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Jeśli nie węgiel to co?

Nowa fabryka w Koninie

Od Konina radni Sejmiku 
Województwa Wielkopol-

skiego rozpoczęli organizowa-
nie sesji wyjazdowych w tej 
kadencji. Miejsce jest nieprzy-
padkowe, bo region koniński 
stoi przed faktem zmiany pro-
filu gospodarczego. Oparty na 
węglu przemysł wyczerpuje się. 
Region czeka więc wielka zmia-
na. Samorządowcy ze Wschod-
niej Wielkopolski połączyli siły 
i  stawiają na ochronę przyro-
dy, ekologiczne źródła energii 
(np. wodór) i bezpieczeństwo 
mieszkańców. - Wdrażając pro-
jekty transformacyjne, musimy 
służyć interesowi społeczne-
mu. Jako priorytet potraktować 
ochronę i tworzenie miejsc pra-
cy. Mieszkańcy Konina i Wielko-
polski Wschodniej muszą czuć 
się bezpiecznie, ponieważ po-
czucie bezpieczeństwa jest nie-
odłącznym elementem zrówno-
ważonego rozwoju i sprawiedli-
wej transformacji – powiedział 
prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski.
 Podczas sesji czas na pre-
zentację regionu miał Maciej 
Sytek, pełnomocnik Marszałka 
Województwa ds. Wielkopolski 

Wschodniej. Przypomniał, że 
władze samorządowe z regionu 
konińskiego razem z instytu-
cjami reprezentującymi sektor 
prywatny i organizacje poza-
rządowe podpisały porozu-
mienie  o współpracy. Efektem 
wspólnych działań jest wizyta 
w Brukseli i starania o dofinan-
sowanie z europejskiej Platfor-
my Węglowej. Ma ona pomóc 
w sumie 42 regionom opartym 
na przemyśle węglowym poło-
żonym w 12 krajach członkow-
skich Unii. W puli znajduje się 
4,8 miliarda euro.  Ze  zgłoszo-
nych 21 projektów KE wybra-
ła 10 fiszek do szczegółowego 
omówienia uznając je za bardzo 
obiecujące i gotowe do realiza-
cji.  Wybrane fiszki dotyczyły 
m. in. budowy marki i strategii 
Wielkopolski Wschodniej w 
procesie transformacji, podno-
szenia kompetencji i kwalifi-
kacji osób z sektora paliwowo
-energetycznego zagrożonych 
utratą pracy, zielonego wspar-
cia finansowego dla firm oraz 
sektora publiczno-prywatnego, 
klastra ZIELONA ENERGIA, bu-
dowy farm fotowoltaicznych 
na rekultywowanych terenach, 

przebudowy kotła węglowego 
na kocioł do wyłącznego spala-
nia biomasy, budowy magazynu 
ciepła dla potrzeb ogrzewania 
Miasta Konina, budowy infra-
struktury do wytwarzania, ma-
gazynowania oraz dystrybucji 
wodoru oraz produkcji paneli 
fotowoltaicznych i montażu in-
stalacji fotowoltaicznych. 
 Radni, wobec perspektywy 
zmiany profilu gospodarcze-
go Wielkopolski Wschodniej, 
debatowali nad stanowiskiem 
dotyczącym transformacji re-
gionu. „W świetle braku decyzji 
o budowie odkrywki „Ościsło-
wo”, wyczerpujących się źródeł 
kopalnianych, a tym samym 

możliwą zapaścią społeczno-
gospodarczą i kryzysem za-
trudnienia w branży energe-
tycznej, niezbędnym stała się 
zmiana polityki regionalnej dla 
Regionu Wielkopolski Wschod-
niej” – czytamy w treści pisma. 
Radni dostrzegli też „potrzebę 
większego zaangażowania się 
instytucji szczebla krajowego 
w inicjatywę Sprawiedliwej 
Transformacji”. 
 Sesja odbyła się 3 czerwca 
br. w PWSZ. Do udziału w niej 
zaproszono parlamentarzy-
stów, wójtów, burmistrzów re-
gionu konińskiego oraz przed-
stawicieli samorządów gospo-
darczych.

Kilkadziesiąt osób przyszło 
na pierwsze spotkanie z 

przedstawicielami brytyjskiej 
firmy Johnson Matthey (JM), 
która chce zbudować w Koni-
nie fabrykę  nowoczesnego ma-
teriału katodowego do ogniw 
akumulatorowych. Produktem 
prac zakładu będą materiały 
wykorzystywane przy produk-
cji baterii akumulatorowych 
do samochodów elektrycz-
nych. Spotkanie odbyło się w 
poniedziałek, 3 czerwca, w ko-
nińskim ratuszu. Wzięli w nim 
również udział prezydent Ko-
nina Piotr Korytkowski i jego 
zastępca Witold Nowak. 
 Fabryka ma powstać na 
terenach przemysłowych Im-
pexmetal po byłym budynku 
elektrolizy. Rozpoczęcie bu-
dowy zakładu o zdolnościach 
produkcyjnych w wysokości 
10 000 ton rocznie planowane 

jest jeszcze w tym roku. JM za-
warł umowę na zakup działki 
o powierzchni 43 ha, co daje 
potencjał do zwiększenia pro-
dukcji eLNO (tlenku litowo-
niklowego) do 100 000 ton 
rocznie. Z informacji przeka-
zanych przez przedstawicieli 
JM wynika, że produkcja ko-
mercyjna powinna zacząć się 

w roku 2021/2022 i osiągnąć 
status platformy dostawczej w 
2022/2023.
 JM wskazuje, że lokalizacja 
fabryki w Koninie lokuje dzia-
łalność firmy w sercu Europy, 
blisko głównych klientów z 
łańcucha dostaw wytwarza-
nia pojazdów elektrycznych.
 Pierwsze spotkanie przed-

stawicieli firmy z mieszkańca-
mi miało charakter nieformal-
ny. Kolejne, oficjalne poświę-
cone przedstawieniu infor-
macji o aktualnym statusie in-
westycji, podzieleniu się wizją 
firmy co do jej rozwoju oraz 
planów na działalność John-
son Matthey w Polsce zostało 
zaplanowane w późniejszym 
okresie, wraz z postępami w 
uzyskiwaniu niezbędnych ze-
zwoleń administracyjnych.
 Johnson Matthey działa na 
rynku od ponad 200 lat. Roz-
wiązania proponowane przez 
firmę znajdują zastosowanie 
w niskoemisyjnym trans-
porcie, farmacji czy branży 
przetwórstwa chemicznego. 
Firma podkreśla, że w swej 
działalności stawia na roz-
wiązania bezpieczne dla ludzi 
i przyjazne środowisku. Za-
trudnia ponad 14 000 osób.

Letni 
kalendarz imprez
Lato w Koninie – tak nazwa-
liśmy kalendarz wydarzeń 
obejmujący spis miejskich 
imprez, które będą odbywać 
się tego lata w różnych miej-
scach Konina. Znalazły się 
w nim m.in. filmowe seanse 
„pod chmurką”, Jarmark św. 
Bartłomieja czy Akademia 
Gitary.

Rada na nie 
Po raz czwarty w ciągu 20 
lat Rada Miasta Konina 
nie udzieliła absolutorium 
z wykonania budżetu prezy-
dentowi miasta. Dokument 
miał pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta. 

Nowy 
rozkład jazdy 
Od 29 czerwca komunikacją 
miejską jeździmy wg nowych 
rozkładów jazdy MZK. Żeby 
ułatwić poruszanie się po Ko-
ninie autobusami przygotowa-
liśmy przebieg tras, schemat 
linii komunikacji miejskiej po 
zmianach oraz cennik.

To już za nami
Urodziny Zofii, 40. festiwal 
dziecięcy, Dni Konina, Konin 
Kramp Cup 2019, Targi Przed-
siębiorczości  – m.in. takie 
wydarzenia przedstawiamy 
w tym wydaniu gazety w te-
legraficznym skrócie. Obszer-
niejsze relacje, również zdję-
ciowe, można znaleźć na stro-
nie miejskiej www.konin.pl

Czyste i zielone 
miasto
Czy styropian można wrzucić 
do plastiku? Gdzie powinny 
trafić butelki po środkach 
chwastobójczych czy opako-
wania po olejach samocho-
dowych? Odpowiedzi na te 
pytania znajdują się w ulotce 
wydrukowanej na ostatniej 
stronie informatora. Ściągę 
można wyciąć i umieścić np. 
w szafce z koszem na odpady. 
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Zakończył się pierwszy 
etap prac związanych 

z Konińskim Budżetem 
Obywatelskim na rok 
2020. Mieszkańcy, tak 
jak w latach ubiegłych, 
bardzo zaangażowali 

się w składanie swo-
ich propozycji. W tym 
roku mamy rekordową 

liczbę wniosków, bo aż 
140. Mieszkańcy Koni-
na, zgodnie z definicją 
zawartą w Regulaminie 
KBO, mogą w bardzo 
prosty sposób oddać na 
nie swoje głosy - poprzez 

Internet oraz tradycyjnie, 
udając się do lokalu wy-
borczego. 
 Głosowanie inter-
netowe rozpocznie się 
1 września i potrwa do  
8 września 2019 roku do 
godziny 18:00, kiedy to 
zostaną zamknięte loka-
le wyborcze. 

 Instrukcję głosowa-
nia i bezpośredni przy-
cisk do oddania głosu 
znajdą Państwo na stro-
nie www.kbo.konin.pl 
oraz www.konin.pl  
 W tym roku przygo-
towano 5 lokali wybor-
czych, w których będzie 
można zagłosować 8 

września 2019 roku (od 
godziny 9:00 do 18:00):
Nr 1 - Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych 
w Koninie, ul. 3 Maja 1-3.
Nr 2 - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Koninie, ul. 
Dworcowa 13.
Nr 3 - Szkoła Podstawo-
wa Nr 9 w Koninie, ul. 

Fikusowa 8.
Nr 4 - Szkoła Podstawo-
wa Nr 11 w Koninie, ul. 
Łężyńska 9.
Nr 5 - Przedszkole Nr 31 
„Pod Tęczą” w Koninie, 
ul. Różyckiego 3.
 
Zachęcamy do udziału 
w głosowaniu!   

Na V osiedlu, niedaleko 
bazaru, za płotem II 

LO, przy ul. 11 Listopada 
19, w przybudówce bloku 
mieszkalnego, już od 20 
lat istnieje Środowisko-
wy Dom Samopomocy. 
Mały, bo tylko dla 20 osób 
i mało znany, bo priory-
tetm jest anonimowość 
jego uczestników.
 Co to za miejsce? Śro-
dowiskowy, bo w najbliż-
szym otoczeniu, lokalny 
i blisko. Dom, bo taka 
atmosfera i relacje wsze-

lakie. Samopomocy, bo 
każdy coś daje od siebie 
i coś bierze dla siebie.  
 Dla kogo? Ten, kto tu 
przychodzi robi to, bo 
tego chce. Powody są róż-
ne. To, co łączy wszystkich 
to doświadczenie kryzysu 
psychicznego, czyli dia-
gnoza depresji, choroby 
dwubiegunowej, schizo-
frenii oraz zaburzeń schi-
zotypowych, schizoafek-
tywnych, urojeniowych 
lub psychotycznych. Z cza-
sem jednak odkrywają, że 

połączyła ich też odwaga 
do zmiany swojego życia, 
pozostali cierpią latami 
w domu.
 Co się tu dzieje? Nic 
wielkiego i nadzwyczajne-
go. Uczą się żyć na nowo, 
rozwijają się i dbają o sie-
bie w każdym znaczeniu. 
Bywają i doświadczają. 
Tyle, na ile są gotowi, ile 
chcą i na ile sobie pozwo-
lą. Jako Rada Domu wszy-
scy decydują o tym, czego 
potrzebują. I tak: ćwiczą 
ciało i umysł, uczą się 

relaksować, czytają, dys-
kutują, słuchają muzyki 
i czasami śpiewają. Cho-
dzą na spacery i zakupy, 
jeżdżą na wycieczki, wy-
chodzą do kina i do galerii. 
Uczą się języków obcych, 
obsługi urządzeń multi-
medialnych, trenują umie-

jętności komunikowania 
się i wszystkiego, co jest 
potrzebne we współcze-
snym świecie. Uczą się 
gotować i dbać o swój 
wizerunek. Odkrywają 
swoje talenty lub je roz-
wijają.  Korzystają z usług 
psychologa, terapeuty, te-

rapeuty zajęciowego, neu-
rologopedy, masażysty, 
fizjoterapeuty, dietetyczki, 
instruktorki jogi i pedago-
ga.   Krótko mówiąc, ŚDS 
jest alternatywą do tego, 
co jest teraz.
 Wszystkie osoby chęt-
ne do udziału w zajęciach 
lub chcące dowiedzieć się 
czegoś więcej o ośrodku 
i jego działalności zapra-
szamy do kontaktu:

Dagmara 
Szymańska-Góralska  

Kierownik ŚDS

Oddaj swój głos w KBO!

Alternatywa

LATO W KONINIE
 DATA      WYDARZENIE     GODZINA   MIEJSCE

           LIPIEC

5 lipca (piątek)   Kino plenerowe KDK „Alibi.com”      22.00 

6 lipca (sobota)   Bubble day - Festiwal Baniek Mydlanych     12.00 - 18.00  Błonia

12 lipca (piątek)   Kino plenerowe KDK „Magia w blasku księżyca”    22.00   Plac przed KDK

19-21 lipca (piątek - niedziela)  Festiwal Transatlantyk  

26 lipca (piątek)   Kino plenerowe KDK „Dzień dobry, kocham cię”    22.00   Plac przed KDK

27 lipca (sobota)   Koncert Szantowo: Mechanicy Shanty, AQUA Marina    19.00   Bulwar Nadwarciański

  SIERPIEŃ

3 sierpnia (sobota)   Dobre Filmy na Bulwarze      21.30   Bulwar Nadwarciański

10 sierpnia (sobota)   Dobre Filmy na Bulwarze      21.30   Bulwar Nadwarciański

17 sierpnia (sobota)   Dobre Filmy na Bulwarze      21.30   Bulwar Nadwarciański

24 -25 sierpnia (sobota - niedziela) Jarmark św. Bartłomieja         Plac Wolności

24 sierpnia (sobota)   Festiwal Ognia, Światła i Pirotechniki PIRANIA    19.00   Bulwar Nadwarciański

25 sierpnia (niedziela)  Artystyczny Festyn Rodzinny KONIN DZIECIOM    15.00 - 19.00  Park im. F. Chopina

30 sierpnia (piątek)   Festiwal Akademia Gitary      19.00   Kościół św. Ducha

31 sierpnia (sobota)   Festiwal Akademia Gitary      19.00   Kościół św. Bartłomieja 

Środowiskowy Dom ‚Samopomocy w Koninie
ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin  

tel. 63 243 62 30,  797 424 901
sds.konin@op.pl

kierownik.sdskonin@gmail.com  
otwarte w dni robocze w godz. 7.30-15.30

Wakacje w Koninie
szczegóły: www.konin.pl

Plac przed KDK
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Ponad 200 osób wzięło 
udział w pierwszym 

dwudniowym Konińskim 
Kongresie Edukacji, któ-
ry odbył się w czerwcu 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej. Było 
to spotkanie pasjonatów, 
ludzi otwartych na zmia-
ny, szukających nowych 
dróg w edukacji, wśród 
których nie zabrakło dy-
rektorów szkół, nauczy-
cieli, samorządowców, 

rodziców i młodych ludzi. 
 Pierwszy dzień roz-
poczęła sesja dramy do-
tycząca wspólnej wizji i 
celów zmiany w szkołach 
Konina i powiatu, którą 
poprowadziła Aleksan-
dra Chodasz. W jej trak-
cie uczestnicy stworzyli 
obraz rzeczywistości 
jaka jest, a następnie 
sformułowali wizję ideal-
nej edukacji. Drugi dzień 
rozpoczął Open Space 

Technology – plan dzia-
łania. Uczestnicy kon-
gresu wypracowali te-
maty dotyczące zmian w 
edukacji. Między innymi: 
jak pomóc najsłabszym 
uczniom, szkoła bez eg-
zaminu, lekcje religii, 
profil szkoły a lokalny 
biznes. Następnie po-
wstały raporty z rozmów 
wraz z wnioskami i chęt-
ni zgłosili konkretne pla-
ny działań na najbliższe 

Rada Miasta Konina nie 
udzieliła prezydentowi 

Piotrowi Korytkowskiemu 
wotum zaufania oraz abso-
lutorium z wykonania bu-
dżetu miasta za 2018 rok. 
Za udzieleniem absoluto-
rium było 9 radnych, prze-
ciwko głosowało 12 osób. 
Stało się tak mimo tego, że 
dokument uzyskał pozy-
tywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i Ko-
misji Rewizyjnej.
	 -	 Pierwszy	 raz	 staję	
przed tak odpowiedzial-
nym zadaniem, jakim jest 
przedstawienie	 Państwu	
sprawozdania z wykonania 
budżetu.	 Do	 tej	 pory,	 jako	
radny,	byłem	po	tej	drugiej	
stronie	 i	przyznam,	że	oce-
nianie	 jest	mniej	stresujące	
niż	bycie	ocenianym.	Pomi-
mo	tego,	że	w	dużej	mierze	
to	 nie	 ja	 byłem	 autorem	
ubiegłorocznego	 budżetu	
–	 to	 czuję	 się	 za	 niego	 od-
powiedzialny – powiedział 
prezydent. 
 Uchwalony przez Radę 
Miasta Konina 20 grudnia 
2017 roku budżet miasta 
na rok 2018 przedstawiał 
się następująco: dochody 
miasta zostały zrealizo-
wane w wysokości 513 

mln 228 tysięcy 883 zło-
tych i 99 groszy, wydatki 
to kwota 540 047 046,58 
zł. Najwięcej przeznaczo-
no na oświatę, edukacyjną 
opiekę wychowawczą oraz 
pomoc społeczną.
 Za udzieleniem ab-
solutorium była Koalicja 
Obywatelska. Do swoich 
radnych o poparcie wnio-
skował też wiceprzewod-
niczący Rady, Tadeusz 
Wojdyński z klubu „Lewi-
ca”. -	Wszyscy	wiedzą,	że	to	
udzielenie	 absolutorium	
dla	 poprzednika	 obecnego	
prezydenta	 Józefa	 Nowic-
kiego - stwierdził. Przy-
pomniał w ten sposób, że 
Piotr Korytkowski w 2018 
roku był prezydentem 
zaledwie ponad miesiąc, 
funkcję objął bowiem 21 
listopada.
 Przeciwko byli radni 
PiS. Mówiąc o powodach 
nieudzielenia absolutorium 
radny Dominik Szopa - jed-
nocześnie przewodniczący 
komisji rewizyjnej, która 
pozytywnie oceniła wyko-
nanie budżetu - wskazywał 
na zadłużenie miasta. Wy-
jaśnijmy, że zobowiązania 
finansowe (z tytułu zacią-
gniętych pożyczek, kredy-

tów i emisji obligacji) wy-
niosły ponad 145 milionów 
złotych, w 2018 roku bu-
dżet zamknął się deficytem 
w wysokości ponad 26 mln. 
Radny Wojdyński riposto-
wał, że: „zadłużenie jest po-
niżej progu bezpieczeństwa 
określonego w ustawie. Nie 
można też oceniać, że mia-
sto nie jest w stanie obsłu-
żyć długu”.
 Ostatecznie Rada Mia-
sta nie udzieliła prezyden-
towi absolutorium. - No 
cóż,	 polityka	 gra	 pierwsze	
skrzypce	w	tej	 sali	 i	 trzeba	
się	 z	 tym	 pogodzić – sko-
mentował Piotr Korytkow-
ski.
 Podczas sesji, która od-
była się 26.06.2019 r., zgod-
nie  z nowelizacją ustawy o 
samorządzie gminnym, na 
posiedzeniu Rady po raz 
pierwszy przedstawiony 
został raport o stanie mia-
sta za 2018 rok. Swoim 
zakresem objął on m.in. 
realizację programów, po-
lityk, uchwał i Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
za rok 2018.	 -	 Informacje	
dotyczące	 miasta	 zostały	
ujęte	w	raporcie	w	taki	spo-
sób,	 aby	 był	 on	 przewod-
nikiem	 dla	 każdej	 osoby	

zainteresowanej sprawami 
naszego	 samorządu.	Dlate-
go	są	tu	zadania	realizowa-
ne przez Konin jako miasto 
na	prawach	powiatu.	Będą	
to zatem zadania zarówno 
gminne,	 jak	 i	 powiatowe.	
Zadania realizowane jako 
własne,	 np.	 edukacja,	 po-
moc	 społeczna,	 transport	
i	 drogi	 publiczne,	 zadania	
zlecone	 z	 zakresu	 admini-
stracji	 rządowej,	 np.	 nie-
odpłatna	 pomoc	 prawna	 i	
nieodpłatne	 poradnictwo	
obywatelskie,	 wypłata	
świadczenia	500+,	 zadania	
powierzone,	 np.	 transport,	
oświata	 (przedszkola)	 czy	
takie,	które	miasto	realizu-
je,	ponieważ	władze	Konina	
uznały	je	za	ważne	dla	spo-
łeczności	lokalnej,	np.	akcje	
profilaktyczne – wyjaśniał 
prezydent.
 Radni raport otrzy-
mali w ustawowym ter-
minie, czyli do 31 maja. 
Został on też umieszczony 
na stronie www.konin.pl. 
Debatę rozpoczął radny 
Jakub Eltman, który zwró-
cił uwagę na to, że raport 
mógłby zawierać szersze 
sprawozdania dotyczące 
spółek miejskich. Jedynym 
mieszkańcem, który zgłosił 

się do debaty, był Krzysz-
tof Pietruszewski z Konin. 
Mam prawo wiedzieć.pl. 
Odniósł się do Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
(przedstawienie wyników 
głosowania w ubiegłorocz-
nej edycji). Zaproponował 
też, by w programach re-
alizowanych przez miasto 
pojawiły się realne cele 
- tak, by można było po-
tem ocenić ich efekty. Po 
debacie przyszedł czas na 
głosowanie nad wotum 
zaufania dla prezydenta. 
I tu 7 radnych było za, 12 
przeciw, a 2 wstrzymało 
się od głosu.	–	Na	to,	co	było	
przedstawione	 	w	 raporcie	
pracowało	 6	 kadencji	 sa-
morządu – powiedział rad-
ny Wojdyński. Zaznaczył, 
że oddziela od tego doku-
mentu wyrażenie zaufania 
dla prezydenta. – Nie do 
końca	akceptujemy	wszyst-
kie	zmiany,	które	dzieją	się	
w	 spółkach	 oraz	 politykę	
kadrową – zaznaczył i do-
dał, że klub wstrzyma się 
od głosu.
 Radny Dominik Szopa 
stwierdził, że w przypadku 
takiego głosowania trze-
ba sobie zadać pytanie czy 
się ma zaufanie do polityki 

prowadzonej przez prezy-
denta, czy nie. Z kolei Sła-
womir Lorek przypomniał, 
że „nie trzeba być matema-
tykiem, żeby wiedzieć, że 
Piotr Korytkowski był w 
2018 roku prezydentem od 
21 listopada do 31 grudnia”. 
Dodał, że wynik głosowa-
nia bardziej będzie odno-
sił do siebie, bo był przez 
większość ubiegłego roku 
pierwszym zastępcą prezy-
denta, aniżeli do obecnego 
prezydenta miasta. Osta-
tecznie radni nie udzielili 
Piotrowi Korytkowskiemu 
wotum zaufania.
	 -	 Wynik	 tego	 głosowa-
nia	 odczytuję	 jako	 głoso-
wanie	 przeciwko	 miastu	 i	
zmianom, które wprowa-
dzam,	a	nie	jako	głosowanie	
przeciwko	mnie.	I	deklaruję,	
że	 póki	 będzie	mi	 to	 dane,	
będę	zmieniał	Konin	(…).	To	
głosowanie,	 które	 uważam	
za	 polityczne	 i	 niesprawie-
dliwe,	tego	nie	zmieni.	Jego	
wynik	 dowodzi,	 że	 w	 imię	
polityki	i	koniunkturalizmu	
można	 poświęcić	 wszystko	
-	 nawet	 człowieka,	 który	
ma	zespół	i	dobre	chęci,	by	
zmieniać	 Konin - skomen-
tował głosowanie prezy-
dent.

fot. Anna Małkowicz

Wykonanie budżetu i raport o stanie miasta 
za rok 2018 bez poparcia Rady

Aby uczniowie chętnie 
chodzili do szkoły!

kilka dni. Ra-
porty są dostęp-
ne na FB://Ko-
nin_Szkoła Na-
szych Marzeń. 
Znajdziecie tam 
m.in. raporty z 
35 dyskusji  i 13 
planów działań, 
np.: żywa biblio-
teka, warsztaty 
archeologiczne 
czy akademię li-
cealną przy I LO 
w Koninie.  
 Kongres zakończy-
ła seria podsumowań, 
przemyśleń uczestni-
ków kongresu po dwóch 
dniach pracy. Słowom 
uznania, dumy, szczęścia 
nie było końca. Falę braw 

wzbudziła wypowiedź 
uczennicy liceum, która 
powiedziała do nauczy-
cieli „starajcie się być 
lepszymi, bo dziś nie-
chętnie chodzę do szko-
ły”.

 O r g a n i z a t o r a m i 
kongresu byli: Młodzie-
żowy Dom Kultury w 
Koninie, Miasto Konin 
oraz Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w 
Koninie.

https://bip.konin.eu/pdf/Prezydent/raport/RaportostaniemiastaKoninaza2018.pdf
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Trasy linii komunikacji mie jskiej 
obowiązujące od 29.06. i 08.07. 2019 r.

M. DĄBROWSKIEJ / NADRZECZNA – M. 
Dąbrowskiej – Dmowskiego – rondo We-
nedy – Staszica – Kilińskiego – Szarych 
Szeregów – rondo Podoficerów Małolet-
nich – Wał Tarejwy – Trasa Warszawska 
– Poznańska – Dworcowa – rondo Frie-
manna – Kolejowa – Dworzec PKP – Ko-
lejowa – rondo Friemanna – Dworcowa 
– Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidarność” 
– Przemysłowa – 11 Listopada – Zakole – 
OKÓLNA – Sosnowa – Wyzwolenia – rondo 
Doktora Janaszka – Wyszyńskiego – rondo 
NSZZ „Solidarność” – Aleje 1 Maja – Dwor-
cowa – rondo Friemanna – Kolejowa – 
Dworzec PKP – Kolejowa – rondo Frie-
manna – Dworcowa – Poznańska – Trasa 
Warszawska – Grunwaldzka – Kościelna 
– Staszica – rondo Wenedy – Dmowskiego 
– NADRZECZNA

(wybrane kursy: RUMIN) RUMIN DZIAŁ-
KI – Posoka – Zagórowska – Pułaskiego – 
Piłsudskiego – rondo Kamińskiego – Szpi-
talna – Kaliska – Dąbrowskiego – rondo 
Ducha Św. – Dąbrowskiego/z powrotem: 
Dąbrowskiego – Kaliska/ – Kościuszki – 
rondo Wenedy – Staszica – Kilińskiego – 
Szarych Szeregów – rondo Podoficerów 
Małoletnich – Wał Tarejwy – Trasa War-
szawska – Poznańska – Dworcowa – rondo 
Friemanna – Kolejowa – Dworzec PKP – 
Kolejowa – rondo Friemanna – Dworcowa 
– Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidarność” 
Wyszyńskiego – rondo Doktora Janaszka 
(wybrane kursy: Wyzwolenia – Sosnowa 
– Okólna – Zakole – Wyzwolenia - rondo 
Doktora Janaszka) – Wyszyńskiego – ron-
do św. Wojciecha – Jana Pawła II – Wola 
Podłężna – GRÓJECKA (wybrane kursy: 
RUDZICA)

POZNAŃSKA – rondo św. Jana Bosko – 
Spółdzielców – Dworcowa – rondo Frie-
manna – Kolejowa – Dworzec PKP – Ko-
lejowa – rondo Friemanna – Dworcowa 
– Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidarność” 
– Przemysłowa – 11 Listopada – Zakole – 
OKÓLNA – Sosnowa – Wyzwolenia – rondo 
Doktora Janaszka – Wyszyńskiego – rondo 
NSZZ „Solidarność” – Aleje 1 Maja – Dwor-
cowa – rondo Friemanna – Kolejowa – Dwo-
rzec PKP – Kolejowa – rondo Friemanna – 
Dworcowa – Aleje 1 Maja – Spółdzielców 
– rondo św. Jana Bosko – POZNAŃSKA

LESZCZYNOWA – Kolska – Kamienna – 
Brzozowa – Świętojańska – Kolska – ron-
do Ducha Świętego – Dąbrowskiego – KO-
ŚCIUSZKI

PIŁSUDSKIEGO – rondo Kamińskiego 
– Szpitalna – Kaliska – Dąbrowskiego – 
rondo Ducha Św. – Kolska – Wał Tarejwy 
– rondo Podoficerów Małoletnich – Wał 
Tarejwy /z powrotem: Grunwaldzka – 
Kościelna – Wał Tarejwy/ – Trasa War-
szawska – Poznańska – Dworcowa – ron-
do Friemanna – Kolejowa – Dworzec PKP 
– Kolejowa – rondo Friemanna – Dworco-
wa – Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidar-
ność” – Przemysłowa – Paderewskiego 
– rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – CH Galeria nad Jeziorem – ron-
do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – Paderewskiego (wybrane kursy: 
PADEREWSKIEGO) – Kleczewska – Po-
sada – Wola Łaszczowa (wybrane kursy: 
SOKÓŁKI) – Wieruszew (wybrane kur-
sy: Wieruszewska – rondo Batalionów 
Chłopskich – Muzealna – GOSŁAWICKA 
– Przemysłowa – Kazimierska – ELEK-
TROWNIA) – Władzimirów – Bieniszew 
– KAZIMIERZ BISKUPI (wybrane kur-
sy: Kamienica-Majątek – Kazimierska 
– ELEKTROWNIA lub: Nieświastów – 
Warznia – Kazimierz Biskupi – Kozarzew 
– KOZARZEWEK)

(wybrane kursy: NOWE BRZEŹNO – 
Brzeźno – Kolska) LESZCZYNOWA – Kol-
ska – Kamienna – Brzozowa – Święto-
jańska – Kolska – rondo Ducha Świętego 
– Dąbrowskiego – Kościuszki – rondo We-
nedy – Staszica – Kilińskiego – Szarych 
Szeregów – rondo Podoficerów Małolet-
nich – Wał Tarejwy /z powrotem: Grun-
waldzka – Kościelna – Staszica/ – Trasa 
Warszawska – Poznańska – Dworcowa 
– rondo Friemanna – Kolejowa – Dwo-
rzec PKP – Kolejowa – rondo Friemanna 
– Dworcowa – Aleje 1 Maja – Kleczewska 
– Wiadukt Briański – rondo Kaczyńskich 
– Chopina – rondo Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – Paderewskiego – 
Kleczewska – rondo Mazowieckiego – ZA-
KŁADOWA 

LINIA 50

LINIA 51

LINIA 52

LINIA 53

LINIA 54

LINIA 54 B

JANOWSKA (wybrane kursy: Jóźwin) – 
Kamienica – Kazimierska – ELEKTROW-
NIA – Kazimierska – rondo Bitwy pod 
Pątnowem 1863 – Przemysłowa – Gosła-
wicka – Muzealna – rondo Batalionów 
Chłopskich – Jędrzejewskiego – Przemy-
słowa – Paderewskiego – rondo Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – Chopina 
– rondo Kaczyńskich – Wiadukt Briański 
– Kleczewska – rondo Miast Partnerskich 
– Trasa Bursztynowa – Nadrzeczna – Dą-
browskiej – Dmowskiego – rondo Wene-
dy – Staszica – Kilińskiego – Szarych Sze-
regów – rondo Podoficerów Małoletnich 
/z powrotem: Wał Tarejwy – Kościelna 
– Staszica/ – Wał Tarejwy – Kolska – ron-
do Ducha Św. – Dąbrowskiego – Kaliska – 
Szpitalna – rondo Kamińskiego – PIŁSUD-
SKIEGO

TOPAZOWA – Cyrkoniowa – Szpitalna 
– Szpitalna – Kaliska – Dąbrowskiego – 
rondo Ducha Św. – Kolska – Wał Tarejwy 
– rondo Podoficerów Małoletnich – Wał 
Tarejwy /z powrotem: Grunwaldzka – Ko-
ścielna – Wał Tarejwy/ – Trasa Warszaw-
ska – Poznańska – Dworcowa – rondo 
Friemanna – Kolejowa – Dworzec PKP – 
Kolejowa – rondo Friemanna – Dworcowa 
– Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidarność” 
– Przemysłowa (wybrane kursy: Hutni-
cza) – Przemysłowa – Jędrzejewskiego – 
rondo Batalionów Chłopskich – Muzealna 
– Gosławicka – Przemysłowa – rondo Bi-
twy pod Pątnowem 1863 – Ślesińska – Ho-
noratka – Nowiny – BERNARDYNKA

STAROMORZYSŁAWSKA – Popiełuszki 
– rondo św. Wojciecha – Wyszyńskiego – 
Wyzwolenia – Sosnowa – Okólna – Zakole 
– 11 Listopada – Przyjaźni – Wyszyńskie-
go – Aleje 1 Maja – Kleczewska – rondo 
Miast Partnerskich – Trasa Bursztynowa 
(wybrane kursy: Zagórowska – Posoka – 
Rumin Działki – Posoka – Zagórowska – 
Trasa Bursztynowa) – Centrum Handlowe 
Ferio – Szpitalna – Kaliska – Dąbrowskiego 
– rondo Ducha Św. – Kolska – Trasa War-
szawska /z powrotem: Trasa Warszaw-
ska – Grunwaldzka – Wał Tarejwy – rondo 
Podoficerów Małoletnich – Wał Tarejwy – 
Kolska/ – Osada – Zalesie – SZCZEPIDŁO

LINIA 55

LINIA 56

LINIA 57
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BRZEŹNO – Kolska – rondo Ducha Św. – Dą-
browskiego – Zagórowska – Dąbrowskiej 
– Dmowskiego – rondo Wenedy – Staszica 
– Kilińskiego – Szarych Szeregów – rondo 
Podoficerów Małoletnich – Wał Tarejwy /z 
powrotem: Grunwaldzka – Kościelna – Sta-
szica/ – Trasa Warszawska – Poznańska 
– rondo Miast Partnerskich – Poznańska – 
rondo św. Jana Bosko – Spółdzielców – Aleje 
1 Maja – Dworcowa – rondo Friemanna – 
Kolejowa – Dworzec PKP – Kolejowa – ron-
do Friemanna – Dworcowa – Aleje 1 Maja – 
rondo NSZZ „Solidarność” – Wyszyńskiego 
– rondo św. Wojciecha – Popiełuszki – STA-
ROMORZYSŁAWSKA

STAROMORZYSŁAWSKA – Popiełuszki – 
rondo św. Wojciecha – Wyszyńskiego – Wy-
zwolenia – Sosnowa – Okólna – Zakole – 11 
Listopada – Przyjaźni – Wyszyńskiego – Aleje 
1 Maja – Dworcowa – Kolejowa – Dworcowa 
– Aleje 1 Maja – Kleczewska – Chopina – Pa-
derewskiego – Kleczewska – ZAKŁADOWA 

STAROMORZYSŁAWSKA – Popiełusz-
ki – rondo św. Wojciecha – Wyszyńskiego 
– rondo Doktora Janaszka – Wyzwolenia – 
11 Listopada – Przyjaźni – Wyszyńskiego 
– rondo NSZZ „Solidarność” /z powrotem: 
Przemysłowa – 11 Listopada/ – Aleje 1 Maja 
– Dworcowa – rondo Friemanna – Kolejowa 
– Dworzec PKP – Kolejowa – Trasa War-
szawska – Grunwaldzka – Kościelna – Wał 
Tarejwy – rondo Podoficerów Małoletnich 
– Wał Tarejwy – Świętojańska – ŻYCHLIN 
(wybrane kursy: JANOWICE lub Krągola – 
Kasztelańska – Żdżary – NOWE ŻDŻARY)

(wybrane kursy: GOLINA – Kawnice – Wę-
glew – Kraśnica) POZNAŃSKA – rondo św. 
Jana Bosko – Spółdzielców – Aleje 1 Maja – 
Dworcowa – rondo Friemanna – Kolejowa – 
Dworzec PKP – Kolejowa – rondo Friemanna 
– Dworcowa – Poznańska – Trasa Warszaw-
ska – Grunwaldzka – Kościelna /z powro-
tem: Wał Tarejwy/ – Wał Tarejwy – rondo 
Podoficerów Małoletnich – Wał Tarejwy – 
Kolska – rondo Ducha Św. – Dąbrowskiego 
– Kaliska – Szpitalna – rondo Kamińskiego – 
Szpitalna – CENTRUM HANDLOWE FERIO 
(wybrane kursy: STARE MIASTO)

Trasy linii komunikacji mie jskiej 
obowiązujące od 29.06. i 08.07. 2019 r.

LINIA 62

LINIA 59

LINIA 58

LINIA 60

LINIA 61

(wybrane kursy: BARCZYGŁÓW lub STARE 
MIASTO lub CENTRUM HANDLOWE FERIO 
– Szpitalna – Cyrkoniowa) TOPAZOWA – Cyr-
koniowa – Szpitalna – Kaliska – Dąbrowskiego 
– rondo Ducha Św. – Kolska – Wał Tarejwy – 
rondo Podoficerów Małoletnich – Wał Tarej-
wy /z powrotem: Grunwaldzka – Kościelna/ 
– Trasa Warszawska – Poznańska – Dworco-
wa – rondo Friemanna – Kolejowa – Dworzec 
PKP – Kolejowa – rondo Friemanna – Dwor-
cowa – Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „Solidar-
ność” – Przemysłowa – 11 Listopada – Zakole 
– OKÓLNA – Sosnowa – Wyzwolenia – rondo 
Doktora Janaszka – Wyszyńskiego – rondo 
NSZZ „Solidarność” – Aleje 1 Maja – Dworcowa 
– rondo Friemanna – Kolejowa – Dworzec PKP 
– Kolejowa – rondo Friemanna – Dworcowa – 
Poznańska – Trasa Warszawska – Grunwaldz-
ka – Kościelna – /z powrotem: Wał Tarejwy/ 
– Wał Tarejwy – rondo Podoficerów Małolet-
nich – Wał Tarejwy – Kolska – rondo Ducha 
Św. – Dąbrowskiego – Kaliska – Szpitalna – 
rondo Kamińskiego – Szpitalna – Cyrkoniowa 
– TOPAZOWA (wybrane kursy: Cyrkoniowa 
– Szpitalna – CENTRUM HANDLOWE FERIO 
lub STARE MIASTO lub BARCZYGŁÓW)

Kazimierska-Elektrownia  – Kazimierska – 
Kapliczka – Przemysłowa-Pątnów – Przemy-
słowa-Gaj – Przemysłowa-działki  – Gosła-
wicka – Muzealna – Jędrzejewskiego – Prze-
mysłowa-Maliniec – Przemysłowa-Maliniec 
– Przemysłowa-Maliniec – Hutnicza – Prze-
mysłowa-Marantów – Przemysłowa-Nie-
słusz - Przemysłowa-Okólna – 11 Listopada 
– 11 Listopada – Zakole – Okólna – Sosnowa 
– Wyzwolenia – Wyszyńskiego szkoła  – Wy-
szyńskiego-szpital  – Aleje 1 Maja-Błaszaka 
– Aleje 1 Maja – Dworzec PKP – Dworcowa – 
Warszawska – Grunwaldzka-końcowy

POZNAŃSKA – rondo św. Jana Bosko – Spół-
dzielców – Kleczewska – Wiadukt Briański 
– rondo Kaczyńskich – Chopina – rondo Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Paderew-
skiego – Przemysłowa – rondo NSZZ „Solidar-
ność” – Wyszyńskiego – rondo św. Wojciecha 
– Popiełuszki – STAROMORZYSŁAWSKA

POZNAŃSKA – rondo św. Jana Bosko – Spół-
dzielców – Kleczewska – Wiadukt Briań-
ski – rondo Kaczyńskich – Chopina – rondo 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 
Paderewskiego – Kleczewska – Brunatna – 
Przemysłowa – rondo Bitwy pod Pątnowem 
1863 – Kazimierska – ELEKTROWNIA (wy-
brane kursy: Kazimierska – rondo Bitwy pod 
Pątnowem 1863 – Ślesińska – Honoratka – 
Nowiny – BERNARDYNKA)

LINIA 63

LINIA 64

LINIA 65

LINIA 69

LINIA 71

LINIA 70

100  LINIA  NOCNA

NIKLAS – Zgoda – Lisiec Wielki – Lisiec Mały 
– Krągola – Krągola Pierwsza – Karsy – Mo-
dła Księża – Modła – Stare Miasto – Szpitalna 
– rondo Kamińskiego – Piłsudskiego – Puła-
skiego – Dąbrowskiej – Dmowskiego – rondo 
Wenedy – Staszica – Kilińskiego – SZARYCH 
SZEREGÓW /z powrotem: GRUNWALDZKA 
– Kościelna – Staszica/ 

PIŁSUDSKIEGO – Szpitalna – rondo Kamiń-
skiego – Szpitalna – Kaliska – Dąbrowskiego – 
rondo Ducha Św. – Kolska – Wał Tarejwy – ron-
do Podoficerów Małoletnich – Wał Tarejwy /z 
powrotem: Grunwaldzka – Kościelna – Wał 
Tarejwy/ – Trasa Warszawska – Poznańska 
– Dworcowa – rondo Friemanna – Kolejowa – 
Dworzec PKP – Kolejowa – rondo Friemanna 
– Dworcowa – Aleje 1 Maja – rondo NSZZ „So-
lidarność” – Przemysłowa – Jędrzejewskiego 
– rondo Batalionów Chłopskich – Muzealna 
– Gosławicka – Przemysłowa – rondo Bitwy 
pod Pątnowem 1863 – Kazimierska – Kamie-
nica-Majątek – Kamienica – Kazimierz Bisku-
pi – Jóźwin – KLECZEW

DWORZEC PKP – Kolejowa – rondo Frieman-
na – Dworcowa – Poznańska – Trasa War-
szawska – Grunwaldzka – Kościelna – Wał 
Tarejwy – rondo Podoficerów Małoletnich 
– Wał Tarejwy – Kolska – Brzeźno – Potażni-
ki – Ignacew – Depaula/Adamów – Smólnik 
– Kałek – Paprotnia – Krzymów – Gozdek – 
Borowo – Rożek Krzymowski – Rożek Brze-
ziński – Brzezińskie Holendry – Brzeźno – 
Kolska – Wał Tarejwy – rondo Podoficerów 
Małoletnich – Wał Tarejwy – Trasa Warszaw-
ska – Poznańska – Dworcowa – rondo Frie-
manna – Kolejowa – DWORZEC PKP

M. DĄBROWSKIEJ / NADRZECZNA – Dą-
browskiej – Pułaskiego – Piłsudskiego 
– rondo Kamińskiego – Szpitalna – Solna 
– Kościuszki – rondo Wenedy – Staszica – 
Kilińskiego – Szarych Szeregów – rondo 
Podoficerów Małoletnich – Wał Tarejwy – 
Trasa Warszawska – Poznańska – rondo św. 
Jana Bosko – Spółdzielców – Aleje 1 Maja – 
Dworcowa – rondo Friemanna – Kolejowa – 
Dworzec PKP – Kolejowa – rondo Frieman-
na – Dworcowa – Aleje 1 Maja – rondo NSZZ 
„Solidarność” – Przemysłowa – 11 Listopa-
da – Zakole – Okólna – Sosnowa – Wyzwo-
lenia – rondo Doktora Janaszka – Wyszyń-
skiego – rondo NSZZ „Solidarność” – Aleje 
1 Maja – Dworcowa – rondo Friemanna – 
Kolejowa – Dworzec PKP – Kolejowa – ron-
do Friemanna – Dworcowa – Aleje 1 Maja 
– Spółdzielców – rondo św. Jana Bosko – Po-
znańska – Trasa Warszawska – Grunwaldz-
ka – Kościelna – Staszica – rondo Wenedy 
– Kościuszki – Solna – Szpitalna – rondo 
Kamińskiego – Piłsudskiego – Pułaskiego – 
Dąbrowskiej – NADRZECZNA
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Załącznik nr 5: 
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SKRÓT WYDARZEŃ
CZERWIEC:
• Rozmowy z mieszkańcami
Około 150 osób wzięło udział w otwartym spotkaniu 
z prezydentem Konina i jego zastępcami, które odbyło 
się 27 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Łę-
żyńskiej. Mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali swoje 
problemy, a te dotyczyły różnych kwestii. 
 Poruszano m.in. możliwość dostępu do jeziora, re-
monty ulic (np.  Krańcowej), oświetlenie ogródków 
działkowych nad jeziorem, budowę ścieżki rowero-
wej, ceny ciepła, wykaszanie traw na terenach miej-
skich czy zamontowanie oświetlenia boiska bocz-
nego na stadionie sportowym przy ul. Łężyńskiej. 
Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Prezydent zapew-
nił też, że regularnie w różnych częściach miasta będzie 
się spotykał z koninianami właśnie w takiej formule.

• Nowy rozkład jazdy
29 czerwca zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy 
MZK. Na prośbę mieszkańców znalazł się w nim dodat-
kowy autobus linii 63, jest też więcej kursów na liniach 
55 i 56. O to prosili koninianie dojeżdżający do zakładów 
pracy w północnej części miasta. Kursy na liniach 55 i 56 
dostosowano tak, by pracownicy huty, elektrowni i FUGO 
dojechali do pracy na 6.00, 14.00, 22.00 i wrócili stam-
tąd po zakończeniu swoich zmian. Rozkład uwzględnia 
też czas pracy pracowników administracyjnych zakła-
dów. Linia 63 (wprowadzana od 8 lipca), bezpośrednio 
skomunikuje V Osiedle z północną częścią miasta. Będzie 
można nią przejechać z: Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Za-
kola i 11 Listopada np. do FUGO, elektrowni czy huty. In-
formacje o przebiegu tras znajdują się na stronach 4-6 
w tym wydaniu informatora. 

• Nowi szefowie od 1 lipca  
Zmiany na stanowiskach prezesów dwóch spółek miej-
skich. W poniedziałek, 24 czerwca br., Rada Nadzorcza 
MZGOK Sp. z o.o. odwołała Jana Skalskiego ze stanowi-
ska prezesa zarządu. Jednocześnie powołała na to miej-
sce Henryka Drzewieckiego. W PGKiM Sp. z o.o. Rada 
Nadzorcza odwołała prezesa Jarosława Derdzińskiego. 
Jego obowiązki przejął Michał Zawadzki. Nowi prezesi 
zaczęli pracę 1 lipca br. Nowi szefowie pojawili się także 
w dwóch innych placówkach. Na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji prezydent po-
wołał Ewę Kulczyńską, natomiast konkurs na dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej wygrał Damian Krucz-
kowski. Zastąpił on na tym miejscu Henryka Janaska, 
który przeszedł na emeryturę. 

• Dni Konina i Konin Kramp Cup 2019 
3 dni wyśmienitej zabawy, koncerty gwiazd, weso-
łe miasteczko, ponad 100 jeźdźców uczestniczących 
w trzydniowych zmaganiach o tytuły mistrzów Wiel-
kopolski w skokach przez przeszkody Konin Kramp 
Cup 2019 – tak przebiegały tegoroczne Dni Konina. 
Największą publiczność miały oczywiście niedzielne 
zmagania finałowe w czterech kategoriach – od dzieci 
w wieku 9-12 lat na kucach po seniorów.  
 Zawody konne od lat towarzyszą Dniom Konina. 
W tym roku impreza od-
była się na błoniach. W so-
botę dzieci mogły zaszaleć 
w indiańskiej wiosce. Na 
wszystkich uczestników 
czekało nowoczesne we-
sołe miasteczko,  punkty 
z gastronomią oraz kino 
w plenerze. W sobotę na 
scenie wystąpili: Patry-
cja Markowska, chór So-
und’n’Grace, a w niedzielę 
na finał zaśpiewał Danzel. 

• Festiwal – międzynarodowe święto dzieci  
W sercu miasta, na konińskiej Starówce, odbył się fi-
nał jubileuszowego 40. Międzynarodowego Dziecięce-
go Festiwalu Piosenki i Tańca. W wydarzeniu wzięło 
udział około 2 500 uczestników z 15 krajów świata. 
Zorganizowany 8 czerwca koncert został poprzedzony 
kolorowym korowodem, który przeszedł ulicami mia-
sta  z KDK-u na rynek. 
 Decyzją jury 40. festiwalu Grand Prix otrzymała 
13-letnia Valeria Voykova (Sofia, Bułgaria) za wykona-
nie piosenki „JE SUIS MALADE” oraz zespół Triumf Dan-
ce Club (Lwów, Ukraina) za układ „KONFRONTACJA”. 

ców. Była też grochówka przygotowana przez KGW 
z Kowalewka, gdzie urodziła się Zofia Urbanowska. 
Gwiazdą festynu była Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna, która skutecznie zachęcała do tańca. 

• U Stasia na urodzinach  
Wielki festyn z okazji 200. rocznicy urodzin wielkie-
go kompozytora Stanisława Moniuszki odbył się w 
niedzielę, 5 maja, na konińskim osiedlu „Zatorze”, 
przy ulicy nazwanej jego imieniem. 
 Atrakcji nie brakowało. Był np. wielki polonez, 
który poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
ZSGE pod dyrekcją Roberta Żurańskiego. Za orkie-
strą szli tancerze z zespołu „Uśmiech” z Liśca Wiel-
kiego, mażoretki oraz mieszkańcy naszego miasta. 
W sumie było około 100 par. Uroczysty polonez 
przeszedł ul. Stanisława Moniuszki. Na finał impre-
zy zagrała  „Kapela ze wsi Warszawa”. 

• Koniński słup w nowej odsłonie 
Najstarszy zabytek Konina - Koniński Słup Drogowy - 
zmienił swoje otoczenie. Wykonawca zakończył prace 
przy układaniu metalowej ścieżki i przy zakładaniu 
trawnika. Po remoncie teren wokół słupa, prawdo-
podobnie najstarszego w Europie znaku drogowego, 
radykalnie się zmienił. Dzięki zupełnie nowej, meta-
lowej ścieżce z wyrytą w języku polskim inskrypcją 
zabytek został w wyraźny sposób wyeksponowany. 

• Bukartyk w hucie 
To był niezwykły koncert - finał miejskich obchodów 
30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów 
do parlamentu odbył się  w hucie – Impexmetal S.A. 
Aluminium Konin. Zaproszenie na wtorkowe (4 czerw-
ca) spotkanie z publicznością przyjął Piotr Bukartyk 
- bard, bajarz i felietonista muzyczny, któremu towa-
rzyszył zespół Ajagore. Artyści zagrali w jednej z zakła-
dowych hal. Słuchało ich  kilkuset mieszkańców Koni-
na. Nastrój koncertu podkreślała wspaniała wystawa 
„Plakat i historia. Droga do wolności”, której kuratorem 
i autorem była nieżyjąca już działaczka Solidarności - 
Ewa Zaleska. W organizację wystawy zaangażowana 
była jej córka Maria Zaleska-Jaskot. Ekspozycja została 
udostępniona przez Muzeum Okręgowe w Koninie. 

  MAJ:
 
• Urodziny Zofii na bulwarze 

Tłumy koninian przyszły na bulwar, by wspólnie świę-
tować 170. rocznicę urodzin Zofii Urbanowskiej. Wiel-
ki festyn poświęcony pisarce w roku jej imienia odbył 
się na Bulwarze Nadwarciańskim w niedzielę, 19 maja.
 Atrakcji nie brakowało i każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie - od stoisk z biżuterią, przez dmuchańce, 
po występy przedszkolaków i dorosłych artystów, 
a także solistów z MDK-u i konińskich hip-hopow-

• „Oda do radości” na 15-lecie Polski w Unii 
W słoneczne południe, 1 maja, mieszkańcy Konina 
mogli wysłuchać hejnału Konina oraz „Ody do rado-
ści”, zagranych na balkonie miejskiego ratusza. W ten 
symboliczny sposób miasto podkreśliło fakt, że ob-
chodzimy 15-lecie Polski w Unii Europejskiej.
Oba utwory zagrane zostały przez uczniów i nauczy-
cieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia: Krzysztofa Lityń-
skiego i Piotra Żurka (trąbki) oraz Zbigniewa Koło-
dziejczaka i Krzysztofa Błażejewskiego (puzony).
 Dla mieszkańców przygotowane zostały też 
przypinki z unijną flagą.

 KWIECIEŃ:
• V Konińskie Targi Przedsiębiorczości 

Rekordowa liczba odwiedzających, bardzo duże za-
interesowanie ze strony wystawców – tak przebie-
gały tegoroczne piąte Konińskie Targi Przedsiębior-
czości Przemysłu Spożywczego. W sobotę, 13 kwiet-
nia, w „zielonej hali” MOSiR przy ul. Popiełuszki 
swoją ofertę zaprezentowało blisko 60 wystawców, 
w tym przedsiębiorcy z miast partnerskich Konina 
z Francji, Łotwy i Chin.
Wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji. Gościem 
specjalnym tegorocznych Targów był restaurator 
Mateusz Gessler, który na oczach publiczności przy-
gotował trzy potrawy do degustacji.  
Jak co roku wszyscy wystawcy targów wzięli udział 
w trzech konkursach. W kategorii produkt najwyż-
szej jakości zwyciężyła Tłocznia Soków Owocowych 
„TeSo” Izabela Płonka, w kategorii profesjonalna 
prezentacja oferty - firma Chemat Sp. z o.o. i w ka-
tegorii lokalna firma, oferta i jej prezentacja, firma 
Natubay Sp. z o.o. Nagrodzono również laureatów 
konkursu pn. „Młody przedsiębiorca – pomysł na 
biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczo-
ści”. Zwycięzcami zostali uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcącego w Koninie (projektowanie i szycie 
oryginalnej odzieży). Drugie miejsce zajęli ucznio-
wie Zespołu Szkół Technicznych w Koninie (warsz-
taty z majsterkowania wraz z wypożyczalnią sprzę-
tu i narzędzi) i trzecie uczniowie Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Koninie (aplikacja ułatwiają-
ca funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym).
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Konin stoi u progu 
wielkich zmian. 

Transformacja ener-
getyczna, zmiany 
gospodarcze, klima-
tyczne oraz demo-
graficzne to jedne 
z największych wy-
zwań, które przed 
sobą mamy. 
 
Tak jak kiedyś pokolenia 
naszych ojców i dziadków 
budowały taki Konin, jaki 
znamy obecnie, tak te-
raz my musimy go zmie-
nić i stworzyć na nowo 
w oparciu o konkretną 
wizję naszego miasta 
– Konin Zielone Miasto 
Energii.  Podstawą reali-
zacji nowej wizji miasta 
jest zaangażowanie oraz   
wykorzystanie ekono-
micznego i twórczego 
potencjału mieszkańców, 
wykorzystanie walorów 
lokalizacyjnych miasta 
oraz jego naturalnych za-
sobów.  
 Wizja Zielonego Mia-
sta Energii opiera się na 
trzech filarach: Zielonej 
Energii, Zieleni w Mieście 

oraz Energii Relacji. Dzia-
łania w obszarze Zielonej 
Energii będą zwiększać 
dobrobyt mieszkańców 
m. in. poprzez dostęp 
do nowych źródeł ener-
gii i technologii, miejsca 
pracy w zakładach opar-
tych na nowej technologii 
czy rozwój turystyki oraz 
działania zwiększające 
komfort poruszania się 
po mieście i okolicach, 
dążące do zbudo-
wania zintegro-
wanego syste-
mu komunikacji 
i ekomobilności.   
 W ramach fila-
ru Zieleń w Mie-
ście stawiamy na 
wsparcie zdro-
wego stylu życia 
(zielone strefy 
relaksu i ruchu, 
zdrowa żywność, 
budowanie świa-
domości ekolo-
gicznej mieszkań-
ców) oraz przyja-
zną i zachęcającą 
do wyjścia z domu 
przestrzeń miej-
ską. 

 Bardzo istotne dla 
rozwoju miasta jest 
również aktywizowanie 
jego mieszkańców oraz 
budowanie poczucia 
wspólnotowości poprzez 
włączanie ich w życie 
miasta, kulturę, otwartą 
i prostą komunikację na 
linii urząd-mieszkaniec, 
dialog społeczny, wpiera-
nie oddolnych inicjatyw. 
Te zadania wpisane są 

w trzeci filar, czyli Ener-
gię Relacji.  Tu znajdą 
się także działania wy-
zwalające kreatywność 
i przedsiębiorczość ko-
ninian wraz z nauką no-
wych metod pracy i kom-
petencji,  nowoczesnymi 
i potrzebnymi kierunka-
mi w szkołach
 Wizja nowego miasta 
jest początkiem drogi do 
celu. Na jej podstawie 

rozpoczęliśmy budowę 
nowej strategii Konina, 
która da miastu jasny 
plan rozwoju i zwiększy 
jego szanse w konkuren-
cji z większymi ośrodka-
mi. 18 czerwca spotkali-
śmy się z mieszkańcami, 
przedstawicielami bizne-
su, kultury i oświaty, spe-
cjalistami od przestrzeni 
miejskiej, rozwoju gospo-
darczego miast, trans-

formacji energetycznej 
na warsztacie strategicz-
nym, na którym wspólnie 
pracowaliśmy nad przy-
szłością miasta. 
 Postępy budowania 
strategii można śledzić 
na stronie www.konin.pl/
strategia. 

Wydział Strategii 
i Marketingu Miasta
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