemy  zawieszenie, 
nasz dokument nadal bę-
dzie ważny. Należy tego 
dokonać w urzędzie gmi-
ny lub zdalnie na stronie 
www.obywatel.gov.pl
 Pamiętajmy, żeby 
kradzież lub zagubienie 
e-dowodu dodatkowo 
zgłosić w dowolnym ban-
ku  -  nawet wtedy, kiedy 

„Postaw 
na przyszłość” 

– możliwości kształcenia 
osób dorosłych

Łatwiej ze SkyCash 
i jakdojade.pl

E-dowody weszły w życie

nie mamy konta banko-
wego.
 Proces wymiany do-
wodów osobistych roz-
łożony będzie na 10 
lat i potrwa do 2029 r.  
W pierwszej kolejności 
o wyrobienie nowego do-
kumentu powinny  ubie-
gać się osoby, które utra-
ciły dokument, minął ter-
min ważności ich dowodu 
osobistego albo doszło do 
zmiany nazwiska czy wi-
zerunku.
 E-dowód  będzie wy-
dawany  z terminem waż-
ności – na 10 lat. Dla dzieci 
do 5. roku życia termin 
ważności wynosi 5 lat.

Informacja dla mieszkańców Konina o możliwościach uzyskania dotacji:

Zmiana systemu 
ogrzewania 

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 
z budżetu Miasta Konina dotacji celowej na do-

finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych 
w granicach administracyjnych miasta.
 Dotacji udziela się na realizację inwestycji pole-
gającej na zmianie istniejącego systemu ogrzewa-
nia zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami 
c.o. starej generacji na paliwo stałe, na ogrzewanie:
- gazowe,
- olejowe, przystosowane wyłącznie do spalania 

oleju opałowego lekkiego,
- elektryczne,
- z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- z wykorzystaniem pompy ciepła. 
Dotacja wynosi 70% kosztów związanych z za-
kupem i montażem nowego źródła ogrzewania, 
w maksymalnej wysokości 5 000 zł.
Szczegółowe informacje i warunki dotyczące uzy-
skania dotacji zawarte są w Uchwale nr 366 Rady 
Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

z terenu miasta Konina
W związku z realizacją „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta Konina na lata 2013 – 2032” oraz 

uchwałą Rady Miasta Konina nr 828 z dnia 25 
czerwca 2014 r. informujemy o możliwości zwro-
tu kosztów związanych z transportem i uniesz-
kodliwianiem odpadów - wyrobów zawierają-
cych azbest i zapraszamy do składania wnio-
sków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. 
 Do dofinansowania mogą zgłaszać się podmio-
ty niezaliczone do sektora finansów publicznych 
oraz jednostki sektora finansów publicznych 
będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi. Planowaną kwotę dotacji w danym 
roku budżetowym określa każdorazowo uchwała 
budżetowa. Udzielenie dotacji celowej następo-
wać będzie bezpośrednio wnioskodawcy, mają-
cemu tytuł prawny do nieruchomości na terenie 
miasta Konina.
 Wzory wniosków i formularzy dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Koninie www.bip.konin.eu, w Urzędzie 
Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta 
Plac Wolności 1 lub w pok. nr  202 przy ul. Wojska 
Polskiego 2.
 Dokumenty należy składać bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Koninie, w Biurze Obsługi 
Interesanta Plac Wolności 1, w godzinach od 7:30 
do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska, tel. 63 24 01 162. 

Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Ochrony Środowiska 

Plac Wolności 1 
62-500 Konin
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Za nami pierwszy etap Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego (KBO) 2020. Zakończyło się 

przyjmowanie wniosków, które – po weryfikacji 
– zostaną poddane pod głosowanie. 
Harmonogram prac w ramach KBO w 2019 roku:
•   maj-czerwiec -  weryfikacja wniosków przez 

Wydziały Urzędu Miejskiego, praca Zespołu 
Koordynująco-Monitorującego KBO 

• czerwiec-lipiec - prace dotyczące powołania 
Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Lokalnych 
Punktów Wyborczych

• lipiec – sierpień – promocja projektów przez 
wnioskodawców

•   1-8 września 2019 – głosowanie elektroniczne 
•   8 września  - głosowanie w Lokalnych Punk-

tach Wyborczych 
•  wrzesień – październik – podsumowanie, 

zatwierdzenie przez Radę Miasta wniosków 
wybranych do realizacji w ramach KBO 2020

30. rocznica wyborów 1989 roku

Z końcem kwietnia powin-
ny skończyć się kłopoty 

na wschodniej nitce drugiej 
przeprawy przez Wartę 
(kierunek Stare Miasto-Ko-
nin). Drogowcy, którzy od 4 
marca prowadzą tam prace, 
wymienią w tym czasie trzy 
wadliwe kable sprężające. 
Wcześniej były plany, by 
rozbić to na dwa etapy i dwa 
razy wstrzymywać ruch 
na tym odcinku. Wszystko 
wskazuje na to, że nie będzie 
takiej potrzeby.  
 Według zaleceń specja-
listów – te prace musiały 
być wykonane do połowy 
roku. Wstępnie zakładano, 

że wschodnia nitka będzie 
więc zamykana dwa razy: 
w marcu i kilka tygodni póź-
niej. Podczas rozmów pro-
wadzonych przez prezyden-
ta Piotra Korytkowskiego 
z wykonawcą ustalono jed-
nak, że usterki będą napra-
wione w jednej fazie robót. 
I to na koszt wykonawcy! 
Wymagało to jednak prze-
dłużenia zamknięcia części 
wschodniej nitki o około 
miesiąc. Tym samym na 
odcinku Rondo Miast Part-
nerskich - skrzyżowanie 
z ul. Nadrzeczną utrudnie-
nia mogą potrwać do końca 
kwietnia. – Ważne, że wyko-

KBO 2020 
nabiera tempa

Trzy kable na koszt wykonawcy

nawca wziął koszt robót na 
siebie. Miasto nie płaci za 
wymianę kabli ani złotów-
ki. Nie musieliśmy też po 
raz drugi ponosić kosztów 
związanych ze zmianą or-
ganizacji ruchu – wyjaśnia 
prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski.
 Prezydent i drogow-

cy apelują do kierowców 
o rozwagę, stosowanie się 
do znaków i ostrożną jazdę. 
Przypomnijmy, na czas prac 
ruch zachodnią nitką (Ko-
nin-Stare Miasto) odbywa 
się w dwóch kierunkach. 
Tam jeździmy wolniej, do 
30 km/h, nie możemy też 
wyprzedzać. 

KWIECIEŃ

kwiecień-grudzień
2019

„Zofia Urbanowska 1849-1939 – wspomnienie”
Wystawa stała ze zbiorów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

MBP

MAJ

Maj 2019 Wystawy materiałów archiwalnych pt. Konin Zofii Urbanowskiej w archiwaliach
Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, ul. 3 Maja 78, 62-500 Konin.

Archiwum
Państwowe

Maj 2019 Wystawa w Dworku MOK „ Moda kobieca z czasów Zofii Urbanowskiej” Muzeum Okręgowe w Koninie

Maj 2019 Salon Poezji i Literatury KDK

Maj 2019 Nagranie i wydanie singla Zespołu Agharta z autorską piosenką poświęconą Zofii Urbanowskiej KDK

08.05.2019 Gra miejska „ Róża bez kolców, czyli śladami Zofii Urbanowskiej” (dla klas V SP miasta Konina) SP nr 1
15.05.2019 Uroczystość z okazji 80-lecia urodzin Zofii Urbanowskiej w Kowalewku – udział delegacji Miasta Konina 10.00 UG Rzgów
15.05.2019 Promocja książki „Na służbie u Kopciuszka-wokół pisarstwa Zofii Urbanowskiej”, szkic monograficzny Barbary Kosmowskiej 

i Joanny Papuzińskiej
Konferencja „Zofia Urbanowska – życie i twórczość” 
Koncert uczniów PSM I i II st. w Koninie
Miejsce: Dworek Zofii Urbanowskiej

16.00 MBP

15.05.2019 Rajd rowerowy STR CIKLO PTTK Konin - Kowalewek PTTK
19.05.2019 Urodziny Zofii Urbanowskiej

Miejsce: Dworek Zofii Urbanowskiej, Bulwar Nadwarciański
15.00 Miasto Konin

25.05.2019 Festyn „W ogrodzie Zofii”
Podsumowanie konkursu literacko – plastycznego dla uczniów miasta Konina

SP nr 1

CZERWIEC
01.06.2019 Zaczarowany Dzień Dziecka pod hasłem: „Gucio i tajemnica natury!” Miejsce: Park Miejski im. F. Chopina 14.00 MDK

25.08.2019 Gra rodzinna i przechadzki podczas Jarmarku  św. Bartłomieja pod hasłem „Konin Zofii
Urbanowskiej”

PTTK

WRZESIEŃ
28.09.2019 Spacerkiem po Zdrowie do Muzeum Okręgowego w Koninie, zwiedzanie dworku z kolekcją pamiątek po pisarce, wystawa 

w muzeum
PTTK

Muzeum Okręgowe w Koninie
PAŹDZIERNIK

Październik „Artysta słowa” – konkurs pięknego czytania dla młodzieży, twórczość Zofii Urbanowskiej MBP
27.10.2019 Premiera spektaklu na motywach Gucia Zaczarowanego

Miejsce: KDK
MDK

Styczeń-grudzień Digitalizacja powieści Zofii Urbanowskiej ze zbiorów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie MBP
Styczeń-grudzień Lekcje muzealne „Czy warto współcześnie czytać książki Zofii Urbanowskiej?” Muzeum Okręgowe w Koninie

Styczeń-grudzień Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Gucio Zaczarowany” Muzeum Okręgowe w Koninie

PROGRAM WYDARZEŃ

         DATA                                                           WYDARZENIE                        GODZINA             ORGANIZATOR

SIERPIEŃ

2 czerwca w Koninie roz-
poczną się obchody 

30-lecia pierwszych czę-
ściowo wolnych wyborów 
w Polsce po II wojnie świa-
towej. Zakończą się dwa dni 
później, 4 czerwca. Żeby 
uczcić to historyczne wy-
darzenie prezydent Konina 
powołał Komitet Honorowy 
składający się  ze świadków 
tamtych zdarzeń. 
 Konińskie obchody roz-
pocznie, 2 czerwca, koncert 
„Szkoła Muzyczna Swojemu 
Miastu” w Parku im. F. Cho-
pina. Po nim w ramach mu-

zycznego wydarzenia „Zew 
Wolności”, przygotowanego 
m.in. przez MDK, posłucha-
my piosenek bardów Soli-
darności. W parku będzie też 
meta imprez o charakterze 
sportowym: zjazdu gwiaź-
dzistego rowerzystów, szta-
fety wolności wynoszącej 30 
km czy spływu kajakowego. 
Chętni tego dnia będą mogli 
oddać krew. Kinomaniacy za 
to na Placu Niepodległości 
obejrzą film w plenerze. 
 4 czerwca, a więc do-
kładnie 30 lat po pierwszych 
częściowo wolnych wybo-

rach, Miasto zaprasza na 
koncert Piotra Bukartyka 
z zespołem. Muzycy zagrają 
w wyjątkowej scenerii – na 
terenie zakładu Impexmetal 
S.A. Aluminium Konin. To 
właśnie w hucie odbył się 
największy w Wielkopol-
sce strajk  przeprowadzony 
w reakcji na wprowadzenie 
stanu wojennego. Na kon-
cert będą obowiązywały 
bezpłatne zaproszenia, bo 
liczba miejsc jest ograniczo-
na. 
 Pojawiła się też propo-
zycja zorganizowania deba-

ty między uczniami. Miałby 
ją poprzedzić happening 
polegający na odtworzeniu 
idei Okrągłego Stołu. Z cie-
kawą inicjatywą wyszła też 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, która na podstawie wła-
snych zbiorów chce przygo-
tować wystawę pokazującą 
książki, gazety i publikacje z 
tamtych czasów. 
 O wydarzeniach, które 
będą organizowane w ra-
mach obchodów, będziemy 
informować na bieżąco na 
stronie www.konin.pl i na 
naszym profilu na FB.
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Patrycja Markowska, 
zespół Sound’N’Gra-

ce i Danzel to gwiazdy te-
gorocznych Dni Konina. 
Będą też zawody jeździec-
kie Konin Kramp Cup, 
wieczór filmowy i atrak-
cje dla dzieci.   Impreza 
odbędzie się od 21-23 
czerwca na konińskich 
błoniach. 
 Tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie. Wszystko 
zacznie się już w piątek, 
od rana na parkurze poja-
wią się pierwsi zawodni-
cy Mistrzostw Wielkopol-
ski w Skokach oraz Zawo-
dów Regionalnych Konin 
Kramp Cup. Na placu sta-
nie nowoczesne wesołe 
miasteczko i gastronomia. 
Wieczorem w kinie pod 
gwiazdami obejrzymy ko-
medię. 
 Sobota to kolejny 
dzień zawodów konnych. 
Tego dnia na dzieci czekać 

będzie wioska indiańska 
i pokazy taneczne. Na 
dużej scenie wystąpią Pa-
trycja Markowska i zespół 
Sound’NGrace. Imprezę 
zakończy zabawa z DJ. 
 Niedziela zaplanowa-
na jest w klimacie wester-
nowym. Przez cały dzień 
podziwiać będzie można 
doskonałych jeźdźców 
w skokach przez prze-
szkody, a w miasteczku 
rodem z Dzikiego Zacho-
du pojawią się kowboje, 
nie zabraknie muzyki 
w tym klimacie – wystą-
pi Honky Tonk Brothers. 
Na zakończenie na sce-
nie pojawi się Danzel, 
artysta znany z przeboju 
„Pump It Up”. Koncert bę-
dzie jednym z kilkunastu 
organizowanych w całej 
Polsce z okazji 15-lecia 
pracy artysty.    
 Organizatorem im-
prezy jest Miasto Konin. 

Był rok 1979. W Koni-
nie odbyły się Ogól-

nopolskie Konfrontacje 
Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych. Nikt wów-
czas nie przypuszczał, że 
już za… czterdzieści lat, 
5-9 czerwca 2019 roku, 
w Koninie odbędzie się 
jubileuszowy 

40. Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwal 
Piosenki i Tańca

 To wydaje się nie-
prawdopodobne, ale po-
liczyliśmy: na deskach 
konińskiego festiwalu 
artystyczne umiejętności 
zaprezentowało około 
140 tysięcy artystów od 
5 do 16 lat. Towarzyszyły 
im tysiące instruktorów 
i opiekunów, choreogra-
fów, autorów tekstów, 
kompozytorów i muzy-
ków. Wszyscy tworzyli, 
wciąż wzbogacaną, gale-
rię niezwykłych osobo-
wości świata artystycz-
nego. W tym roku orga-
nizatorzy, Koniński Dom 
Kultury (przy współpra-
cy z konińskimi władza-
mi samorządowymi) też 
szykują nowości dla gości 
i mieszkańców Konina.
 Nowe miejsce – eli-
minacje i kwalifikacje 

wokalistów zostaną prze-
prowadzone w Centrum 
Wykładowo-Dydaktycz-
nym PWSZ w Koninie, 
w Morzysławiu. Zespoły 
taneczne nadal rywalizo-
wać będą w Konińskim 
Domu Kultury. 
 Nowa orkiestra, pod 
dyrekcją Pawła Ziela-
ka, towarzyszyć będzie 
wokalistom (solistom) 
w wieku od 9 do 16 lat. 
Orkiestra będzie towa-
rzyszyć wykonawcom 

w czasie koncertu galo-
wego.
 Nowa odsłona kon-
certu galowego – tym 
razem zorganizowane-
go na Placu Wolności 
w starej części Konina, 
gdzie stanie duża scena 
i widownia dla publicz-
ności. Na koncert galowy 
serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Konina 8 
czerwca. Poprzedzi go 
tradycyjny, ale nową tra-
są, korowód uczestników 

40. Festiwalu, którzy 
sprzed KDK przemasze-
rują na Plac Wolności. 
 Do zobaczenia wkrót-
ce!

40. Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwalu 

Piosenki i Tańca 
w Koninie

5-9 czerwca 2019 roku
Koncert galowy 

– 8 czerwca, 
Plac Wolności

Koniński Wrzesień 
1939” – to hasło 

szóstego Pikniku Patrio-
tycznego. Impreza od-
będzie się w sobotę, 11 
maja, tradycyjnie na ko-
nińskich błoniach. Start 
o 15.00.  
 Każdego roku im-
preza ma inny charakter 
– było już wspomnienie 
przedwojennego burmi-
strza Konina Wincente-
go Grętkiewicza, spotka-
nie ze słynnym RUDYM 
102 z filmu ,,Czterej 
pancerni i pies”, a w tym 
roku będzie wielka nie-
spodzianka. Wspólnie 
z grupami miłośników 
historii i militariów or-
ganizatorzy chcą przy-

gotować rekonstrukcję 
historyczną nawiązującą 
do wydarzeń z okresu II 
wojny światowej. Dzię-
ki nim na chwilę prze-
niesiemy się w czasie 
i będziemy mieli okazję 
poczuć to, co spotkało 
koninian 80 lat temu. 
 Podczas plenerowej 
imprezy będzie okazja, 
by zobaczyć sprzęt woj-
skowy m.in. z czasów II 
wojny światowej, spo-
tkać konińskich ułanów 
i przedstawicieli grup 
r e k o n s t r u k c y j nyc h . 
Na błonia zapraszamy 
wszystkich miłośników 
historii, militariów i do-
brej zabawy! Wstęp wol-
ny. 

Co się wydarzyło w Koninie 
80 lat temu?

Letni weekend 
z gwiazdami

40. festiwal pełen nowości
Pierwsze zdziwienie: to będzie już 40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki 
i Tańca w Koninie? Kolejnych zdziwień będzie jeszcze więcej, zwłaszcza dotyczących 
festiwalowych nowości. 
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SKRÓT WYDARZEŃ
MARZEC
• 21 milionów dla Konina
Ponad 21 milionów złotych trafi do Konina dzięki pro-
jektowi „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja nisko-
emisyjnego transportu miejskiego”. Dzięki temu w mie-

ście pojawi się 6 nowych autobusów hybrydowych i 6 
elektrycznych, prawie 400 m ciągów pieszych zostanie 
przebudowanych na pieszo-rowerowe, będziemy mieć 
9 punktów przesiadkowych typu bike&ride (przystanki 
ze stojakami dla rowerów) oraz 3 ładowarki wolnostoją-
ce dla autobusów. To oczywiście tylko część zadań, któ-
re będą zrealizowane w ramach projektu. Koszt całego 
przedsięwzięcia to  31 245 985,85 zł, dofinansowanie 
z WRPO 2014-2020 wynosi 21 706 388,92 zł.  Brakująca 
kwota, niespełna 10 milionów, to wkład własny.
 Realizacja poszczególnych zadań potrwa do połowy 
2020. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zakład 
Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Gospodar-
ki Komunalnej.
• Co dalej z „Kamienicą Esse”?
Generalny Konserwator Zabytków nie wydał zgody na 
wykreślenie z rejestru zabytków kamienicy przy ul. Sta-
szica w Koninie nazywanej „Kamienicą Esse”. Z takim 
wnioskiem zwrócili się właściciele budynku. To ozna-
cza, że kamienica, która w lipcu ubiegłego roku uległa 
katastrofie budowlanej, nie może zostać rozebrana. 
W związku z tamtym wydarzeniem, ze względów bezpie-
czeństwa, ulica okalająca kamienicę została wyłączona 
z ruchu. To spowodowało, że trzeba było przeorganizo-
wać ruch kołowy. Lokalni przedsiębiorcy narzekają, że 
tracą przez to klientów. 
• Rzecznik Praw Obywatelskich w Koninie
Wcześniejsze emerytury górnicze, prawa osób z niepeł-
nosprawnościami, alimenty, opieka naprzemienna nad 
dzieckiem, emerytury rolnicze, edukacja obywatelska 

– to tematy poruszane podczas konińskiego otwarte-
go spotkania z Adamem Bodnarem - Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich. Odbyło się ono 12 marca w Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych. Na spotkaniu pojawiło się oko-
ło 70 osób. Dodajmy, że Konin znalazł się w opracowa-
niu „Wielkoduszna Polska” przygotowanym przez biuro 
Rzecznika, a dostępnym na jego stronie internetowej.
• Fryderyki dla koninian
Fryderyk 2019 w rękach koninian: znakomitego skrzyp-
ka Janusza Wawrowskiego i Klaudii Szafrańskiej z zespo-

łu Xxanaxx! Prestiżową nagrodę Wawrowski otrzymał 
w kategorii Album Roku Recital Solowy za płytę „Hidden 

Violin” nagraną wspólnie z Jose Gallardo. W jego ręce 
statuetka trafiła 12 marca wieczorem podczas gali po-
święconej muzyce poważnej, która odbyła się w siedzi-
bie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach. Pierwszy Fryderyk trafił do Wawrowskie-
go 2 lata wcześniej za płytę „Sequenza”, a jeszcze wcze-
śniej - w 2014 roku – płyta „Aurora” była nominowana 
do tejże nagrody. Klaudia Szafrańska swoją statuetkę, 
przyznaną w kategorii Album Roku Elektronika za krą-
żek „Gradient”, odebrała 9 marca. Wśród nominowanych 
do tegorocznych nagród był też związany z naszym miastem 
kompozytor Dariusz Przybylski. 
• Sportowcy w blasku fleszy
W czwartek, 7 marca, w sali widowiskowej Konińskiego 
Domu Kultury odbyło się Sportowe Zakończenie Roku 
2018 w Koninie. Pojawiło się na nim blisko 300 przedsta-
wicieli prawie wszystkich uprawianych w mieście dyscy-
plin sportowych. Najlepsi zawodnicy (49 osób) i trene-
rzy (9 osób) otrzymali nagrody finansowe, do ponad 150 
osób trafiły nagrody rzeczowe. Wśród tych pierwszych 
dominowali reprezentanci Konińskiego Klubu Szermier-
czego (16 medali z Mistrzostw Polski we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych), piłkarki nożne Medyka Konin (2 
srebrne i 2 brązowe medale na wszystkich szczeblach 
krajowej rywalizacji), ale zaproszenia do kasy Urzędu 
Miejskiego otrzymali także pięściarze, kolarze, judoka 
i pływak.
• Ambasador Gruzji w Koninie
Nasze miasto odwiedził ambasador Gruzji w Polsce. 
Głównym tematem spotkania była możliwość nawiąza-

nia współpracy między Koninem a jednym z gruzińskich 
miast. Ilia Darchiashvili spotkał się z prezydentem Koni-
na Piotrem Korytkowskim oraz jego zastępcami: Witol-
dem Nowakiem oraz Pawłem Adamowem. W ich towa-
rzystwie zwiedził miasto, zobaczył tereny inwestycyjne, 
a także odwiedził Szkołę Podstawową nr 10, Muzeum 
Okręgowe i jednostkę OSP Konin-Chorzeń. Relacje mie-
dzy ambasadą a miastem zostały zapoczątkowane przez 
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Kołowro-
tek.
• USC pracuje dłużej
Do godz. 17.00, a nie jak dotąd do 15.30, czynny jest co 
poniedziałek Urząd Stanu Cywilnego w Koninie. Zmia-
na weszła w życie 4 marca i ma  ułatwić koninianom 
i mieszkańcom regionu kontakt z placówką. Do tej pory 
dla niektórych osób załatwienie sprawy w USC wiązało 
się z braniem dnia wolnego w pracy.

 LUTY
• Młodzieżowa Rada Miasta ma już 10 lat
W czwartek, 28 lutego, w konińskim ratuszu odbyła się 
uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta Konina, na 
której podsumowano 10 lat działalności rady. Na sesji, 
która była jednocześnie zakończeniem 5. kadencji MRM 
nie mogło zabraknąć pysznego tortu, podziękowań oraz 
listów gratulacyjnych dla osób współpracujących z radą. 
Przypomnijmy, że w skład obecnej rady wchodzi 15 

uczniów konińskich szkół. Młodzi radni podczas swojej 
kadencji zorganizowali różnorodne wydarzenia o cha-
rakterze kulturalnym, sportowym oraz charytatywnym.
• Nowa łódź dla WOPR
Koniński WOPR ma nową łódź motorową. Kosztowała 
100 tysięcy złotych. 50 tysięcy przekazało Miasto Konin, 
drugie tyle dał Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go. Łódź ma silnik o mocy 60 KM, jest wyposażona pod 
kątem działania Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reago-
wania WOPR Konin. Zakup ten ma pomóc w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków uprawiania sportu i turystyki 
na obszarach wodnych Konina.
 Łódź będzie stacjonować w Miejskim Ośrodku Wypo-
czynkowym „Przystań Gosławice”.
• Czy Konin jest dostępny?
Czy Konin jest miastem dostępnym dla osób niepełno-
sprawnych, starszych i rodzin z dziećmi? Sprawdzał to 
oficer dostępności oraz pracownicy Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Fundacji „Podaj Dalej” i uczniowie klasy 
II technikum ekonomicznego Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Koninie. Dzięki pracy Tomasza Gilewskie-
go oraz współpracujących z nim osób powstał pierwszy 
raport w Koninie i jeden z pierwszych w kraju, który uj-
muje kompleksowo przestrzeń publiczną, w której się 
poruszamy. Znajdziecie go tutaj: www.konin.pl

STYCZEŃ:
• Konin zagrał w największej orkiestrze 

świata
Ponad 255 tysięcy złotych zebrała WOŚP w Koninie. Ta 
kwota to efekt zbiórki do puszek i licytacji gadżetów, 
wśród nich dwóch przekazanych przez prezydenta Ko-

nina Piotra Korytkowskiego: obrazu z widokiem Starów-
ki autorstwa konińskiej artystki Danuty Drzewieckiej, 
a także kolekcji smyczy zbieranych przez kilka lat przez 
prezydenta. Obraz sprzedany został za 2 tysiące złotych, 
smycze za 600 zł.
 Prezydent i jego zastępca Witold Nowak kupili też 
tort WOŚP, który podzielili na kilkadziesiąt kawałków. 
Osoby chcące skosztować tortu, a chętnych nie brakowa-
ło, zasilały orkiestrowe puszki.
 Koniński 27. finał WOŚP odbył się w Galerii nad Je-
ziorem. 
• Z kwiatami u Zofii Urbanowskiej 
Tradycyjnym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 
przy grobie Zofii Urbanowskiej, najbardziej znanej ko-
nińskiej pisarki, rozpoczęły się uroczystości związane 

z rokiem jej imienia. We wtorkowe popołudnie (1 stycz-
nia), o 15.00 (w godz. śmierci koninianki) na cmentarzu 
przy ul Kolskiej zgromadzili się samorządowcy z Konina 
i Rzgowa, strażacy z Kowalewka, działacze organizacji 
społecznych i turystycznych, szefowie placówek kultury, 
reprezentanci I LO oraz uczniowie SP 1.
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Bezpłatne wsparcie w walce 
z uzależnieniem – taką po-

moc świadczą koninianom spe-
cjaliści z punktu konsultacyjne-
go dla osób i rodzin dotkniętych 
problemem narkotykowym. 
Jego siedziba znajduje się przy 
ul. Wiśniowej 7 w Koninie. 
Placówkę prowadzi Stowarzy-
szenie Profilaktyki Społecznej 
ETAP, które wygrało otwarty 
konkurs ogłoszony przez mia-
sto i otrzymało na ten cel, na 
2019 r., dotację w wysokości 
100 tys. złotych.
 Punkt jest otwarty od po-
niedziałku do piątku w godz. 
10.00-20.00 oraz w zależności 
od potrzeb osób szukających 
pomocy. W weekend ze specja-
listami jest możliwy kontakt te-
lefoniczny i mailowy.
 Pomocą osobom potrzebu-
jącym służy 5 terapeutów, prócz 
psychologa i psychiatry także 
pośrednik pracy. Ich zadaniem, 
prócz pomocy w wyjściu z uza-
leżnienia, jest m.in.  wspieranie 
podopiecznych po ukończonym 
leczeniu, pomoc im w odnale-
zieniu się w życiu codziennym 
oraz na rynku pracy. Punkt ma 
za zadanie prowadzenie dzia-
łalności edukacyjnej, mającej na 
celu wzrost świadomości na te-
mat skutków zażywania narko-
tyków wśród dzieci i dorosłych 
mieszkańców Konina.
Telefon: 63 223 19 03, 603 
281 184

Wsparcie 
w walce 
z uzależnieniem

Jesteś ofiarą oszustwa, 
pobicia, kradzieży? 

Tu znajdziesz pomoc

Punkt nieodpłatnego 
poradnictwa obywatel-

skiego w budynku Dzien-

nego Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Osób Starszych 
przy ul. Południowej 2

• Czynny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 
10.00 – 14.00

• Prowadzony przez 
Fundację Honeste Vi-
vere

• Porad udziela do-
radca obywatelski lub 
adwokat

Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej w bu-
dynku PKS (ul. Zakła-
dowa 4) w siedzibie 
Zarządu Dróg Miej-
skich (I piętro)
• Czynny od po-
niedziałku do piątku, 
w godzinach 10.00 – 
14.00

• Prowadzony przez 

Fundację Honeste Vi-
vere

• Porad udziela adwokat

Punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej w budynku 
Urzędu Miejskiego przy 
ul. płk. Witolda Sztarka 1 
(daw. ul. Andrzeja Bene-
sza 1, II piętro pok. 214) 

• Czynny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 
10.00 – 14.00

• Porad udzielają radcy 
prawni i adwokaci

• 
ZAPISY DO PUNKTÓW 

POD NUMEREM 
TELEFONU: 63 240 13 72

Nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Do bohatera książki 
„Gucio zaczarowa-

ny” Zofii Urbanowskiej 
nawiąże tegoroczny 
piknik z okazji Dnia 
Dziecka. Impreza od-
będzie się 1 czerwca 
w Parku im. F. Chopi-

na. Początek o 14.00. 
W programie będą m.in. 
konkurencje ekologicz-
ne, zabawy, koncerty, 
dmuchańce. Imprezę 
organizuje Młodzieżo-
wy Dom Kultury wraz 
z partnerami. Co roku 

ma ona inny charakter. 
Poprzednia edycja, co 
pokazuje zdjęcie, odby-
ła się pod hasłem „Raz 
na ludowo”. Tegoroczna 
wpisze się w obchody 
Konińskiego Roku Zofii 
Urbanowskiej. 

Gucio i tajemnice natury 
na Dzień Dziecka

Towarzystwo Inicja-
tyw Obywatelskich 

w Koninie realizuje w la-
tach 2019-2021 projekt 
współfinansowany przez 
Ministra Sprawiedliwo-
ści pt. „Pomoc osobom 
pokrzywdzonym prze-
stępstwem oraz osobom 
im najbliższym, świad-
kom  i osobom im najbliż-
szym”.
 Zapewnia bezpłatną 
pomoc prawną, psycho-
logiczną, mediację, po-
moc terapeutyczną i psy-

chiatryczną po uprzed-
nim umówieniu spotka-
nia. Ponadto osobom 
uprawnionym zwraca 
koszty dojazdu środka-
mi komunikacji publicz-
nej do Punktów Pomocy 
w Koninie,  Kazimierzu 
Biskupim, Kole, Słupcy 
i Turku,  koszty schronie-
nia,  dofinansowania  do 
zakupu żywności, koszty 
szkolenia podnoszącego 
kwalifikacje zawodowe 
oraz wyjazdu małoletnie-
go na krótki wypoczynek.

 Ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości TIO uru-
chomiło Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Koni-
nie oraz Lokalne Punkty  
w Kazimierzu Biskupim, 
Słupcy, Kole i Turku.
 Czynna jest in-
folinia całodobowa 
pod numerem telefo-
nu 792 592 909 oraz tele-
fony do osób pierwszego 
kontaktu - w Koninie na-
leży dzwonić pod numer 
telefonu 792 592 072. 
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