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Umowa na ciepło dla Konina podpisana!
Zakończył się wieloletni okres 

niepewności dotyczący za-
opatrzenia miasta w ciepło. 
W obecności władz Konina, 
radnych, zarządu ZE PAK S.A. i 
MPEC-Konin sp. z o. o. 6 wrze-
śnia podpisana została wie-
loletnia umowa na sprzedaż 
ciepła dla Konina. Jak pod-
kreślają strony – gwarantuje 
ona bezpieczne dostawy na 
następnych 10 lat od 1 lipca 
2022 r. (do tego czasu obo-
wiązuje bowiem dotychcza-
sowa umowa). Jej podpisanie 
poprzedziły wielomiesięczne 
negocjacje.
 Skąd wziął się problem z 
ogrzaniem miasta, które od 
wielu lat było zasilane ciepłem 
wytwarzanym z węgla bru-
natnego w Elektrowni Konin? 
W ciągu ostatnich sześciu lat 
główny dostawca ZE PAK S.A. 
modyfikował strategię wy-
twarzania ciepła. Ostatecznie 

podjął decyzję o modernizacji 
bloku biomasowego i rozbudo-
wie go o człon ciepłowniczy w 
Elektrowni Konin. Tym samym 
wypowiedzenie umowy, pier-
wotnie wyznaczone na połowę 
2020 r., przesunięto na koniec 
czerwca 2022 r. W mieście za-
częło się więc poszukiwanie 
rozwiązań, które dałyby gwa-
rancję wieloletnich dostaw cie-
pła. Rozmawiano z kontrahen-
tami krajowymi i zagraniczny-
mi. W wyniku trwających wiele 
miesięcy prac i negocjacji przy-
jęta została oferta ZE PAK S.A. 
 Satysfakcji z podpisania 
umowy między dostawcą - 
ZE PAK S.A. a zajmującym 
się dystrybucją i przesyłem 
MPEC-Konin sp. z o.o. nie krył 
prezydent Piotr Korytkowski. - 
Ze strony miasta będziemy do-
kładać wszelkich starań, żeby 
podłączać kolejne budynki, 
posesje do naszego ciepła sys-

temowego. Nie może być tak, 
że miasto jest właścicielem 
budynku, a w nim mamy jesz-
cze paleniska czy piece węglo-
we. Skąd taki plan? Powiedzie-
li nam o tym mieszkańcy. Chcą 
żyć w czystym środowisku, w 
zielonym mieście – wyjaśnił. 
 Prezes zarządu ZE PAK S.A. 
Henryk Sobierajski podkreślił, 
że przejście z energii węglo-
wej do zielonej to długi proces, 
który od wszystkich wymaga 
zrozumienia tego zjawiska. - 
To nie będzie rzecz prosta, ale 
wspólnie - a widzę, że wspól-
nie działamy - odnosimy w tym 
względzie sukcesy, będzie to 
proces naprawdę bezpieczny i 
sprawiedliwy – podkreślił. 
 Co ważne, od 2022 r. Konin 
ma szansę być jednym z nielicz-
nych miast w Polsce, w których 
ciepło w 100% będzie wytwa-
rzane z odnawialnych źródeł 
energii: z bloków biomasowych 

Elektrowni Konin, ze spalarni 
odpadów komunalnych i  – je-
śli wszystko pójdzie dobrze – z 
ciepłowni geotermalnej. Miasto 
stara się o dofinansowanie do 
jej budowy z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Cała inwe-
stycja to koszt około 46 milio-
nów złotych. Na razie możemy 
pochwalić się, że wniosek prze-
szedł pozytywną ocenę for-
malnoprawną. Będzie jednak 
jeszcze poddany ocenie mery-
torycznej. 
 Dodajmy, że w Koninie 
największymi odbiorcami 
ciepła – ponad połowa do-
staw - są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Ich prezesi zostali 
przez MPEC-Konin szczegó-
łowo poinformowani o po-
szczególnych etapach wybo-
ru dostawcy ciepła, którego 
ceny ostatecznie zależą od 
Urzędu Regulacji Energetyki.  

6 autobusów elektrycznych 
pojawi się na ulicach Ko-

nina w połowie przyszłego 
roku. Cena 6 autobusów wraz 
z 3 ładowarkami to ponad 16 
milionów złotych brutto. Za-
kup jest współfinansowany ze 
środków unijnych, pochodzą-
cych z projektu „Ekologiczny 
Konin – rozwój i promocja 
niskoemisyjnego transpor-
tu miejskiego”. Firmą, która 
wygrała przetarg ogłoszony 
przez MZK jest Solaris Bus & 
Coach S.A.  
 Prezydent Konina podkre-
ślił, że dla miejskiego prze-
woźnika to zmiana epokowa. 
- Kupujemy ciche, ekologiczne 
autobusy. Wchodzimy z komu-

nikacją miejską w XXI wiek. 
Warto podkreślić, że to pierw-
szy etap zmian, bo przed nami 
zakup jeszcze jednego auto-
busu elektrycznego i 6 hybry-
dowych. Będziemy stopniowo 
eliminować silniki spalinowe, 
by przedsiębiorstwo stało się 
instytucją ekologiczną. To wpi-
suje się w strategię rozwoju 
naszego miasta – powiedział 
Piotr Korytkowski.
 – Jeden autobus kosztuje 
ponad 2 miliony złotych net-
to, do tego należy jeszcze do-
dać 3 ładowarki, które będą 
umieszczone w naszej zajezd-
ni. To są autobusy w tej chwili 
w Polsce najnowocześniejsze. 
Oprócz napędu elektrycznego 

posiadają pełną klimatyzację 
w przestrzeni pasażerskiej, 
monitoring w środku pojaz-
du, informację dla pasażerów. 
Wszystko po to, by pasażer 
miał idealne warunki podróży, 
a kierowca bardzo dobre wa-
runki pracy – wyjaśnia prezes 
MZK Mirosław Pachciarz. Do-
daje, że „autobusy będą jeździ-
ły tak cicho, że nie będzie ich 
słychać, co jest ważnym czyn-
nikiem ekologicznym”. Nowe 
autobusy będą woziły pasa-
żerów na najbardziej oblega-
nych liniach.
 – W Wielkopolsce Konin 
jest 5 klientem, który za-
kontraktował i odbierze w 
przyszłym roku autobusy w 

pełni elektryczne – wyjaśnił 
Andrzej Sienkiewicz, dyrek-
tor sprzedaży – kraj z firmy 
Solaris Bus & Coach S.A.  Do-
dał, że autobusy będą dosto-
sowane do indywidualnych 
potrzeb zamawiającego. Fir-
ma nieodpłatnie przeszkoli 
też pracowników MZK (kie-
rowców, elektromechaników 
oraz pracowników persone-
lu technicznego) w zakresie 
ekonomicznej jazdy, obsługi i 
napraw.
 Autobusy mają dotrzeć do 
Konina do końca maja przy-
szłego roku. W tym samym 
czasie w naszym mieście po-
winno też pojawić się 6 hy-
bryd.

Nowoczesne autobusy elektryczne na ulicach Konina

Niezwykły dar 
dla miasta
Po raz pierwszy w Koninie 
prywatni darczyńcy ufundo-
wali budynek wielorodzinny 
i podarowali go miastu. Taki 
dar otrzymał samorząd Ko-
nina od Ity Plutowskiej-Wi-
taszek i Wojciecha Pluta-Plu-
towskiego.

Wynajem 
pawilonów 
w promocji
Promocyjne stawki za wyna-
jem pawilonów na miejskim 
targowisku przy ul. 11 Li-
stopada w Koninie. Zgodnie 
z zarządzeniem prezydenta 
Konina oferta dotyczy za-
równo stałych, jak i nowych 
najemców.

Społeczna 
Komisja 
Mieszkaniowa 
- Dużo pracy i duża odpowie-
dzialność – takimi słowami 
prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski powitał Społecz-
ną Komisję Mieszkaniową, 
która 27 sierpnia, zaczęła 
pracę w nowym składzie. 
Komisja – jako organ opiniu-
jący – będzie się zajmować, 
w skrócie mówiąc, przydzia-
łem mieszkań, którymi dys-
ponuje miasto.

Podróż 
sentymentalna
18 listopada dobiegnie koń-
ca projekt „Wspomnienie. 
Pamiętnik Wincentego Gręt-
kiewicza”.  Z tej okazji zapro-
simy koninian do wyjątko-
wej, intymnej i sentymen-
talnej podróży w przeszłość, 
podczas której wspominać 
będziemy ostatniego przed-
wojennego burmistrza Ko-
nina. 

W tym numerze 
dodatek specjalny  

LISTA JEDNOSTEK 
NIEODPŁATNEGO 

PORADNICTWA
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Po raz pierwszy w Koni-
nie prywatni darczyńcy 

ufundowali budynek wie-
lorodzinny i podarowali 
go miastu. Taki dar otrzy-
mał samorząd Konina od 
Ity Plutowskiej-Witaszek 
i Wojciecha Pluta-Plutow-
skiego. Dzięki nim dach nad 
głową  otrzymało 20 rodzin 
oraz osoby niepełnospraw-
ne, które przez określony 
czas w mieszkaniach trenin-
gowych będą ćwiczyć umie-
jętności niezbędne w samo-
dzielnym życiu. Klucze do 
mieszkań  zostały wręczone 
lokatorom 24 września. 
 - Jesteśmy przekona-
ni, że dzisiejszy dzień jest 
ważny, szczególnie dla 
osób, które za chwilę do-
staną klucze i wejdą w 
posiadanie mieszkań – 
powiedział Wojciech 
Pluta-Plutowski. Ita Plu-
towska-Witaszek doda-
ła: „cieszę się, że moje 
koleżanki i moi koledzy z 

Fundacji „Otwarcie” będą 
mieli mieszkania”.
- W sytuacji, kiedy w mie-
ście lokali komunalnych 
ciągle brakuje - a lista 
oczekujących jest długa 
- taka inwestycja jest nie-
zwykłym prezentem. Dach 
nad głową znajdzie tu 12 
rodzin, które były na na-
szej liście oczekujących na 
mieszkania komunalne. 
Mieszkańców kolejnych 8 
lokali wskazali inwestorzy. 
W budynku są też 2 zespoły 
mieszkalne przeznaczone 
na mieszkania treningowe 
dla osób z niepełnospraw-
nościami. Jedno prowadzić 
będzie Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Otwarcie”, a drugie Miasto 
Konin – mówił, na chwi-
lę przed przekazaniem 
kluczy, prezydent Konina 
Piotr Korytkowski.
 Inwestycja pochłonęła 
około 3,5 miliona złotych. 
Stanęła na działce przy ul. 

Piłsudskiego 24, którą w 
2017 r. – decyzją ówcze-
snego prezydenta Konina 
Józefa Nowickiego – mia-
sto użyczyło inwestorom. 
Po dwóch latach od tam-
tych wydarzeń, 16 wrze-
śnia br., umową darowizny 
fundatorzy przekazali bu-
dynek miastu.
 Budynek ma 4 kondy-
gnacje, jest podpiwniczony, 
posiada windę i  jest przy-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Lokale 
są gotowe do zamieszkania, 
posiadają w pełni wykoń-
czone łazienki oraz kuchnie 
wyposażone w kuchenki. 
Darczyńcy dali mieszkań-
com możliwość wyboru 
rodzaju i modelu kuchenki 
oraz zlewozmywaka.
 Dodajmy, że oboje dar-
czyńcy zostali uhonorowa-
ni przez prezydenta Piotra 
Korytkowskiego odznaka-
mi „Za Zasługi dla Miasta 
Konina”.

Niezwykły dar 
dla miasta

Dwie konińskie inwe-
stycje drogowe z dofi-

nansowaniem z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Chodzi o ulice: Żwirki i 
Wigury oraz Leśną. Miasto 
złożyło dwa wnioski do 
Funduszu, które zostały 
pozytywnie zaopiniowane. 
 Obie ulice są w złym 
stanie. Zakres prac obej-
mie przebudowę jezd-
ni, chodników, montaż 
oświetlenia. Na Leśnej 
zaplanowano budowę 
ścieżki rowerowej, wy-
znaczenie przejść dla 
pieszych i zainstalowanie 
progów zwalniających, 

co jest ważne ze wzglę-
du na poprawę bezpie-
czeństwa m.in. dzieci i 
młodzieży szkolnej. Jak 
informuje Grzegorz Pająk 
– dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich w Koninie: „uli-
ca Żwirki i Wigury jest 
przygotowana do remon-
tu pod względem mediów. 
W wyniku współpracy z 
zarządcami sieci została 
tam przebudowana ka-
nalizacja sanitarna, wo-
dociągi, przeprowadzono 
zasilanie energetyczne”.
 Przebudowa Żwirki 
i Wigury to koszt ponad 
4,3 miliona zł. Miasto wy-

stąpiło o dofinansowanie 
w maksymalnej wyso-
kości 60% kosztów, czyli 
o około 2,5 miliona zł. 
Przebudowa ulicy Leśnej 
ma pochłonąć przeszło 
3,3 miliona zł, a maksy-
malne dofinansowanie, o 
które wystąpiliśmy to po-
nad 2 miliony zł. Realiza-
cję inwestycji zaplanowa-
no w okresie październik 
2019 – sierpień 2020.  
 Dodajmy, że w gestii 
samorządu miejskiego w 
Koninie jest 260 km dróg 
różnej kategorii oraz kil-
kadziesiąt obiektów inży-
nierskich.

4,5 miliona 
dofinansowania do remontu

Przeszkolone pracownice urzędu 
pomagają mieszkańcom Konina za-

interesowanym wsparciem z progra-
mu „Czyste powietrze”. Porozumienie 
o współpracy w tym zakresie podpisali 
prezydent Konina Piotr Korytkowski 
oraz Jolanta Ratajczak – prezes zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. 
 Informacje na temat progra-
mu „Czyste Powietrze” udzielane są 
przez pracowników Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Ko-
ninie mieszczącego się przy ul. Wojska 
Polskiego 2:

pokój nr 218 
(tel. 63 240-11-67)

Poniedziałek (w godz. 13.00-15.00)
Wtorek (w godz. 8.00-10.00)
Środa (w godz. 13.00-15.00)

Czwartek (w godz. 8.00-10.00)
pokój nr 220 

(tel. 63 240-11-62)
Poniedziałek (w godz. 8.00-10.00)

Wtorek (w godz. 13.00-15.00)
Środa (w godz. 8.00-10.00)

Czwartek (w godz. 13.00-15.00)

Z uwagi na duże zainteresowanie pro-
gramem prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny w celu umówienia 
terminu konsultacji.

***
 Celem programu „Czyste Powie-
trze” jest poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, pochodzą-
cych z nowo budowanych jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych. O do-
finansowanie mogą ubiegać się osoby 
fizyczne będące właścicielem/współ-
właścicielem obiektu.
W budynkach istniejących przedsię-
wzięcia polegają na: 
1) zakupie i montażu urządzeń i in-

stalacji spełniających wymagania 
techniczne do programu: kotłów na 
paliwa stałe, węzłów cieplnych, sys-
temów ogrzewania elektrycznego, 
kotłów olejowych, kotłów gazowych 
kondensacyjnych, pomp ciepła po-
wietrznych, pomp ciepła odbierają-
cych ciepło z gruntu lub wody, wraz 

z przyłączami, instalacją centralne-
go ogrzewania i instalacją ciepłej 
wody użytkowej, (jeśli dotyczą);

2) zastosowaniu odnawialnych źródeł 
energii (kolektory słoneczne, mi-
kroinstalacje fotowoltaiczne);

3) wykonaniu termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych/wy-
dzielonych lokali mieszkalnych 
(w zakresie pozostałym niż okre-
ślone w pkt 1 i 2).

W budynkach nowo budowanych 
kosztami kwalifikowanymi są zakup 
i montaż nowego źródła ciepła, przy-
łącza cieplnego, gazowego lub elek-
troenergetycznego, wentylacji mecha-
nicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz 
instalacji odnawialnych źródeł energii
Minimalna wartość kosztów kwalifi-
kowanych w ramach jednego wniosku 
o dofinansowanie przedsięwzięcia 
wynosi 7 tys. zł.
 Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych: od których liczona 
jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na 
budynek jednorodzinny lub wydzielony 
w budynku jednorodzinnym lokal 
mieszkalny (w rozumieniu ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali) z wyodrębnioną księgą wie-
czystą, jeśli w budynku mieszkalnym 
wydzielono nie więcej niż dwa lokale 
mieszkalne albo jeden lokal miesz-
kalny i lokal użytkowy o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.
Więcej informacji na stronie interne-
towej: www.wfosgw.poznan.pl
Wniosek można wypełnić bezpośrednio 
na stronie internetowej:
https://portalbeneficjenta.wfosgw.
poznan.pl/ 
i złożyć bezpośrednio w Wydziale Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego pokój 
218 (tel. 63 240-11-67) i 220 (tel. 63 240-
11-62) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokumenty wymagane do złożenia 
wniosku:
- tytuł prawny do nieruchomości - aktu-
alny wypis z Księgi Wieczystej,
- dokument potwierdzający dochody 
każdej z osób w danym gospodarstwie 
domowym,
- dokument potwierdzający zakończe-
nie budowy lub pozwolenie na budowę 
w przypadku budynku nowo budowa-
nego.

Konin w programie 
„Czyste powietrze”
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Dobiegł końca ko-
lejny etap Koniń-

skiego Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2020. 
Mieszkańcy Konina, 
zgodnie z definicją za-
wartą w regulaminie 
KBO, mogli oddać swoje 
głosy na dwa sposoby - 
przez Internet oraz tra-
dycyjnie, czyli w lokalu 
wyborczym. Głosowa-
nie nad wnioskami zło-
żonymi do Konińskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go na 2020 rok odby-
wało w Internecie od 
1 do 8 września, nato-
miast 8 września swój 
głos można było oddać 
w pięciu Lokalnych 
Punktach Wyborczych 

rozmieszczonych w róż-
nych miejscach Konina.
 Komisja Wyborcza 
KBO 2020, na podstawie 
protokołów głosowania 
z lokalnych punktów 
wyborczych oraz liczby 
głosujących przez Inter-
net ustaliła, że ogółem 
głosowało 9.959 osób, 
w tym: 876 w punktach 
wyborczych i  9.083 
przez Internet. Głosu-
jący do wyboru mieli 
29 dużych i 89 małych 
projektów. Spośród pro-
jektów dużych wygrała 
budowa Drogi pieszo
-rowerowej łączącej ul. 
Jana Pawła II od mostu 
na Kanale Ślesińskim z 
ul. Staromorzysławską. 

Promocyjne stawki 
za wynajem pa-

wilonów na miejskim 
targowisku przy ul. 
11 Listopada w Koni-
nie. Zgodnie z zarzą-
dzeniem prezydenta 
Konina oferta dotyczy 
zarówno stałych, jak i 
nowych najemców.
 Osoby, które posia-
dają aktualnie obowią-
zujące umowy mogą 
wynająć każdy kolej-
ny pawilon na terenie 
targowiska przy ul. 11 
Listopada w promo-
cyjnej cenie 200 zł na 
miesiąc. Do tego należy 

doliczyć podatek  VAT i 
opłaty za media. Umo-
wa może obowiązywać 
maksymalnie do dnia 
29.02.2020 roku.
 Osoby, które nie wy-
najmują pawilonów na 
tym targowisku i nie 
były stroną takiej umo-
wy w ciągu ostatnich 24 
miesięcy, mogą wynająć 
pawilon w promocyjnej 
cenie. Uwaga, żeby sko-
rzystać z promocji nale-
ży zawrzeć umowę na 
minimum 6 miesięcy. W 
takiej sytuacji opłaty wy-
glądają następująco:
a) przez pierwsze 3 mie-

siące opłata za najem 
pawilonu handlowe-
go wynosi 100 zł na 
miesiąc + VAT + opła-
ta za media

b) przez okres kolej-
nych 3 miesięcy 
umowy najmu - 
opłata za każdy ko-
lejny miesiąc najmu 
wynosi 50% opłaty 
wynikającej z §1 
pkt 1 ppkt a Zarzą-
dzenia nr 24/2019 
Prezydenta Miasta 
Konina z dnia 20 lu-
tego 2019 roku w 
sprawie wysokości 
cen za najem pawi-

Głosowanie w ramach 
KBO 2020 za nami

 Do realizacji, głosami 
mieszkańców, zakwalifi-
kowały się następujące 
projekty małe (zacho-
wano pisownię zgodną 
z podaną na wniosku): 
Nowe budy dla bezdom-
nych psiaków w schro-
nisku; Leczenie i opieka 
nad bezdomnymi zwie-
rzętami oraz kotami 
wolno żyjącymi; Budo-
wa tarasu widokowego 
i utwardzenie ścieżek 
pieszo-rowerowych na 
hałdach w Koninie; Bu-
dowa ogrodu zimowego 
wraz z hortiterapią dla 
pacjentów Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II w 
Koninie; Szafki ubranio-
we szkolne dla uczniów 
SP 6 w Koninie; Rolko-
wisko; Bieżnia rekre-
acyjna tartanowa dla 
mieszkańców III Osie-
dla; Bezpieczne przej-
ścia dla pieszych przy 

Szkole Podstawowej 
nr 1 w Koninie; Pomoc 
skrzywdzonym zwie-
rzętom; Miejsce spotkań 
mieszańców 5 Osiedla 
– II etap; Przebudowa i 
modernizacja łazienki 
szkolnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. Janu-
sza Korczaka w Koni-
nie; Bezpieczna Kaliska 
– aktywne przejście dla 
pieszych przy skrzy-
żowaniu ulic Kaliskiej 
i Solnej; Bezpieczne 
przejścia dla pieszych w 
regionie Szkoły Podsta-
wowej nr 15 w Koninie; 
Doposażenie czytelni w 
filii Chorzeń ul. Fikuso-
wa 8 i filii „Medycznej” 
ul. Szpitalna 45 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Koninie’ Plac zabaw 
„Dziecięce Marzenia”; 
Realizacja bezpiecznego 
przejścia dla pieszych 

przy ulicy Jana Pawła 
II w pobliżu skrzyżo-
wania z ulicą Portową; 
Naukowo-sensoryczny 
park doświadczeń na 
terenie Przedszkola nr 
4 „Biały Konink” na Os. 
Sikorskiego w Starym 
Koninie;  Łódź ratunko-
wa do działań przeciw-
powodziowych i popra-
wy bezpieczeństwa na 
akwenach wodnych Mia-
sta Konina; Z książką po 
drodze 2; Jadłodzielnia 
Sercem Przyprawiona 
- rozwijanie projektu; 
Automatyczna brama 
garażowa dla strażaków 
– bezpieczeństwo sprzę-
tu ratowniczo-gaśnicze-
go oraz szybkość wyjaz-
du; Sprzęt szkoleniowy i 
ratowniczy dla Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Koni-
nie; Konin lubi książki 5.
 Powyższe 23 projek-

ty wyczerpują pulę środ-
ków na małe projekty do 
kwoty 1.957.668,84 zł. 
Zgodnie z §13 ust. 3 regu-
laminu KBO przedłożona 
zostanie  Radzie Miasta 
propozycja uzupełnie-
nia wniosków o niewy-
brane, mające kolejno 
największą liczbę gło-
sów pod warunkiem, że 
mieszczą się w puli środ-
ków finansowych przy-
znanych na małe projek-
ty, tj. 2.000.000 zł. Będą 
to dwa projekty, które 
znajdują się, pod wzglę-
dem liczby uzyskanych 
głosów, odpowiednio 
na pozycjach nr 26 i nr 
31: Nasadzenia krze-
wów kwitnących w 
Koninie oraz Konińska 
Złota Rączka dla Senio-
ra. 
 Szczegółowe wyniki 
głosowania znajdują się 
na www.kbo.konin.pl

Przejście na Okólnej 
otwarte dla pieszych

Przejście przez tory przy ul. Okólnej w Koninie otwarte dla pieszych. Prze-
jazd był nieczynny od maja tego roku w związku z remontem linii kolejo-
wej prowadzonym przez PKP PLK. O otwarcie bezpiecznego przejścia jesz-
cze przed nowym rokiem szkolnym zwracał się do kolei prezydent Konina. 
Jest to bowiem ważny skrót łączący V Osiedle z Niesłuszem. Po uzyskaniu 
wymaganych prawem dokumentów i zgód PKP udostępniły przejście na 
Okólnej z końcem września. 

Promocja na pawilony
lonów i miejsc handlo-
wych na Targowiskach 
miejskich w Koninie 
(Targowisko miejskie 
przy ul. 11 Listopada 
7a i Targowisko miej-
skie przy ul. Chopina) 
c) po upływie 6 mie-
sięcy umowy najmu 

(suma okresów naj-
mu wynikających z 
powyższych punk-
tów a i b), stawki 
opłat nalicza się wg 
normalnego cenni-
ka określonego w 
zarządzeniu prezy-
denta z dnia 20 lu-
tego 2019 roku.

 Na terenie targo-
wiska w sumie znaj-

duje się niespełna 
300 pawilonów han-
dlowych. Oferta obo-
wiązuje od  2 wrze-
śnia br. do 30 czerwca 
2020 r. W sprawie 
umów należy kontak-
tować się z obsługą 
targowiska: nr tele-
fonu 63 249 12 79. 
Obowiązuje kolej-
ność zgłoszeń.  
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- Dużo pracy i duża 
odpowiedzialność – 

takimi słowami prezydent 
Konina Piotr Korytkowski 
powitał Społeczną Komi-
sję Mieszkaniową, która 
27 sierpnia, zaczęła pracę 
w nowym składzie. Komi-
sja – jako organ opiniujący 
– będzie się zajmować, w 
skrócie mówiąc, przydzia-
łem mieszkań, którymi 
dysponuje miasto. Będzie 
opiniowała wnioski, jak 
trzeba – wyjeżdżała na wi-

zje lokalne, rozpatrywała 
odwołania i skargi czy ak-
tualizowała listy mieszka-
niowe i socjalne. 
W jej skład wchodzi 10 
osób:
• 3 radnych wytypo-

wanych przez Radę 
Miasta: Katarzyna 
Jaworska, Sławomir 
Lachowicz, Wiesław 
Wanjas

• 5 przedstawicieli or-
ganizacji społecznych 
i pozarządowych: Je-
rzy Wojciechowski – 
konińska Rada Senio-
rów, Anna Kuczyńska 
– Powiatowa Spo-
łeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Ewa Jeżak – Stowa-

rzyszenie Koniński 
Kongres Kobiet, Ja-
dwiga Puszkiewicz 
– Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność”, 
Henryk Szczepankie-
wicz – Konińska Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego

•	 Maria Radoch - przed-
stawicielka Urzędu 
Miejskiego w Koninie, 
kierownik Wydziału 
Spraw Lokalowych

•	 Katarzyna Grabowska - 
przedstawicielka Miej-
skiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie, kierownik 
Sekcji Działu Pomocy 
Środowiskowej

Na przewodniczą-
cego członkowie komisji 
wybrali Wiesława Wanja-
sa, wiceprzewodniczącą 
została Anna Kuczyńska, 
a sekretarzem Katarzyna 
Grabowska.
- Od opinii komisji będzie 
zależało, kto otrzyma 
„cztery kąty”. Podczas tej 
pracy spotkają się pań-
stwo z wieloma trudny-
mi ludzkimi historiami. 
Możemy pomóc niektó-
rym, ale, niestety, nie 
wszystkim. To są bardzo 
odpowiedzialne i ciężkie 

decyzje, dlatego dobrze, 
że nie będą zapadały au-
torytarnie, tylko będą 
podejmowane przez kilka 
osób – wyjaśnił prezy-
dent Korytkowski. Taki 
cel był podstawą wpro-
wadzenia stałej Komisji 
Mieszkaniowej, która bę-
dzie współuczestniczyć 
przy podejmowaniu waż-
nych społecznie decyzji.
 Aktualnie miasto po-
siada ponad 1.800 lokali 
mieszkalnych, z tego oko-

ło 240 przeznaczonych w 
pierwszej kolejności na 
najem socjalny.
 Spotkania robocze 
komisji będą się odby-
wały średnio co kwar-
tał, będą też zwoływane 
w przypadku spraw na-
głych.
 Dodajmy, że Społecz-
ną Komisję Mieszkanio-
wą Prezydent Miasta 
Konina powołał zarzą-
dzeniem nr 88/2019 z 
dnia 07.06.2019 r. zgod-
nie z  uchwałą nr 115 
Rady Miasta Konina z 
dnia 24.04.2019 r. w 
sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Miasta Konina.

Tak, podczas swojego 
pierwszego posiedze-

nia w dniu 27 czerwca, 
zdecydowali członkowie 
rady. - Życzę Państwu do-
brej współpracy i realiza-
cji ambitnych celów, do 
czego przyzwyczaiła nas 
poprzednia rada i jej prze-
wodnicząca Maria Serafin - 
powiedział Witold Nowak, 
zastępca prezydenta ds. 
społecznych. 
 Rada Seniorów jest 
organem o charakterze 
doradczym, inicjatyw-
nym i konsultacyjnym. 
Wspiera aktywność osób 
starszych, zapobiega ich 
marginalizacji i buduje 
pozytywny wizerunek 
w społeczeństwie. Z jej 
inicjatywy utworzona 
została Konińska Karta 
Seniora, którą wspiera 
ponad 60 podmiotów 
gospodarczych. Celem 
takiego działania jest 
poprawa komfortu życia 
starszych mieszkańców 
Konina.
Pełen skład rady II ka-
dencji:
1. Jerzy Wojciechow-

ski - przedstawiciel 
Prezydenta Miasta 
Konina

2. Władysław Wojtule-
wicz - przedstawi-
ciel Prezydenta Mia-
sta Konina

3. Juliusz Olędzki - 
przedstawiciel Rady 
Miasta Konina

4. Krystyna Leśniew-
ska - przedstawi-
cielka Rady Miasta 
Konina

5. Ewa Behnke - przed-
stawicielka Klubu 
Seniora przy Urzę-
dzie Miejskim w Ko-
ninie

6. Janina Dembińska 
– przedstawicielka 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego

7. Radosław Karczew-
ski - przedstawiciel 
Stowarzyszenia Do-
mów Pomocy Spo-
łecznej „POMOC”

8. Zofia Kasprzyk – 
przedstawicielka 
Rady Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo 
- Technicznych NOT

9. Jadwiga Lewan-
dowska – przed-
stawicielka Stowa-
rzyszenia Integracji 
Społecznej „Razem”

10. Kinga Lisicka – 
przedstawicielka 
Stowarzyszenia Ko-
niński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

11. Zygmunt Michalak – 
przedstawiciel Rady 
Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo 
– Technicznych NOT

12. Marianna Przybył 
– przedstawicielka 
Stowarzyszenia In-
tegracji Społecznej 
„Razem”

13. Sabina Samolej – 
przedstawicielka 
Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabe-
tyków Zarządu 
Rejonowego w Ko-
ninie

14. Alina Zajączkow-
ska – przedstawi-
cielka Stowarzy-
szenia Koniński 
Uniwersytet Trze-
ciego Wieku

Miasto Konin informuje, że na realizację przedsięwzięcia pn. 
„Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie

w pomoce dydaktyczne” 
otrzyma pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 50%.

 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 50.000 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 25.000 zł. Termin realizacji zadania – 30.11.2019 r.

 
Zakupione pomoce dydaktyczne przeznaczone będą do urozmaicenia procesu nauczania, kształtowania świadomości ekologicznej oraz zainteresowania i zrozu-
mienia procesów zachodzących w otaczającym nas środowisku, uatrakcyjnią prowadzone zajęcia lekcyjne, a dla dzieci i młodzieży będą wsparciem w przyswa-
janiu przekazywanej przez nauczycieli wiedzy. Utworzenie zielonych klas pozwoli na przeprowadzenie lekcji przyrody, biologii, chemii czy geografii na świeżym 

powietrzu, które będą oddziaływać na zmysły uczniów i pomogą im poznawać nasze środowisko.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”.                           Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY

Społeczna Komisja Mieszkaniowa 
rozpoczęła pracę

Nowa Rada Seniorów
Ewa Behnke przewodniczącą,  

Władysław Wojtulewicz wiceprzewodniczącym
Rady Seniorów Miasta Konina. 

 
Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez 
utworzenie zielonych klas i doposażenie 

Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6
w Koninie w pomoce dydaktyczne
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Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Po-

znaniu (RIO) stwierdzi-
ła nieważność uchwały 
w sprawie nieudzielenia 
absolutorium Prezy-
dentowi Miasta Konina 
z tytułu wykonania bu-

dżetu za 2018 r. Podjęta 
w czerwcu przez Radę 
Miasta Konina uchwa-
ła została uznana za 
sprzeczną z przepisami 
prawa, m.in. ustawą o 
samorządzie gminnym 
i ustawą o finansach 

publicznych. (Szerzej o 
sprawie pisaliśmy w po-
przednim numerze Ko-
nińskiego Informatora 
Samorządowego).
 Jak wyjaśnia RIO - przy 
głosowaniu nad absolu-
torium Rada nie może nie 

Uchwała o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium nieważna

DATA WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE BILETY
PAŹDZIERNIK

17 października (czwartek) Wystawa  „Widoki Wielkopolski Wschodniej” 18.00 Muzeum Okręgowe w Gosławicach Wstęp wolny

17 października (czwartek) Koncert Chopinowski z okazji 85-lecia Towarzystwa im.F.Chopina i 20-lecia kultu chopinowskiego
 w Żychlinie i Koninie. Recital: prof. Bronisława Kawalla, Filip Pacześny

18.00 KDK Wstęp wolny

18 października (piątek) Koncert Basia Stępniak-Wilk 19.00 Muzeum Okręgowe w Gosławicach Bilety

20 października (niedziela) Dzieciaki w Centrum 12.00 KDK, Kino Centrum Bilety

20 października (niedziela) Salon Poezji Marian Opania 18.00 KDK Bilety

24 października (czwartek) Teatr Polska - spektakl „Matka Makryna” 19.00 CKIS Bilety

25 października (piątek) Spektakl „Alibi od zaraz” 19.00 KDK Bilety

27 października (niedziela) Spektakl „Gucio Zaczarowany” - premiera powiązana jest z XXXV-leciem MDK KDK Wejściówki

LISTOPAD

6 listopada (środa) Teatr Polska - spektakl „Wyzwolenia” 18.00 I LO Bilety

7 listopada (czwartek) Konin Lubi Książki - spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim 18.00 MBP Wstęp wolny

7 listopada (czwartek) Teatr Polska - spektakl „Pomelo jest zakochany w żabie, deszczu i nie tylko” 16.00 MDK Bilety

8 listopada (piątek) Aukcja obrazów powstałych podczas pleneru malarskiego MAZURY 2019 18.00 MBP Wstęp wolny

8-10 listopada (piątek-niedziela) Tryptyk Zaduszkowy (08.11 Robert Kanaan, 09.11 Bester Quartet, 10.11 Kapela Brodów koncert: Muzyka 
i Polonezy Polskie)

19.00 Kościół św. Wojciecha Wstęp wolny

9-10 listopada (sobota-niedziela) Międzynarodowy Festiwal Bluesowy „Bluesonalia” Bilety

10 listopada (niedziela) Kabaret Młodych Panów 17.00, 20.00 KDK Bilety

15 listopada (piątek) Rozstrzygnięcie XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” Konin 2019 16.00 Sala Ratuszowa Wstęp wolny

15-16 listopada (piątek-sobota) Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” PSM I i II stopnia, Pałac Bronikowskich 
w Żychlinie

Wstęp wolny

21 listopada (czwartek) Teatr Polska spektakl „Thriller” 19.00 II LO Bilety

22 listopada (piątek) Spotkanie autorskie z Karoliną Kuszyk „Poniemieckie” 18.00 MBP Wstęp wolny

22 listopada (piątek) Koncert Lady Pank 19.00 Hala Rondo Bilety

23 listopada (sobota) Spektakl ,,Prywatna klinika’’ 17.00 KDK Bilety

27 listopada-1 grudnia (środa-niedziela) 29. Przegląd Polskich Filmów Fabularnych DEBIUTY KDK Kino Centrum Bilety

GRUDZIEŃ

5 grudnia (czwartek) Rock z Mikołajem KDK Bilety

6 grudnia (piątek) Koncert Lao Che 19.00 PWSZ Bilety

6 grudnia (piątek) Wernisaż Tomasz Olszewski 18.00 Wieża Ciśnień Wstęp wolny

14-15 grudnia (sobota-niedziela) Jarmark Świąteczny Plac Wolności Wstęp wolny

15 grudnia (niedziela) Świąteczny Salon Poezji 18.00 KDK Bilety

22 grudnia (niedziela) Dzieciaki w Centrum 14.00 KDK, Kino Centrum Bilety

31 grudnia (wtorek) Gala Sylwestrowa 20.00 Obiekt Sportowo-Rekreacyjny RONDO Bilety

31 grudnia (wtorek) Sylwester pod gwiazdami 23.30 Plac przed KDK Wstęp wolny

KALENDARZ IMPREZ

Tatiana Przychodzka 
Miejskim Rzeczni-

kiem Konsumentów w 
Koninie. Jej poprzednik, 
Jan Kuźniacki, prze-
szedł na emeryturę. 

Nowa Rzecznik Konsumentów 

brać pod uwagę prawidło-
wości wykonanego budże-
tu za miniony rok. Jeżeli 
z merytorycznego roz-
patrzenia sprawozdania 
nie wynika, że budżet jest 
nieprawidłowo wykonany 
oraz że sprawozdanie nie 
odzwierciedla rzeczywi-
stego i pełnego przebiegu 
wszystkich czynności fak-
tycznych i prawnych skła-
dających się na wykonanie 
tego budżetu przez organ 
wykonawczy, wówczas 
Rada nie ma podstaw do 
nieudzielenia absoluto-
rium.
 W uzasadnieniu za-

uważa się fakt, że Komisja 
Rewizyjna we wniosku o 
udzielenie absolutorium 
nie sformułowała żad-
nych zarzutów dotyczą-
cych wykonania docho-
dów i wydatków budżetu 
w 2018 r., a także zreali-
zowanych przychodów 
i rozchodów. Komisja 
Rewizyjna nie wniosła 
żadnych uwag do analizo-
wanych i kontrolowanych 
zagadnień dotyczących 
wykonania budżetu.
 Ponadto na sesji abso-
lutoryjnej nie sformuło-
wano zarzutów dotyczą-
cych wykonania budżetu 

Miasta Konina w 2018 
r. Nie wskazano, jakich 
działań miałby zaniechać 
Prezydent Miasta Konina 
przy wykonaniu budżetu 
w roku 2018 lub w jakim 
zakresie przy wykonaniu 
budżetu działał niezgod-
nie z wolą Rady Miasta 
Konina lub niezgodnie z 
przepisami prawa.
 W związku z powyż-
szym, zgodnie z przedło-
żonym do uchwały uza-
sadnieniem, Kolegium 
Izby uznało, że brak było 
merytorycznych przesła-
nek do negatywnej oceny 
wykonania budżetu.

 Tatiana Przychodzka 
jest absolwentką Wydzia-
łu Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
(kierunek prawo). Ukoń-
czyła również studia po-
dyplomowe w zakresie 

podatków na Wydziale 
Finansów i Bankowości 
Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu. Pracuje w 

Urzędzie Miejskim w Ko-
ninie od 18 lat. Dotych-
czas zdobywała doświad-
czenie zawodowe w wy-
dziale Podatków i Opłat, 
Wydziale Nieruchomości, 

a także w Wydziale Ob-
sługi Inwestora.
 Biuro Miejskiego 
Rzecznika znajduje się 
przy ul. Wojska Polskie-
go 2, pokój 110. 
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Mumio, Magda Umer, 
a nad nimi duch 

Jeremiego Przybory - to 
wymarzone towarzy-
stwo na początek no-
wego roku kulturalne-
go. Artyści, w piątkowy 
wieczór, 20 września, 
oczarowali gości uczest-
niczących w imprezie 
inaugurującej nowy se-
zon w konińskiej kultu-
rze.
 Galę rozpoczął uta-
lentowany pianista Filip 

Pacześny, z klasy forte-
pianu Danuty Gościń-
skiej PSM I i II st. im. 
Ignacego J. Paderew-
skiego. Po nim na mów-
nicę wyszedł zastęp-
ca prezydenta Konina 
Witold Nowak. - Mamy 
szczęście mieć w Koninie 
trzy domy kultury, oży-
wione wyraźnie Muzeum 
Okręgowe, jest Miejska 
Biblioteka Publiczna, 
która proponuje nie tyl-
ko tradycyjne sposoby 

działania, ale otwiera 
się na nowe trendy, jest 
Państwowa Szkoła Mu-
zyczna, są ruchy nieza-
leżne, szkolne inicjatywy, 
organizacje pozarządo-
we, parafie, spółdziel-
nie mieszkaniowe, swój 
udział wnoszą i osoby 
prywatne, i firmy. Wam 
wszystkim kłaniam się 
nisko, wyrażając podziw 
i szacunek – powiedział. 
 Uroczysty wieczór 
był też tradycyjnie oka-

zją do wręczenia odzna-
czeń, nagród Prezydenta 
Miasta Konina oraz sty-
pendiów ufundowanych 
przez prezydenta.
 Odznaką honorową 
,,Za zasługi dla Miasta 
Konina” wyróżniono 
Barbarę Findling z ko-
nińskiego Centrum Kul-
tury i Sztuki. Natomiast 
nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony 

18 listopada 2019 r. 
dobiegnie końca 

projekt „Wspomnienie. 
Pamiętnik Wincentego 
Grętkiewicza”, realizowa-
ny przez Muzeum Okrę-
gowe w Koninie. Z tej oka-
zji zaprosimy koninian do 
wyjątkowej, intymnej i 
sentymentalnej podróży 
w przeszłość.
 11 listopada 1918 
r., choć uznany za datę 
odrodzenia Niepodle-
głej Polski, jest w histo-
rii Konina dniem tyle 
ważnym, ile tragicznym. 
Niemieckie wojsko, w 
ostatnich godzinach 
okupacji, oddało salwę 
do grupy nieuzbrojo-
nych Polaków. Zginęło 
siedem osób, wśród nich 
aż czworo nastolatków, 
uczniów szkoły handlo-
wej. Świadkiem drama-

tu był 19-letni Wincenty 
Grętkiewicz, późniejszy 
burmistrz Konina i po-
seł na Sejm. W znaczą-
cym stopniu ukształto-
wało to jego postawę w 
okresie II RP. Zaciągnął 
się do powstającego 
WP w Kaliszu, walczył 
na Ukrainie, był słucha-
czem podchorążówki w 
Bydgoszczy, studiował 
prawo na Uniwersyte-
cie Poznańskim, działał 
w samorządzie. Aresz-
towanie Grętkiewicza 
przez gestapo w 1939 
r., kiedy cudem uniknął 
śmierci oraz późniejsze 
represje ze strony nowej 
władzy są jednocześnie 
wymownym przykła-
dem dramatycznych 
losów patriotycznych 
elit II RP. Tamte Win-
centy Grętkiewicz spisał 

w formie wspomnień 
dopiero po II wojnie 
światowej i wokół tych 
zapisków osnuty będzie 
projekt „Wspomnienie. 
Pamiętnik Wincentego 
Grętkiewicza, ostatniego 
przedwojennego burmi-
strza Konina”.
 Głównym celem pro-
jektu jest udostępnienie 
mieszkańcom Konina 
pamiętnika Burmistrza, 
jako źródła wiedzy o 
ważnych wydarzeniach 
w Koninie w okresie 
zaboru rosyjskiego, ale 
też o codziennym życiu 
mieszkańców. Jednym 
z nadrzędnych celów 
projektu jest również 
przywrócenie w świa-
domości społeczności 
lokalnej postaci Wincen-
tego Grętkiewicza oraz 
czasów i przeżyć, które 

go ukształtowały, a jed-
nocześnie ukazanie, co 
wymiernie pozostawił 
po sobie w Koninie. W 
ramach projektu po-
wstanie film dokumen-
talny przybliżający po-
stać Grętkiewicza oraz 
prezentujący wyimki ze 
sporządzonego osobi-
ście przez Burmistrza 
dziennika opisującego 
wydarzenia z historii 
Konina. Za stronę re-
alizacyjną projektu od-
powiada Andrzej Moś 
– znany koniński filmo-
wiec i dokumentalista, 
który już po raz trzeci 
stworzy we współpracy 
z muzeum produkcję fil-
mową poświęconą lokal-
nej historii i postaciom z 
nią związanym. Wartość 
historyczną i dokumen-
talną produkcji wzboga-

Podróż sentymentalna

ci udział córki Burmi-
strza, która opowie o lo-
sach Ojca we wrześniu 
1939 r. i w pierwszych 
tygodniach okupacji, la-
tach po wojnie spędzo-
nych we Wrocławiu z 
perspektywy swojej pa-
mięci, a także dalszych 
dziejach Grętkiewicza. 
 Wszystko to złoży 
się – jak wierzymy – na 
produkcję o dużej war-
tości historycznej, przy 
jednoczesnym zacho-
waniu czysto ludzkiej, 

bardzo osobistej per-
spektywy, jaką zagwa-
rantuje udział Hanny 
Jarodzkiej, córki Burmi-
strza.
 Projekt realizowa-
ny jest przez Muzeum 
Okręgowe w Koninie w 
ramach Programu Pa-
triotyzm Jutra prowa-
dzonego przez Muzeum 
Historii Polski, przy 
wsparciu finansowym 
Miasta Konina.

Iga Janiszewska-
Pawlak 

Z Mumio i Magdą Umer 
w nowy sezon kulturalny

dóbr kultury otrzyma-
li: Renata Kowalska z 
MBP w Koninie, Ka-
tarzyna Mijakowska 
z KDK, Małgorzata 
Wojciechowska z CKiS, 
Artur Matejuk z PSM, 
Krzysztof Pydyński z 
PSM, Izabela Lorek z 
Muzeum Okręgowe-
go, Sylwia Dziardziel 
z MDK, Mirosław Pa-
cześny z PSM i Szymon 
Wieczorkiewicz z PSM.
 Prezydenckie sty-
pendia trafiły do rąk 
dwojga bardzo utalen-
towanych młodych ar-
tystów. To: Liwia Lau-
rus - znakomita tancer-
ka oraz Filip Pacześny 
- pianista, laureat wielu 
nagród i wyróżnień na 
międzynarodowych i 

krajowych konkursach. 
Prezydent Piotr Koryt-
kowski nie zapomniał 
też o tym, że właśnie 
tego dnia Liwia obcho-
dziła swoje 18. urodzi-
ny. Były więc życzenia, 
olbrzymi pęk balonów 
i prezencik.
 Po części oficjalnej 
sceną auli im. Jana A.P. 
Kaczmarka PWSZ za-
władnęli - jak zawsze 
znakomita - Magda 
Umer oraz rewelacyj-
ni artyści z „Mumio”, 
prezentując spektakl 
„Przybora na 102”. Jak 
świetne było to przed-
stawienie świadczyły 
nie tylko żywe reakcje 
publiczności, ale zna-
komita zabawa samych 
wykonawców.
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SKRÓT WYDARZEŃ

• Koncert na dwa Stradivariusy
Niezwykły koncert odbył się w niedzielny wieczór (29 
września) w konińskiej farze. Na legendarnych skrzypcach 
Stradivariusa zagrali znakomici muzycy: koninianin Janusz 

Wawrowski i pochodzący z Niemiec Linus Roth. Koncert 
otworzył tegoroczną edycję festiwalu „Muzyczne Przestrze-
nie. Drugi festiwalowy koncert został zaplanowany na 6 
października w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Świętego 
Ducha w Koninie. 

• II Wielkopolski Kongres Gospodarczy
Ponad 200 osób, w tym przedsiębiorcy i samorządowcy, 
uczestniczyło w II Wielkopolskim Kongresie Gospodar-
czym, który odbył się 23 września w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koninie. Po raz pierwszy tego typu wy-
darzenie odbyło się w Koninie. Co więcej, w naszym mieście 
kongres się rozpoczął, a jego drugi dzień zorganizowano w 
Poznaniu. Wydarzenie składało się z trzech głównych pane-
li. Pierwszy z nich dotyczył wpływu procesów migracyjnych 
na rynek pracy, drugi - sukcesji w biznesie, trzeci poruszał 
kwestie dotyczące transformacji regionu i płynących z tego 
korzyści dla biznesu. Kongres zorganizowany został przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

• Święto maluchów i starszaków!
Radość, energia, zabawa - tak wyglądały konińskie obcho-
dy Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Miejskie placówki 
spotkały się w piątek, 20 września, w gościnnej hali Rondo 
MOSiR Konin. Z okazji święta placówki otrzymały prezenty 
od władz miasta. Uczestnicy wydarzenia musieli zaśpiewać 
i zatańczyć. W repertuarze był m.in. hymn przedszkolaka, z 
którym - jak słyszeliśmy - dorośli dali sobie radę!

• Otwarte spotkanie z mieszkańcami
Remonty dróg i parkingów w mieście, zajęcia dla seniorów, 
brak miejsc w żłobku miejskim, ceny ciepła, rozkład jaz-
dy MZK – m.in. takie tematy poruszali mieszkańcy Konina 
podczas spotkania otwartego z prezydentem Piotrem Ko-
rytkowskim i jego zastępcą ds. gospodarczych Pawłem Ada-
mowem. Odbyło się ono 18 września w Szkole Podstawowej 
nr 15 i było kolejnym spotkaniem organizowanym raz na 
kwartał poza urzędem przez władze miasta. Szersza relacja 
ze spotkania na www.konin.pl

• Witaj, szkoło!
Ponad 15 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpoczę-
ło w Koninie nowy rok szkolny. - Czas wracać do szkol-
nych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. 
Zadbajmy o to, by wszyscy dotarli do celu - powiedział 
prezydent Konina Piotr Korytkowski podczas miejskiej 
inauguracji roku szkolnego, która odbyła się 2 września w 

III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Koninie. 
Zaproszenie na miejską uroczystość przyjęli m.in. posłowie, 
radni sejmiku wielkopolskiego, radni Rady Miasta Konina, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, duchowni. Największą grupę 
w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta stanowią 
uczniowie szkół ponadpodstawowych – jest to ponad 7 
tysięcy osób. W tej grupie 3.176 osób to pierwszoklasiści z 
tzw. podwójnego rocznika. Liczba przygotowanych miejsc 
dla absolwentów podstawówek i gimnazjów w pełni 

WRZESIEŃ zaspokoiła potrzeby chętnych uczniów, mimo że – jak 
podkreślają władze miasta – tegoroczny nabór stanowi 
duże obciążenie dla naszego samorządu. W przedszkolach 
w 113 oddziałach uczy się przeszło 2.600 dzieci, w 264 
oddziałach natomiast - ponad 5.600 uczniów szkół pod-
stawowych. Podczas uroczystości akty powierzenia obo-
wiązków dyrektorskich na pięcioletnie kadencje odebrali: 
Renata Chojnacka (Szkoła Podstawowa nr 1), Paweł Kawka 
(Szkoła Podstawowa nr 7), Mariola Nowicka (Szkoła Pod-
stawowa nr 12), Bożena Pyzder ( III LO w Koninie) oraz Ka-
rol Leszczyński (Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia 
Zawodowego).

• 80. rocznica tragicznych zdarzeń 
1 września przy pomniku koninian zamordowanych przez 
hitlerowców w 1939 r. uczciliśmy  80. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej. Chwile związane z wybuchem naj-
tragiczniejszej w historii ludzkości wojny przypomniał Wal-
demar Bryl - zastępca dyrektora ZSGE im. S. Staszica, prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tradycyj-
ne przesłanie kombatantów odczytał Kazimierz Samulczyk, 
prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. Po jego wystąpieniu w niebo poszybowały gołębie 
- symbole pokoju. Delegacja konińskiego samorządu, z pre-
zydentem Piotrem Korytkowskim i konińskimi ułanami, na 
mogile kpr. Piotra Barańskiego - koninianina uczestniczącego 
w walkach na Westerplatte oraz na zbiorowym grobie ofiar 
nalotu na Konin w pierwszych dniach września dokonanego 
przez hitlerowską Luftwaffe, złożyła wiązanki kwiatów i zapa-
liła znicze.

SIERPIEŃ
• Awanse zawodowe nauczycieli 

Po 2 latach i 9 miesiącach stażu przystąpili do egzaminu i 
zdali go z wynikiem pozytywnym. Mowa o 22 nauczycielach 
z konińskich szkół, którzy 27 sierpnia z rąk prezydenta Piotra 
Korytkowskiego i jego zastępcy Witolda Nowaka odebrali gra-

tulacje oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego. Przed odebraniem dokumentu każ-
dy z nauczycieli składał ślubowanie, co następnie potwierdził 
podpisem. Bohaterowie wtorkowej uroczystości są związani z 
następującymi placówkami: przedszkole nr 7, szkoły podsta-
wowe nr: 3, 4, 8, 9, 12, 15, szkoły ponadpodstawowe: I Liceum, 
III Liceum, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Zespół Szkół Budow-
nictwa i Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół im. M. Koper-
nika.

• Jarmark św. Bartłomieja po raz dwunasty
Przez dwa dni (24 i 25 sierpnia) Plac Wolności oraz ulice 
Wiosny Ludów i 3 Maja zamieniły się w wielkie targowisko. 
Po raz dwunasty odbył się w naszym mieście Jarmark św. 
Bartłomieja. Blisko stu wystawców przez dwa dni ofero-
wało dosłownie wszystko: od smacznego jedzenia - przez 
ekologiczne produkty - po numizmaty i starocie. Sobotę 
uatrakcyjnił koncert kapeli „Z kopyta”, a wieczorem festiwal 
folklorystyczny. Około pięćset porcji urodzinowego tortu, 
z okazji 20-lecia, rozdali koninianom pracownicy portalu 
LM.pl.  W niedzielę natomiast odbył się rajd starych samo-
chodów. Nie zabrakło też atrakcji turystycznych - spacer-
ków z przewodnikiem po mieście śladami Zofii Urbanow-

skiej oraz gry miejskiej. Pomysłodawcą i koordynatorem 
wydarzenia jest Mateusz Cieślak. Jarmarkowi patronował 
prezydent Konina.

LIPIEC
• Nowe mieszkania po dawnej bazie PKS

26 lipca MTBS oddał do użytku dwa wielorodzinne budyn-
ki mieszkalne z lokalami handlowo-usługowymi przy ul. 
Szarych Szeregów i Kościelnej w Koninie (była baza PKS). 
Zespół budynków mieści 32 mieszkania czynszowe (na 
najem). Jest to rozwiązanie dla osób średnio zamożnych, 
które nie są w stanie pozwolić sobie na zakup mieszkania 
na wolnym rynku. Wybudowano mieszkania jedno-, dwu- 
i trzypokojowe o powierzchni od 30m² do 62m² - łącznie 
1.440,3 m² oraz 8 lokali handlowo-usługowych w parterze 
o powierzchni od ok. 77m² do ok. 218m² - łącznie 1.125,5 
m².  Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale finanso-
wania zwrotnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie w ramach rządowego programu popierania 
budownictwa mieszkaniowego. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 12.455.043,32 zł i został pokryty w 30% z budżetu 
Miasta Konina.

• Prawie 4,4 miliona dla siedmiu gmin 
18 lipca w Urzędzie Miejskim prezydent Piotr Korytkowski 
i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak podpisali umowę na dofinansowanie zakupu autobusu 

elektrycznego, budowy prawie 2,5 km dróg rowerowych 
oraz montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulic. 
Pieniądze trafią do Goliny, Kazimierza Biskupiego, Kramska, 
Starego Miasta, Ślesina, Rzgowa i Konina, który jest liderem 
Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Jak ocenił 
Marek Woźniak – przedsięwzięcie jest bardzo intere-
sujące m.in z tego względu, że: „To projekt partnerski, 
który potwierdza słuszność koncepcji integrowania w ra-
mach obszaru strategicznej interwencji miasta metropo-
litalnego i jego sąsiadów”. Projekt nosi nazwę „Stworzenie 
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 
K OSI - etap II”. Jego całkowita wartość to 7 184 030,26 zł, 
kwota dofinansowania: 4 394 850,34 zł. Termin zakończe-
nia realizacji 30.09.2020 r.

• Jeździmy nowym skrzyżowaniem 
Warszawska-Kolska

Warte prawie 38 milionów złotych nowe skrzyżowanie 
ulic: Trasa Warszawska-Kolska-Europejska w Koninie w 
pełni oddane do użytku kierowców. Tym samym na ulicach: 
Świętojańska, Kolska, Wał Tarejwy przywrócono starą orga-
nizację ruchu. To znaczy, że pierwszeństwo – tak jak przed 
zmianą - mają samochody jadące ulicą Kolską. Inwestycja 
nazwana „Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. 
Kolską w Koninie” trwała około 1,5 roku. Odpowiedzialny 
był za nią Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.  Kosztowała 37 
380 080,70 zł, przy czym wysokość dofinansowania z Unii 
Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, oś priorytetowa: Infrastruktura drogowa 
dla miast) to 31 773 068,59 zł. Pozostała część pochodziła z 
budżetu miasta. - Działania, które zostały przeprowadzone w 
ramach projektu miały na celu zwiększenie przepustowości i 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Konina – wy-
jaśnia dyrektor ZDM Grzegorz Pająk.
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