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W czasach swojej świetności 
służył rolnikom z Koniń-

skiego. Potem stracił na znacze-
niu – wielkie silosy i maszyny 
stały bezużytecznie, a na budyn-
ku wieszano anteny nadawcze 
i reklamy wielkopowierzchnio-
we. Teraz wybudowany w la-
tach 50. elewator zbożowy znika 
z krajobrazu Konina, by ustąpić 
miejsca nowej inwestycji.  
 Prace przy Kleczewskiej idą 
pełną parą. Jak informuje prezy-
dent Konina Piotr Korytkowski 
- w przyszłym roku na miejscu 
elewatora stanąć mają magazy-
ny wybudowane przez zagra-
nicznego inwestora. – To kolejny 
sygnał pokazujący, że idziemy 
w dobrym kierunku. Pojawia się 
poważny inwestor z branży lo-
gistycznej, który stworzy nowe 
miejsca pracy. Jako ciekawostkę 
powiem, że będzie korzystał nie 
tylko z transportu kołowego, ale 
też z własnej bocznicy kolejowej. 
Mam nadzieję, że jest to dobra za-
chęta dla inwestorów, by swój biz-
nes lokowali właśnie w naszym 
mieście – wyjaśnia prezydent.
 Sprowadzenie do Konina 
firm w szczególności z bran-
ży logistycznej, energetycznej 
oraz nowoczesnych technologii 
to priorytet dla władz miasta. 
W tym roku brytyjski koncern 
Johnson Matthey ogłosił, że 
„pierwszy zakład produkcyjny 
eLNO (tlenku litowo-niklowego) 
na skalę komercyjną będzie zlo-
kalizowany w Koninie”. Niedaw-
no koncern otrzymał rządowe 
wsparcie w wysokości 42 milio-
nów złotych. Fabryka, która chce 
produkować zaawansowane 
materiały do baterii dla samo-
chodów elektrycznych, ma za-
trudniać na początek blisko 200 
osób i ruszyć za około 2 lata.
 Na miejskich gruntach ku-
pionych w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego 
w Międzylesiu, Niesłuszu, na 
Przydziałkach, a także na dział-
kach własnych czy kupionych 

Dobry klimat dla inwestycji 
– praca dla mieszkańców

Czy minister 
infrastruktury
pomoże?
W związku z powracającym 
tematem odwlekającej się 
budowy nowego dworca ko-
lejowego publikujemy pismo, 
które Prezydent Miasta Koni-
na skierował do ministra infra-
struktury, przedstawiając mu 
stan faktyczny. Pismo wyczer-
puje możliwości interwencyj-
ne miasta w tej sprawie.

Budżet miasta 
w 2020 roku
111 milionów złotych na inwe-
stycje chce w przyszłym roku 
przeznaczyć samorząd Konina. 
To ponad 18% budżetu. Naj-
większą część budżetu, 32%, 
pochłonie oświata i edukacyjna 
opieka wychowawcza, trans-
port i łączność to 22%, 21% - 
pomoc społeczna i rodzina.

Rok prezydenta 
Piotra 
Korytkowskiego 
21 listopada minął rok od za-
przysiężenia nowego Prezyden-
ta Miasta Konina. Jak minął ten 
rok? Jakie działania były w tym 
czasie podejmowane w naszym 
mieście?

Konin przed 
Kaliszem 
i Lesznem 
32 miejsce Konina na 66 miast 
na prawach powiatu w ogól-
nopolskim rankingu Miast dla 
Młodych. Oceniając miasta, spe-
cjaliści brali pod uwagę siedem 
obszarów: gospodarka lokalna, 
edukacja, infrastruktura, mobil-
ność, kultura i rozrywka, otwar-
tość, zdrowie i opieka. 

Kto potrzebuje 
pomocy? 
Wiesz, kto potrzebuje pomo-
cy? Kto jest głodny, bezdomny? 
Wykaz numerów telefonów i 
organizacji, które niosą pomoc 
osobom potrzebującym znajdu-
je się  na plakacie, na ostatniej 
stronie informatora. 

W tym numerze 
dodatek specjalny  

W KRĘGU
CIEPŁA

od prywatnych inwestorów 
w perspektywie do końca 2021 
r. pojawiają się nowe inwesty-
cje, realizowane m.in. przez: KRJ 
Display sp. z o.o., P&D Kurier sp. 
z o.o., Dystrybutor BHP „Jaskon” 
P.M. Skonieczny sp. j., DieVision 
Polska sp. z o.o., PROARTI oraz 
przez innych przedsiębiorców. 

Szacowane nakłady, któ-
re inwestorzy zamierzają 
w sumie ponieść, to ponad 
51 milionów zł, planowa-
ny poziom zatrudnienia 

– łącznie kilkaset osób. Firmy 
działają m.in. w branży handlo-
wej, usługowej, kurierskiej.
 Cały czas miasto poszerza 
swój potencjał, przygotowując 
kolejne grunty pod potrzeby po-
tencjalnych inwestorów. Chce-

my przygotować nowe tereny 
inwestycyjne (obręby Pątnów 
i Mieczysławów), umożliwiające 
zwiększenie potencjału o kolej-
nych 250-300 hektarów. Pracu-
jemy nad przejęciem działki od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa na terenie Łężyna po 

to, by 
stworzyć tam nową 
plażę miejską, co może 
być elementem zwięk-
szającym atrakcyjność 
lokowania inwestycji o charakte-
rze hotelowo-rekreacyjnym. Za-
mierzamy też podzielić tereny 
inwestycyjne przy ul. Przemy-
słowej i ul. Janowskiej, by uczy-
nić je bardziej atrakcyjnymi dla 
inwestorów.

 Nasze tereny inwestycyjne 
spotykają się z uznaniem. Za 
działki w Międzylesiu w 2018 
roku Miasto otrzymało nagrodę 
Grunt na Medal przyznaną przez 
Polską Agencję Inwestycji i Han-
dlu. Z kolei według opublikowa-
nego w październiku tego roku 
raportu „Small town, big deal. 
Badanie potencjału nowych loka-
lizacji magazynowo-przemysło-
wych w Polsce”, przygotowanego 
przez firmę JLL we współpracy 
z Hillwood Polska i Manpower-
Group, jedną z najwyższych ocen 
atrakcyjności - pierwsze miasto 
na liście 10 najciekawszych no-
wych lokalizacji - uzyskał właśnie 
Konin. Autorzy raportu ocenili, 
że:  „takie miasta jak Konin stają 
się konkurencyjne w stosunku 
do największych ośrodków dzię-
ki rozbudowie sieci autostrad, 
niższym kosztom zakupu grun-
tów oraz bardziej sprzyjające-
mu rynkowi pracy: dostępności 
pracowników oraz krótszemu 
procesowi ich rekrutacji. Istot-
ną rolę odgrywa też dobry kli-
mat inwestycyjny”.  

Wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie „Grunt na Medal” 2018, w którym Konin zajął 
pierwsze miejsce w Wielkopolsce.



1KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

2 Nr 4 (2019 r.) www.konin.pl

Najpierw warsztaty, a potem wielki 
finał w Konińskim Domu Kultury 

przed publicznością i profesjonalnym jury, 
w którym zasiadają konińscy przedsię-
biorcy. Tak przebiega konińska kampania 
„Być przedsiębiorcą!”. 
 Na początku listopada uczniowie 
konińskich szkół średnich uczestniczy-
li w zespołowych warsztatach ekono-
micznych pn. „Startup Shaker”. Pracowa-
li w sześcioosobowych zespołach pod 
okiem trenerów oraz nauczycieli. Podczas 
warsztatów zespoły wykreowały pomy-
sły, dopracowały koncepcję, stworzyły 
persony swoich klientów i kanwę pomysłu 
biznesowego w tematyce „Konin – zielone 
miasto energii” za pomocą szablonu Busi-
ness Model Canvas. Uczniowie opracowali 
koncepcję produktów, przedstawiając je 
w formie pomysłu startupowego. Praca 
nad modelem biznesowym trwała 2 dni.
 Potem, 21 listopada w Konińskim 
Domu Kultury, był finał kampanii „Być 
przedsiębiorcą!”. Przedstawiciele ośmiu 
szkół średnich zaprezentowali swoje po-
mysły na biznes opracowane podczas 
warsztatów ,,Startup Shaker’’. Koncepcje 
biznesowe oceniało jury:  Karol Byczyk 
(Electric Sp. z o.o.), Małgorzata Krawczyń-
ska (Fabryka Diamentów / Fabryka Pereł) 
oraz Henryk Guzik (GUZIK Systemy Infor-
matyczne).
 Podczas gali krótkie wystąpienie 
o motywacji i innowacyjności w biznesie 
zaprezentował prezes „Startup Acade-

Koncert w wykonaniu artystów 
OperaLight, zabawa z DJ i pokaz 

laserowy – tak będzie wyglądała Noc 
Sylwestrowa w Koninie. Do wspólnego 
świętowania ostatniego dnia w roku 
2019 i powitania Nowego Roku zapra-
sza Prezydent Miasta Konina Piotr Ko-
rytkowski. 
 Już o godzinie 20.00 w hali Rondo 
rozpocznie się koncert „Operetka&-
Film-the best of”. 
Usłyszymy najpięk-
niejsze arie i duety 
operetkowe oraz 
utwory filmowe wy-
bitnych kompozy-
torów polskich i za-
granicznych w wy-
konaniu dwóch so-
pranów: Bogumiły 
Dziel-Wawrowskiej 
i Katarzyny Laskow-
skiej – solistek śpie-
wających na wielu 
scenach w kraju i za-
granicą oraz dwóch 
głosów męskich: 
Piotra Rafałko (te-
nor) i Roberta Szprę-
giela (baryton). 
 Artystom towa-

Czy minister infrastruktury 
pomoże? 

W związku z powracającym tema-
tem odwlekającej się budowy 

nowego dworca kolejowego publiku-
jemy pismo, które Prezydent Miasta 
Konina skierował do ministra infra-
struktury, przedstawiając mu stan 
faktyczny. Pismo wyczerpuje moż-
liwości interwencyjne miasta w tej 
sprawie. 

Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury
 
 Mieszkańcy Konina od przeszło 
półtora roku czekają na rozpoczęcie 
budowy dworca PKP. Zgodnie z poro-
zumieniem z dnia 8 stycznia 2018 r. 
zawartym między Miastem Konin  
a DEKADA Konin sp. z o. o. inwesty-
cja przy ul. Dworcowej w Koninie pn. 
„Zintegrowane Centrum Komunikacyjno
-Handlowe”, której częścią jest dworzec 
PKP, miała zostać zrealizowana w latach 
2018-2019. Porozumienie zawierało 
zakres zobowiązań leżących po stronie 
Miasta Konina – było ich wiele - nie-
zbędnych inwestorowi do rozpoczęcia 
budowy. Ze swoich obowiązków Miasto 
wywiązało się w pełni, zachowując usta-
lone terminy. Teraz możemy być jedynie 
obserwatorami narażonymi na efekty 
społecznego niezadowolenia, bowiem 
Zarząd Polskich Kolei Państwowych 
S.A., od którego decyzji zależy realizacja 
inwestycji, już kilka razy przesuwał ter-
min jej rozpoczęcia. 
 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że w Koninie - w ramach remontu linii 
kolejowej na trasie Poznań-Warszawa - 
oddano do użytku nowe perony, a obec-
nie finalizowana jest budowa przejść 
podziemnych. Stary budynek dworca 
PKP jest w fatalnym stanie technicznym 
i wizualnym. Nie jest ani dobrą wizy-
tówką Miasta, ani PKP. Odbiega od stan-
dardów, jakie obecnie proponuje PKP 
w wielu innych polskich miastach. 
Należy również zaznaczyć, że Konin leży 
na linii kolejowej E 20 Berlin-Kunowice
-Poznań-Warszawa-Terespol-Moskwa. 
To niezwykle ważny międzynarodowy 
ciąg komunikacyjny stanowiący II część 
Paneuropejskiego Korytarza Transpor-
towego Zachód-Wschód. Wobec tego 
wydaje się całkowicie zasadnym, aby li-
czący ponad 70 tys. mieszkańców Konin 
doczekał się nowego dworca kolejowe-
go, który będzie zabezpieczał potrzeby 
pasażerów, nabierze funkcji reprezenta-
tywnej i przestanie odstraszać podróż-
nych. 
 Dla zapewnienia Pana Ministra o do-
pełnieniu formalności, przedstawiam 
wykaz działań, które były niezbędne do 
rozpoczęcia inwestycji i zostały przez 
Miasto Konin zrealizowane:

1)  Uzyskanie zgody Rady Miasta Koni-
na na zawarcie w trybie bezprzetar-
gowym umowy dzierżawy gruntu, 
ozn. Nr 250/62 na okres 30 lat pod 
parking - Uchwała Nr 567 Rady Mia-
sta Konina z dnia 27.09.2017 r. Usta-

Wizualizacja pochodzi z www.dekadasa.pl

Finał kampanii 
„Być przedsiębiorcą!”

my” Michał Misztal, a o muzyczną oprawę 
kampanii zadbał koniński zespół muzycz-
ny „KERS”.
 W tegorocznej edycji swoje projekty 
zaprezentowały szkoły:
•	 I Liceum Ogólnokształcące im. Tade-

usza Kościuszki – NETFLIX CAFE & 
NETFIT

•	 Zespół Szkół Technicznych im. Marii 
Skłodowskiej – Curie - ECOin

•	 Zespół Szkół Budownictwa i Kształ-
cenia Zawodowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego – ECO TRUCK

•	 II Liceum Ogólnokształcące im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 
CLEAN CLOUD

•	 Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika – 
u`HEALTHY!

•	 Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Batorego – 
1600 Gastro na kieszeń

•	 III Liceum Ogólnokształcące im. Cy-
priana Kamila Norwida – EKO BIN

•	 Zespół Szkół Górniczo - Energetycz-
nych im. Stanisława Staszica - Ye

 Jury po burzliwych obradach przy-
znało pierwsze miejsce dla III LO, miej-
sce drugie przypadło I LO, a ostatnie 
miejsce na podium zajął Zespół Szkół 
Budownictwa i Kształcenia Zawodowe-
go. Gratulujemy!
 Kampania informacyjno-promocyjna 
,,Być przedsiębiorcą!’’ organizowana jest 
w ramach Programu Wspierania Przedsię-
biorczości w Koninie na lata 2017-2019.

Lasery, DJ i OperaLight 
– tak powitamy Nowy Rok w Koninie

lona została również stawka czynszu 
dzierżawnego (1,94/m2 netto), zaak-
ceptowana przez DEKADĘ.

2) Uzyskanie zgody Rady Miasta Konina 
na oddanie w użytkowanie wieczyste 
w trybie bezprzetargowym działki 
250/61 o pow. 0,0286 ha, będącej 
własnością Miasta. Zgodnie z projek-
tem działka ma być zabudowana bu-
dynkiem dworca. Została dokonana 
wycena. - Uchwała Nr 530 Rady Mia-
sta Konina z dnia 28 czerwca 2017. 
Warunkiem koniecznym wykonania 
uchwały na rzecz DEKADY jest wnie-
sienie przez PKP aportem do DEKA-
DA gruntów będących w użytkowa-
niu wieczystym PKP. Zgodnie z §3 p.3 
Porozumienia, oddanie przez Miasto 
w użytkowanie wieczyste działki ma 
nastąpić w terminie 60 dni, licząc 
od daty nabycia prawa użytkowania 
gruntów przez DEKADĘ (aportu). 
Dotychczas brak jest potwierdzenia 
dokonania aportu przez PKP.

3) Udzielono zgody na dysponowanie 
nieruchomością (dz. 250/38, 250/61 
oraz 250/62 Czarków) na cele bu-
dowlane, związane z budową Zinte-
growanego Centrum Komunikacyjno
-Handlowego - pismo GN.6852.3.2018 
z dnia 28.01.2018 r.

4) Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miejskiego w Koninie wy-
dał pozwolenie na budowę „Zinte-
growanego Centrum Komunikacyjno 
- Handlowego” w Koninie decyzją 
nr 91 z dnia 15 maja 2018 r. (znak 
sprawy: UA.6740.61.2018) dla firmy 
DEKADA Konin sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Klimczaka 1. 
Decyzja stała się ostateczna w dniu 
7 czerwca 2018 r. Do dziś nie wpły-
nął wniosek o wydanie dziennika 
budowy na inwestycję. Ponadto in-
formuję, że decyzja o pozwoleniu na 
budowę wygasa, jeżeli budowa nie 
została rozpoczęta przed upływem 
3 lat od dnia, w którym decyzja ta 
stała się ostateczna lub budowa zo-
stała przerwana na czas dłuższy niż 
3 lata.

5) Dokonano zamiany gruntów. Miasto 
przeniosło prawo własności działki 
250/38 obr. Czarków (obecny par-
king przy ul. Kolejowej) na rzecz PKP, 
w zamian za nabycie od PKP prawa 
użytkowania gruntów 285/6, 284/19, 
284/21 oraz 250/56 (grunty pod za-
jezdnię dworca PKS). Zamiana zosta-
ła zakończona aktem notarialnym 26 
lipca 2018 r.

 Zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o doprowadzenie do podjęcia 
ostatecznej decyzji przez Zarząd PKP 
S.A. w sprawie rozpoczęcia budowy 
dworca PKP w Koninie. 

Piotr Korytkowski 
Prezydent Miasta Konina

rzyszyć będzie Słupska Orkiestra Sinfo-
nia Baltica pod dyrekcją maestro Rubena 
Silvy. Na scenie pojawią się także tancerka 
Marta Robles i gitarzysta flamenco Arturo 
El Polaco. Na duduku zagra Kamil Radzi-
mowski - jedyny w Polsce muzyk grający 
na instrumencie, który jest bardzo popu-
larny na Bliskim Wschodzie. Całość popro-
wadzi Łukasz Lech. Wstęp na imprezę na 
podstawie biletów.  

 Miłośników 
powitania Nowego 
Roku „pod chmur-
ką” zapraszamy 
od godz. 23.30 na 
plac przed KDK. 
Będzie tam grał DJ. 
O północy życzenia 
mieszkańcom zło-
ży Prezydent Mia-
sta Konina Piotr 
Korytkowski. Bę-
dzie pokaz lasero-
wy i zabawa z DJ. 
 Organizato-
rzy: Miasto Konin, 
Koniński Dom Kul-
tury, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekre-
acji w Koninie, Ope-
raLight. 
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Rusza największa od 12 lat inwestycja drogowa w naszym mieście. Zarząd Dróg 
Miejskich podpisał umowę na budowę dróg dojazdowych do wiaduktu kolejo-

wego łączącego ulice Wyzwolenia i I. Paderewskiego. Wykona je konsorcjum Po-
limex Mostostal S.A. i jego spółka zależna Polimex Infrastruktura. Oferta złożona 
przez konsorcjum wynosi niemal 72,5 miliona złotych. Do 1 listopada przyszłego 
roku drogi mają być przejezdne, a do 16 września 2021 roku inwestycja ma być 
ostatecznie ukończona. Wykonawca zapewnia, że zacznie roboty jak najszybciej. 
 Grzegorz Pająk - dyrektor Zarządu Dróg Miejskich ocenia, że dla miasta to duże 
wyzwanie w wymiarze finansowym, a dla prowadzonego przez niego ZDM-u - in-
żynierskim. W miejscu obecnego skrzyżowania I. Paderewskiego i Przemysłowej, 
gdzie przebiega droga krajowa nr 25., powstanie duże skrzyżowanie mające po 4 
pasy wlotowe z prawoskrętami i lewoskrętami. Od strony ul. Przemysłowej do wia-
duktu wybudowany zostanie nasyp, w kierunku 11 Listopada powstanie estakada, 
a tam, gdzie Wyzwolenia krzyżuje się z ul. 11 Listopada drogowcy zbudują rondo 
z prawdziwego zdarzenia. – Musimy być przygotowani na utrudnienia w ruchu, ale 
mam nadzieję, że już za rok będziemy mogli powiedzieć, że mamy w mieście taką 
infrastrukturę drogową, za którą nie musimy się wstydzić – wyjaśnia dyrektor. 
 Tomasz Sikora – prezes zarządu spółki Polimex Infrastruktura zapewnił, że 
dla jego firmy inwestycja w Koninie jest bardzo ważna. Działająca ostatnio głów-
nie w branży przemysłowej i energetycznej spółka ma doświadczenie w obszarze 
infrastrukturalnym. – Konin to jest znak naszego powrotu, po wielu latach przerwy, 
do projektów infrastrukturalnych. Traktujemy tę inwestycję priorytetowo i tak mamy 
ustawione funkcjonowanie całej grupy, że we wszystkich obszarach działalności spół-
ka specjalistyczna zajmuje się jej realizacją i za nią odpowiada. Polimex przechodził 
zmiany właścicielskie i okres restrukturyzacji i dzisiaj wraca do obszarów, w których 
był kiedyś bardzo rozpoznawalny – wyjaśnił prezes. 
 Polimex Mostostal S.A. jest obecny na rynku od 1945 roku. Ma na swoim 
koncie takie realizacje, jak m.in.: budowa bloków w elektrowniach Kozienice, 

Pomimo wielu trudności udało się spiąć przyszłoroczny budżet miasta. Pro-
jekt uchwały budżetowej został przedstawiony radnym i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w ustawowym terminie. Będzie on poddany pod głosowanie 
podczas sesji Rady Miasta Konina, która została wyznaczona na 18 grudnia. 
• Planowane dochody 579.494.112 zł
• Planowane wydatki 609.907.596 zł
• Planowany deficyt 30.413.484 zł
Deficyt sfinansowany zostanie z obligacji i kredytu długoterminowego. 
 Na inwestycje w przyszłym roku samorząd chce przeznaczyć ponad 18% 
budżetu, to blisko 111 milionów złotych. Ponad 34 miliony złotych pochodzą 
z budżetu gminy, przeszło 76 milionów – to środki powiatu. Konin jest bowiem, 
przypomnijmy, miastem na prawach powiatu. - Jest to duża kwota zabezpieczają-
ca kontynuację rozpoczętych bądź zaplanowanych dużych inwestycji infrastruktu-
ralnych.– informuje prezydent Piotr Korytkowski. Na wydatki majątkowe skła-
dają się następujące zadania (kwoty zaokrąglone do pełnych złotych):
- budowa dróg dojazdowych do wiaduktu Wyzwolenia-I. Paderewskiego (ok. 
40 milionów) 
- rozbudowa ul. Kleczewskiej (prawie 24,5 miliona)
- Ekologiczny Konin – rozwój transportu niskoemisyjnego (prawie 22 miliony) 
- przebudowa ul. Żwirki i Wigury (ponad 4 miliony) 
- budowa wiaduktu nad linią kolejową E-20 (prawie 4 miliony) 
- budowa trzech bloków MTBS (ponad 3,5 miliona) 

Budżet miasta w 2020 roku: 
111 milionów złotych na inwestycje

- zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie Konińskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji (ponad 3 miliony) 
- prace zabezpieczające przy Domu Zemełki (1,7 miliona)
- przebudowa ul. Leśnej (1,4 miliona) 
- nabycie nieruchomości gruntowych (1,3 miliona) 
- budowa kładki nad Kanałem Ulgi (1 milion) 
- droga pieszo-rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesiń-
skim z ul. Staromorzysławską (1 milion – realizacja w ramach Konińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego)  
- inne zadania na kwotę przekraczającą 400 tys. złotych. 
 Największą część budżetu, 32%, pochłonie oświata i edukacyjna opieka 
wychowawcza, transport i łączność to 22%, 21% - pomoc społeczna i rodzi-
na. Ponad 3 miliony złotych przeznaczymy na realizację Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. - Mam nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie na-
szych projektów, które chcemy zrealizować ze wsparciem funduszy zewnętrz-
nych. To by pozwoliło nam złapać „budżetowy oddech” i zrealizować dodatkowe, 
oczekiwane przez mieszkańców zadania – wyjaśnia prezydent Korytkowski. 
Chodzi tu m.in. o budowę dróg dojazdowych do wiaduktu Wyzwolenia - I. Pa-
derewskiego. Staramy się bowiem o dofinansowanie w wysokości 30 milionów 
złotych z Funduszu Dróg Samorządowych (więcej o inwestycji patrz str.3). Do 
czasu zamknięcia tego wydania informatora nie mieliśmy informacji o wyni-
kach konkursu. 

Rusza inwestycja 
za 72,5 miliona złotych

Opole, na Żeraniu oraz kontrakty na rafineriach w Polsce i poza granicami 
kraju. 
 Konsorcjum było jednym z sześciu oferentów, którzy wystartowali w drugim 
przetargu na budowę rozjazdów. Oferta Polimexu Mostostal S.A. została oceniona 
najwyżej, najdroższa była o około 10 milionów wyższa. 
- Historia zatoczyła koło. 40 lat temu na V Osiedlu wykonano nasyp, a my dzisiaj 
w tym miejscu zaczynamy wielką inwestycję – łączymy dwie części Konina: Niesłusz 
i V Osiedle. Powstaje trzeci wiadukt w mieście, zmieniamy układ komunikacyjny tej 
części miasta, przeznaczając na to duże pieniądze z miejskiego budżetu – mówi pre-
zydent Konina Piotr Korytkowski. 
 Inwestycja Wyzwolenia-I. Paderewskiego związana jest z modernizacją linii 
kolejowej E-20. Oprócz prawie 72,5 milionów złotych na drogi dojazdowe do wia-
duktu koniński samorząd przeznaczył ponad 13 milionów na, prowadzoną przez 
kolej, budowę samego wiaduktu. Na czas trwania robót ZDM chce utrzymać prze-
jezdność na skrzyżowaniu I. Paderewskiego i Przemysłowej. W rejonie Wyzwole-
nia i 11 Listopada powstaną też place do parkowania dla niemal 130 aut. 
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Pierwszy rok 
prezydenta Konina

Wspieramy rodziny i dzieci. Wydaliśmy niemal 
2,6 tysiąca Konińskich Kart Rodziny 3+. Dzięki 
temu mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek w 74 
placówkach wspierających projekt. 

21 listopada minął rok od zaprzysiężenia nowego 
Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego. – 
Zachęcam do lektury zestawienia, które obejmuje za-
ledwie część pracy, którą wykonujemy od roku razem 
z moimi współpracownikami: zastępcami Witoldem 
Nowakiem i Pawłem Adamowem oraz wszystkimi wy-
działami. Dzieje się naprawdę wiele, dlatego koncen-
trujemy się na pozytywnych przykładach, które roz-
wijają nasze miasto. Co zauważyliśmy? Choćby to, że 
wokół miasta tworzy się przyjazny klimat inwestycyj-
ny, że mówi się o nas w Polsce. Mamy inwestorów, któ-
rzy z naszym miastem wiążą swoje biznesowe plany: 
koncern Johnson Matthey, który chce u nas produko-
wać zaawansowane materiały do baterii dla aut elek-
trycznych i firmę Panattoni – dewelopera powierzchni 
magazynowych, który zagospodaruje tereny po ele-
watorze. Wśród przedsiębiorców widzimy też zainte-
resowanie naszymi terenami inwestycyjnymi. Miłej 
lektury! – powiedział prezydent Piotr Korytkowski.

• 30 kwietnia wdrożyliśmy Koniń-
ski System Informacji o Terenie 
umożliwiający mieszkańcom Ko-
nina załatwianie spraw przez 
Internet. Udostępniliśmy usługi 
głównie z zakresu geodezji, takie 
jak np. uzyskanie wypisu z reje-
stru gruntów, ale również z za-
kresu architektury – uzyskanie 
wpisów i wyrysów z planów zago-
spodarowania przestrzennego czy 
też ochrony środowiska.  System 
będzie wykorzystany do składa-
nia wniosków w ramach Koniń-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
z możliwością weryfikacji przez 
wnioskodawcę dostępności tere-
nów pod planowaną inwestycję. 
Realizacja projektu była możliwa 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej, 
jego całkowita wartość to  niemal 
4,5 miliona złotych. 

• W czerwcu przystąpiliśmy do 
scalania i podziału nieruchomo-
ści położonych w sąsiedztwie 
ulic: Brzozowa–Michała Ocza-
powskiego w obrębie Wilków. 
Planowany termin realizacji 
pierwszego etapu zadania, jakim 
jest scalenie i ponowny podział 
nieruchomości to koniec 2020 
roku. Zakończenie drugiego eta-
pu, czyli budowa urządzeń infra-
struktury technicznej planowa-
na jest na koniec 2030 roku.

• Brytyjski koncern Johnson Mat-
they lokuje w naszym mieście 
inwestycję o wartości około mi-
liarda złotych. Utworzenie zakła-
du produkującego nowoczesne 
materiały do baterii dla aut elek-
trycznych ma dać na początek 
około 200 nowych miejsc prac. 
Na tę inwestycję firma otrzyma-
ła rządowe wsparcie w wysoko-
ści 42 milionów złotych. (Szerszy 

opis działań w zakresie współpra-
cy z inwestorami znajduje się na 
stronie 1 informatora). 

• Przystąpiliśmy do najwięk-
szej w ostatnich latach in-
westycji drogowej – budowy 
dróg dojazdowych do wia-
duktu Wyzwolenia - I. Pade-
rewskiego. To koszt około 
72,5 miliona złotych. (Więcej 
na stronie 3 informatora).  

• Trwa rozbudowa ulicy Kleczew-
skiej. Całkowity koszt projektu 
to niemal 60 milionów złotych, z 
czego prawie połowa to dofinan-
sowanie UE. 

• Od lipca jeździmy nowym skrzy-
żowaniem ulic Warszawskiej i 
Kolskiej. Koszt realizacji to niemal 
38 milionów złotych, dofinanso-
wanie przekroczyło 31 milionów 
złotych.  

• Współpracujemy z konińskimi 
seniorami. Po raz pierwszy w 
mieście obchodziliśmy Między-

narodowy Dzień Osób Starszych. 
Zorganizowaliśmy festyn rekre-
acyjno–profilaktyczny. Blisko 90 
seniorom sfinansowaliśmy wyjazd 
na Targi Senioralne do Poznania. 
Przy organizacji wyprawy znako-
micie spisała się nowa Rada Senio-
rów Miasta Konina. Powodzeniem 
cieszy się Konińska Karta Seniora 
60+. Do tej pory wydaliśmy niemal 
4,7 tysiąca egzemplarzy. W pro-
gramie aktualnie uczestniczy 48  
partnerów: instytucji, firm oferu-
jących zniżki i ulgi.  

• Zorganizowaliśmy półkolonie let-
nie, zimowe i kolonie dla blisko 
750 dzieci z rodzin dysfunkcyj-

nych. Sfinansowaliśmy je z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż alko-
holu.

• Miasto rozwija cały czas współ-
pracę z organizacjami pozarzą-
dowymi. W 2019 roku Wydział 
Spraw  Społecznych udzielił dota-
cji dla organizacji pozarządowych 
na ponad 3 miliony zł.

• Funkcjonujące na terenie miasta 
trzy punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej  w 2019 roku odnoto-
wały wzrost zainteresowania. Od 
stycznia do października udzie-
lono w nich prawie 900 porad.  

• Jesteśmy na półmetku przebu-
dowy systemu ciepłownicze-
go miasta. Wykonanie tej waż-
nej  dla miasta inwestycji stało 
się możliwe dzięki  pozyskaniu 
przez MPEC-Konin sp. z o.o.  do-
tacji unijnej. W ramach reali-
zacji projektu spółka otrzyma 
około 12,5 miliona złotych. Całe 
przedsięwzięcie kosztować bę-
dzie około 27,5 miliona złotych.  
Łączna długość sieci objętej pro-
jektem wynosi około 7,5 km. Za-
kończenie prac planowane jest 
na koniec roku 2021.

• 6 września pomiędzy ZE PAK S.A. a 
MPEC-Konin sp. z o.o. zakończyły 
się negocjacje i została podpisana 
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wieloletnia umowa na sprzedaż 
ciepła dla miasta. Gwarantuje ona 
bezpieczne dostawy na okres na-
stępnych 10 lat od 1 lipca 2022 
roku, ponieważ do tego czasu obo-
wiązuje dotychczasowa umowa. 

• Dzięki przeprowadzonej regulacji 
opłat porządkujemy system gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi. Musieliśmy to zrobić. Miasto 
borykało się bowiem z deficytem 
wynoszącym około 3,5 miliona 

złotych. Będzie to miało wpływ 
na poprawę czystości w mieście. 
Dzięki zwiększonym wpływom 
do systemu jest szansa na zakup 
nowych pojemników do altanek 
śmietnikowych, zamontowanie 
nowoczesnych koszy do segregacji, 
wymianę koszy przy ulicach czy 
skwerach na nowe. 

• Wprowadziliśmy bezpłatne prze-
jazdy MZK dla uczniów szkół po-
nadpodstawowych zamieszka-
łych w Koninie.

• MZK kupi siedem nowoczesnych 
autobusów elektrycznych i sześć 
nowoczesnych autobusów hy-
brydowych. Kupimy też dziewięć 
nowych wiat z elektronicznymi 
tablicami informacji pasażerskiej. 

• Posadziliśmy prawie 600 drzew 
na skwerach, w parkach i pasach 
zieleni ulicznej oraz niemal 450 
w Parku im. F. Chopina. W parku 
zainstalowaliśmy 20 nowych ko-
szy i 20 nowych ławek.  

   
• Przy ul. Wyszyńskiego zmodeni-

zowaliśmy dwa place zabaw. 

• Poprawiamy warunki panujące w 
schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt przy ul. Gajowej. Pod rozbudo-
wę istniejącego schroniska pozy-
skaliśmy teren o powierzchni ok. 65 
arów. Wyposażyliśmy gabinet we-
terynaryjny. W ramach Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego kupiliśmy 
dwa kontenery z przeznaczeniem 
na kociakarnię i szczeniakarnię. 
Przygotowywana jest koncepcja 
rozbudowy schroniska, a także do-
kumentacja na wykonanie kanaliza-
cji sanitarnej.  

• Rok 2019 to realizacja ustawy o 
przekształceniu prawa użytko-
wania gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. Wydali-
śmy ok. 85% zaświadczeń. 

• Działania Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami doprowadziły 
do odstąpienia od wypłaty od-
szkodowania za przejęte grunty 
Skarbu Państwa pod przebudowę 
ulicy Kleczewskiej na kwotę po-
nad 4 milionów złotych - jest to 
oszczędność dla budżetu Miasta.   

• W tym roku z budżetu miasta 
na kulturę fizyczną wydaliśmy 
blisko 15 milionów złotych. To 
kwota wyższa o 2,5 miliona zło-

tych niż w roku 2018. Przyczy-
ną był głównie wzrost budżetu 
MOSiR-u. 

• Daliśmy radę przy naborze po-
dwójnego rocznika do klas 
pierwszych szkół ponadpod-
stawowych! Do 105 oddziałów 
przyjęliśmy 3 176 uczniów. Po-
dejmując to wyzwanie musieli-
śmy wygospodarować pieniądze 
na adaptację pomieszczeń do 
prowadzenia zajęć lekcyjnych i 
przeprowadzenie niezbędnych 
remontów. Przenieśliśmy też Ze-
spół Szkół Technicznych do bu-
dynku przy ul. W. Sztarka w celu 
poprawy warunków lokalowych 
szkoły. Na remonty wydaliśmy 
ponad 1,1 miliona złotych. 

• Z sukcesem realizujemy rządo-
wy program „Czyste powietrze”.  
Do 8 listopada mieszkańcy mia-
sta Konina złożyli 23 wnioski, na 
podstawie których łączna kwota 
dotacji wynosi ponad 314 tysięcy 
złotych, a kwota wnioskowanych 
pożyczek przekracza 44 tysiące 
złotych. 

• Na podstawie umowy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu realizujemy 
przedsięwzięcie „Kształcenie 
ekologiczne uczniów poprzez 
utworzenie zielonych klas i do-
posażenie Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 
6 w Koninie w pomoce dydak-
tyczne”. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wynosi 50 tysięcy 
złotych, w tym dotacja w wyso-
kości 25 tysięcy złotych.  

• Przeznaczyliśmy prawie 210 ty-
sięcy złotych na wymianę 42 pie-
ców węglowych. 

• Na budynku przy ul. 3 Maja w 
Koninie zamontowaliśmy mo-
nitor LED wyświetlający wyniki 

pomiarów stężenia pyłów za-
wieszonych PM2,5 i PM10, tem-
peratury, wilgotności, ciśnienia 
z dwóch lokalizacji: ul. 3 Maja 
1 (czujnik miasta) i ul. Wyszyń-
skiego 3 (czujnik WIOŚ). Dzięki 
monitorowi mieszkańcy mogą na 
bieżąco sprawdzać jakość powie-
trza w mieście.

• Przystąpiliśmy do Programu 
„Usługi opiekuńcze dla osób nie-
pełnosprawnych” – edycja 2019 
w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych. Program ma 
na celu zwiększenie dostępności 
do usług opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności w 
wieku do 75 lat. Z programu sko-
rzystało 51 osób.

• W październiku br. aplikowaliśmy 
o środki finansowe z programu 
„Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” – edycja 2019 - 2020 
w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych. Program zapewnia 

usługę asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym, 
dedykowaną 20 osobom z niepeł-
nosprawnościami. 

• Oficjalnie zakończyliśmy budowę 
sali gimnastycznej sportowo-re-
habilitacyjnej przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Janusza Korczaka w 
Koninie. Inwestycja kosztowała 
około 3,8 miliona złotych.

 
• Zagospodarowaliśmy otoczenie 

Konińskiego Słupa Drogowego – 
najstarszego miejskiego zabytku. 

• Zrealizowaliśmy wiele zadań w 
ramach Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego, w tym: Nadwar-
ciańska strefa edukacji, Plac za-
baw dla dzieci z niepełnospraw-
nościami przy Przedszkolu nr 32 
ul. Przemysłowa 7, Mini Uzdrowi-
sko – Tężnia Solankowa na V Osie-
dlu, Siłownię zewnętrzną na III 
Osiedlu na terenie Zespołu Szkół 

im. M. Kopernika w Koninie, Siłow-
nię zewnętrzną na V Osiedlu na te-
renie Zespołu Szkół Budownictwa 
i Kształcenia Zawodowego oraz 
ścieżkę doświadczeń nad jeziorkiem 
Zatorze.

• Nowe podejście do ubezpiecze-
nia miejskich jednostek oka-
zało się strzałem w dziesiąt-
kę. Dzięki usługom brokera w 
latach 2020 i 2021 wydamy w 
sumie o niemal 26% mniej niż 
w latach poprzednich. Ubezpie-
czenie obejmuje 56 jednostek 
miejskich plus Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego.

• Byliśmy współorganizatorem II 
Wielkopolskiego Kongresu Go-
spodarczego. Celem wydarze-
nia było utworzenie regionalnej 
platformy wymiany doświad-
czeń i dyskusja na temat kon-
kurencyjnego i innowacyjnego 
rozwoju wielkopolskiej gospo-
darki. W kongresie udział wzię-
ło ok. 200 osób, a wśród nich 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 

instytucji otoczenia biznesu oraz 
samorządów.

• Prywatni darczyńcy: Ita Plutow-
ska-Witaszek oraz Wojciech Plu-
ta-Plutowski przekazali miastu 
budynek przy ul. Erazma Pie-
trygi 3, w którym powstały 24 
lokale mieszkalne, do których 
wprowadziły się osoby z orze-
czeniami o niepełnosprawności. 
4 lokale zostały przeznaczone 
na dwa mieszkania treningowe.

• Podpisaliśmy z BGK umowę w 
sprawie stosowania dopłat do 
czynszu zarówno dla najemców 
dwóch już wybudowanych budyn-
ków przy ul. Szarych Szeregów 2g 
i Kościelnej 6, jak i dla najemców 
budynku ul. Wodnej 37 (inwesty-
cji zrealizowanej w 2018 roku). 
Program dopłat dla tych budyn-
ków będzie obowiązywał do 2034 
roku, dopłaty maksymalnie mogą 
być przyznane na okres 15 lat. Do 
tej chwili z takiej możliwości ko-
rzysta 35 najemców. 

Wzmocniliśmy nadzór nad spółkami. Ograniczy-
liśmy składy osobowe Rad Nadzorczych. Zmieni-
liśmy prezesów czterech spółek, korygując jedno-
cześnie warunki ich kontraktów poprzez obniże-
nie części stałej wynagrodzenia.

Przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) powstały dwa budynki mieszkalne z 32. lo-
kalami mieszkalnymi: przy ul. Szarych Szeregów 
2g i Kościelnej 6  (I etap inwestycji). Miasto chce 
również skorzystać z dofinansowania przez BGK II 
etapu budowy na terenie byłej bazy PKS, uzyskując 
możliwość dofinansowania w wysokości około 5 
milionów złotych. Czekamy na realizację inwestycji 
przez MTBS. Dzięki niej powstaną trzy kolejne bu-
dynki, a w nich 100 lokali mieszkalnych.
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Pod hasłem „Doskonali Dojrzali” prze-
biegały konińskie obchody Między-

narodowego Dnia Osób Starszych. Wyda-
rzenie odbyło się 6 listopada w zielonej 
hali MOSiR. Swoje oferty zaprezentowa-
ło blisko 50 firm i instytucji działających 
na rzecz osób starszych. Były m.in. cenne 
porady i badania lekarskie, takie jak: EKG 
z konsultacją kardiologiczną, USG Dop-
pler żył kończyn dolnych i kompresjote-
rapia, spirometria, USG kolan, USG piersi 
z konsultacją onkologiczną, porady z za-
kresu diabetologii (glukoza), podologii 
(w tym diagnostyka komputerowa stóp), 
okulistyki (test Amslera), dermatologii 
(pielęgnacja skóry), geriatrii, dietetyki 
(analiza składu ciała), rehabilitacji czy  
testy na anty-HCV (wirus wywołujący 
żółtaczkę typu C). Były stoiska z ziołami, 
naturalnymi kosmetykami, żywnością,  
a także fryzjer, kosmetyczka oraz pokazy 
fitness. Nie zabrakło Konińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Star-
szych,  Politechniki III Wieku i klubu Se-
niora – działających przy Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej, Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą 
Alzheimera, Rady Seniorów Miasta Ko-
nina.
 O bezpieczeństwie seniorów i ich 
prawach informowali: Miejska Rzecznik 
Konsumentów, Komenda Miejska Policji 
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Rozmawiano o zasadach przyznawania 
świadczeń (w tym 500 + dla osób nie-
zdolnych do samodzielnej egzystencji), 
ich przeliczania, waloryzacji, a także 
o bezpieczeństwie seniorów w ruchu 
drogowym, reklamacji towarów i usług, 

oszustwach telefonicznych czy popu-
larnych ostatnio pokazach sprzętów np. 
AGD.
 O miejskiej ofercie i pomocy dla se-
niorów informowali pracownicy MOPR 
oraz Wydziału Spraw Społecznych. Moż-
na było wyrobić Kartę Seniora, upraw-
niającą do wielu zniżek. Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprezentowała książki 
z serii Duże Litery. Swoje propozycje za-
prezentowały również placówki kultury: 
KDK, CKiS, Muzeum Okręgowe. Inspek-
torzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej wyjaśniali jak dobrze ro-
bić zakupy i czytać etykiety. Instruowano 
jak wykonywać samobadanie piersi i ją-
der, badano poziom tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu (smokolizer).
 Do dyspozycji wszystkich, którzy 
wzięli udział w konińskim spotkaniu 
„Doskonali Dojrzali” byli również przed-
stawiciele stowarzyszeń i fundacji, m.in. 
Senior Art Konin, Fundacji Magnolia, 
Fundacji Drugie Życie, Fundacji Tęczo-
wa Gromada. W programie przewidzia-
no również liczne konkursy, gry logicz-
ne oraz umysłowe z nagrodami, stoiska 
z sokami i Pewiczanką. Była możliwość 
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia 
w fotobudce. Dla uczestników koniń-
skiego Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych zaśpiewały zespoły Fantazja 
i Jutrzenka. Wystąpił poeta i pisarz Józef 
Mazurkiewicz. Na scenie prowadzono 
pokazy różnych ćwiczeń usprawniają-
cych.
 Organizatorami Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych „Doskonali Dojrza-
li!” byli: Miasto Konin oraz Spółdzielnia 
Socjalna Edukacja Rozwój Praca.

Że światowej sławy reporter Ryszard 
Kapuściński był w Koninie przed 

60 laty - są na to twarde dowody. 
Wskazuje na to chociażby okładka 
książki Izabeli Bobrowskiej „Konin 
jak Colorado. Zapomniana podróż 
Ryszarda Kapuścińskiego”. Jej promocja 
odbyła się w niedzielny wieczór (1 
grudnia) w dworku Zofii Urbanowskiej, 
dzisiejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 Te same dowody potwierdzają też, że 
Ryszard Kapuściński jest już w Koninie 
na stałe. Autorka bowiem przez dziewięć 
lat precyzowała szczątkowe informacje 
o pobycie pisarza, reportera, ale także 
fotoreportera. Dzięki jej pracy światło 
dzienne ujrzały fakty, które będą już czę-
ścią historii naszego miasta - odnalezione 
twarze dzieci i dorosłych sfotografowa-

nych przez Ryszarda Kapuścińskiego 
w roku 1959, a nawet... powiększona ro-
dzina Bobrowskich! Okazało się bowiem, 
że jeden z uczestników spotkania ustalił 
ponad wszelką wątpliwość rodzinne koli-
gacje z autorką.
 Spotkanie z Izą Bobrowską prowadził 
dziennikarz Mateusz Krzesiński, którego 
dom rodzinny widnieje na jednej z foto-
grafii wykonanych przez Ryszarda Ka-
puścińskiego. - Gdy to zobaczyłem, ciarki 
miałem chyba na całym ciele - stwierdził 
dziennikarz. Takich i podobnych chwil 
tego wieczoru było więcej. A wzruszenie 
i duma - bo to właściwe słowo na osią-
gnięcia Izabeli Bobrowskiej - towarzyszy-
ły także prezydentowi Konina Piotrowi 
Korytkowskiemu. Podziękował on autor-
ce za pracę i jej efekty i zapewnił, że Mia-

sto Konin dokładać będzie 
nadal starań, by doku-
mentować swoją historię 
przez pryzmat ludzi z nim 
związanych. Po spotka-
niu, jak wielu czytelników, 
ustawił się w kolejce po 
autograf i dedykację. Wie-
czór uświetniło „Trio klar-
netowe” z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. Ignacego J. Paderew-
skiego.
 Książka Izabeli 
Bobrowskiej “Konin jak 
Colorado...” ukazała się 
nakładem Wydawnictwa 
Setidava Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koninie, przy finansowym wsparciu 

Konińskiej Fundacji Kultury oraz Mia-
sta Konin i współpracy z Fundacją im. 
Ryszarda Kapuścińskiego „Herodot”. 

32 miejsce Konina na 66 miast na pra-
wach powiatu w ogólnopolskim 

rankingu Miast dla Młodych. Raport przy-
gotowała Polska Fundacja im. Roberta 
Schumana i Fundacja Konrada Adenauera 
w Polsce.
 Oceniając miasta, specjaliści brali pod 
uwagę siedem obszarów: gospodarka 
lokalna, edukacja, infrastruktura, mobil-
ność, kultura i rozrywka, otwartość, zdro-
wie i opieka. Wyszli z założenia, że „miasto 
dobre dla młodych to miasto elastyczne, 
dynamiczne, prorozwojowe i otwarte”. 
W czubie tabeli są metropolie: Warszawa 
(1), Rzeszów (2), Katowice (3), potem 
Gdańsk, Kraków, Wrocław. Stolica naszego 
województwa – Poznań – zajęła 8. miejsce. 
Konin, z wynikiem 31,20 pkt. wyprzedził 
takie miasta, jak: Toruń (30,40 pkt.), Kalisz 
(30,12 pkt.), Zielona Góra (29,59 pkt.) czy 
Leszno (29,13 pkt.).
 - Na scenę życiowej historii wchodzi 
pokolenie, któremu mentalnie bliżej do no-
madów, nieprzywiązujących się do miejsca 
niż osadników szukających stabilizacji. 
W Polsce po 2020 roku miasta będą się 
kurczyły o 100 tysięcy mieszkańców rocz-
nie. Dla wielu miejscowości to być albo nie 
być. Muszą już dziś walczyć o to, by młodzi 
chcieli w nich mieszkać. Miasto musi więc 
kusić, inspirować, a czasami też prowoko-
wać. Inaczej stanie się kształtem poprzeci-
nanym siatką ulic w smartfonowej aplikacji 
– napisał we wstępie do publikacji Witold 
Drożdż, członek zarządu firmy Orange 
Polska, która jest partnerem raportu.

 W poszczególnych składowych ran-
kingu najlepiej nasze miasto wypadło 
w obszarach: mobilność oraz otwartość 
(16 miejsce). W pierwszym przypadku 
brano pod uwagę m.in. finansową do-
stępność transportu publicznego, łatwość 
podróży międzynarodowych, dostęp-
ność miejskiego transportu rowerowego. 
W kontekście otwartości sprawdzano 
np. wpływ młodych na lokalną politykę 
(w Koninie działa Młodzieżowa Rada Mia-
sta) czy atrakcyjność lokalnego rynku pra-
cy dla obcokrajowców.
 Biorąc pod uwagę edukację, a więc np. 
dostępność do szkół i uczelni, znaleźliśmy 
się na pozycji nr 23. 39 miejsce zajęliśmy 
w obszarze kultury i rozrywki, w którym 
autorzy zestawienia analizowali dostęp-
ność instytucji kultury i intensywność lo-
kalnego życia kulturalnego. Pod względem 
infrastruktury (bezpłatny internet, zieleń 
w mieście, dostępność mieszkań itd.) je-
steśmy na 46 miejscu. W kontekście oceny 
lokalnej gospodarki zajęliśmy 54 pozycję, 
oczko niżej jesteśmy w raporcie o zdrowiu 
i opiece.
 Ranking powstał w oparciu o dane 
liczbowe dotyczące różnego rodzaju 
aspektów życia w 66 polskich miastach 
na prawach powiatu. Dane pochodzą 
z otwartej statystyki publicznej, kore-
spondencji z urzędami miast, Biuletynów 
Informacji Publicznej oraz danych zebra-
nych w toku innych badań (np. raportów 
Generalnego Inspektora Ochrony Środo-
wiska).

Doskonali Dojrzali

Jak wypadł Konin?
Ogólnopolski ranking Miast dla Młodych.

Kapuściński w Koninie był… i jest

Maria Laskowska, bohaterka jednego ze zdjęć wykona-
nych 60 lat temu w Koninie przez Ryszarda Kapuściń-
skiego, z autorką książki Izabelą Bobrowską. 
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•	 Doktor Piotr
Owacjami na stojąco nagrodzono konińskiego dokumen-
talistę Zdzisława Siwika, twórcę filmu „Doktor Piotr”, któ-
rego premiera odbyła się 30 listopada w Konińskim Domu 
Kultury podczas Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych 

„ D e b i u t y ”. 
Salę wypełnili 
po brzegi ci, 
którzy znali 
osobiście dr. 
Piotra Jana-
szka - twórcę 
F u n d a c j i 
M i e l n i c a 
i wizjonera 
p r o p a g u j ą -

cego zasady nowoczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży 
w kraju. Dokument Zdzisława Siwika to niezwykle poru-
szający obraz człowieka, dla którego inni ludzie byli war-
tością nadrzędną. Odszedł nagle, będąc u szczytu swoich 
możliwości. Zginął w wypadku samochodowym 6 grudnia 
1998 r. Portret namalowany kamerą, przy wykorzysta-
niu zachowanych archiwów filmowych m.in. Antoniego 
Sieńkowskiego i słynnych fotografii Ryszarda Fórmanka, 
uważnego słuchania rozmówców pokazuje, jaką warto-
ścią dla wszystkich był dr Piotr Janaszek. Za swój film, tuż 
przed premierą, Siwik odebrał trzecią nagrodę w konkur-
sie polskich filmów krótkometrażowych Barć Film Festi-
wal 2019.  Producentem filmu jest Fundacja ,,Podaj Dalej’’. 

•	 Koniński Dzień Relacji
27 placówek z Konina oraz dwie z powiatu konińskiego 
i kolskiego wzięły udział w  Konińskim Dniu Relacji, któ-
ry odbył się 13 listopada w ramach oddolnej inicjatywy 
Szkoła Naszych Marzeń. Pierwszą częścią Dnia Relacji 
były wydarzenia organizowane przez same przedszkola 
i szkoły, które zgłosiły się do udziału w akcji. Każda pla-
cówka zaprosiła swoich uczniów oraz chętnych rodziców 

na warsztaty, które poprowadzili wychowawcy klas oraz 
nauczyciele wspierający inicjatywę. Każdy prowadzący 
mógł dowolnie modyfikować scenariusz do potrzeb swo-
ich uczniów. Po południu w I Liceum Ogólnokształcącym 
rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli. Wzięło w nich 
udział prawie 100 osób! Szczegółową relację z tego wyda-
rzenia znajdziecie na www.konin.pl.

•	 Rekordowy bieg o górniczą lampkę
Blisko 400 biegaczy z całej Polski wzięło udział 
w 28. Biegu o Lampkę Górniczą. Tegoroczny bieg 
przyniósł wielką zmianę – tym razem jego tra-
sa prowadziła głównymi ulicami Konina. Zawodni-
cy, którzy wystartowali na skrzyżowaniu Al. 1 Maja  
i ul. Dworcowej musieli pokonać niemal dziesięciokilo-
metrową trasę. Meta wyścigu znajdowała się przed halą 
Rondo, w której odbyła się ceremonia wręczenia meda-
li, pucharów i nagród. W 28. Biegu o Lampkę Górniczą 
pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Piotr Frydry-
chowski z Kleczewa, drugie Taras Kulai z Konina, a trzecie 
Fabian Florek z Julianowa. Wśród kobiet najlepszy wynik 
osiągnęła Michalina Walczak-Pecyna z Koła, drugie Izabe-
la Wierzchowska z Kalisza, a trzecie Monika Wojciechow-
ska z Koła.

• Poeci w Koninie
Za nami XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego „Milowy Słup” Konin 2019. Jego 
uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 22 listopada 
w sali konińskiego ratusza. W konkursie udział wzię-
ło 103 poetów, którzy nadesłali łącznie 309 wierszy.  
I nagrodę jury przyznało Mirosławowi Puszczykowskie-
mu z Mogilna, II nagrodę – Jolancie Nawrot z Gółkowa, 

gm. Słupca, III nagrodę przyznano ex aequo: Zofii Wójciak 
z Poznania oraz Jerzemu Pawłowskiemu z Łodzi. Nagrodę 
im. Janiny Wenedy otrzymała Mariola Kruszewska z Mińska 
Mazowieckiego. Wyróżnienia trafiły do: Piotra Fałczyńskie-
go z Ołoboku oraz Agnieszki Mohylowskiej z Kaźmierza. 

•	 Grętkiewicz ocalony od zapomnienia
Premiera filmu „Wspomnienie - pamiętnik Wincentego 
Grętkiewicza” odbyła się w 18 listopada w KDK. Przyby-
li na nią potomkowie Pana Burmistrza, którzy przy okazji 
zrealizowali marzenie wielu Grętkiewiczów i zorganizo-
wali zjazd rodzinny. Najpierw jednak w ogromnym napię-
ciu i z niezwykłym zainteresowaniem obejrzeli film, który 
jest fragmentem projektu realizowanego przez Muzeum 
Okręgowe, o czym 
poinformowała jego 
koordynatorka Iga 
Janiszewska-Paw-
lak, zawierającego 
multimedialne wy-
dawnictwo. Składa 
się nań właśnie film, 
skany pamiętnika 
Wincentego Gręt-
kiewicza, miniau-
diobook czytany 
przez poznańskiego 
aktora Andrzeja Laj-
borka oraz wywiad 
z córką burmistrza 
- Hanną Jarodzką. 
Film „Wspomnie-
nie - pamiętnik Wincentego Grętkiewicza” Andrzeja Mosia 
powstał w ramach programu „Patriotyzm jutra”, finansowa-
nego z funduszy Muzeum Historii Polski. Swój wkład mają 
też dwa samorządy - Miasto Konin i Urząd Marszałkowski 
w Poznaniu. Producentem obrazu jest Muzeum Okręgowe 
w Koninie, a przy jego powstaniu współpracowały dwa 
muzea regionalne - w Pułtusku i Słupcy oraz Koniński Dom 
Kultury. Bezcennych materiałów dostarczył koniński od-
dział Archiwum Państwowego w Poznaniu.

•	 XXV Zimowe Regaty Barbórkowe
W tegorocznych regatach (16 listopada) wzięło udział 40 
jednostek pływających z całej Polski. Najmłodsi adepci że-
glarstwa wystartowali przed starszymi żeglarzami i w ten 
sposób otworzyli zawody odbywające się na Jeziorze Pąt-
nowskim. Pogoda okazała się łaskawa i pomimo zapowie-
dzi, że będzie iście sztormowa, to w dniu regat od rana wiatr 

wiejący z południowego-wschodu zelżał i zawody mogły 
odbyć się bezpiecznie. Nad bezpieczeństwem czuwały za-
stępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Cukrowni Gosławi-
ce i Lichenia Starego oraz Wodne  Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Podczas zawodów odbyło się 5 biegów dla 6 
klas - wszyscy szczęśliwie dopłynęli do mety -  nie było żad-
nych wywrotek i strat na pokładach.

•	 Nowa sala gimnastyczna w SOSW
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ja-
nusza Korczaka w Koninie uroczyste otwarto nową salę 
gimnastyczną. Po niespełna dwóch latach od wmurowania 
kamienia węgielnego społeczność ośrodka może cieszyć się 
nowoczesną i przestronną salą, w której oprócz lekcji wy-
chowania fizycznego można prowadzić zajęcia rozwijające 
sportowe talenty i pasje wychowanków. W uroczystości 
wziął udział zastępca prezydenta Konina Witold Nowak 
oraz darczyńcy:  przedstawiciele Fundacji Polsat, Zespołu 
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, spółek: DEKADA S.A., 
IMPEXMETAL S.A. i innych firm. Inwestycja kosztowała 
ponad 3,8 miliona złotych. Nowy budynek to obiekt par-
terowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej 
i składający się z głównej sali gimnastycznej o wymiarach 
12 × 24 m2 oraz czterech sal sportowo-rehabilitacyjnych 

(do gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, te-
rapii zabawy i terapii ruchowej) wraz z niezbędnym wy-
posażeniem i zapleczem socjalnym. Budynek, którego 
powierzchnia użytkowa wynosi 800,86 m2, jest połączony 
parterowym łącznikiem ze szkołą.

• Umowa na dofinansowanie przebudowy 
ul. Leśnej podpisana

Ponad 2 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na remont ul. Leśnej stało się faktem! 28 paździer-
nika Paweł Adamów - zastępca prezydenta Konina pod-
pisał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę na 
dofinansowanie tego przedsięwzięcia. To już druga ko-
nińska inwestycja drogowa dofinansowana w ostatnim 
czasie z Funduszu. Koszt prac na Leśnej wynosi ponad 3,3 
miliona złotych. Dostaliśmy maksymalne wsparcie w wy-
sokości 60%. A zakres prac jest szeroki – obejmuje m.in. 
przebudowę odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, 
nawierzchni dróg, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych 
i chodników, wykonanie oznakowania pionowego, pozio-
mego oraz elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Przypomnijmy, w ostatnim czasie to druga 
inwestycja w Koninie dofinansowana z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Prócz Leśnej zdobyliśmy też pieniądze na 
remont ul. Żwirki i Wigury. Jej przebudowa to koszt ponad 
4,3 miliona zł, dofinansowanie sięga niemal 2,5 miliona zł.  
Realizacja obu inwestycji powinna się zakończyć we wrze-
śniu przyszłego roku. 

• Dzień Edukacji Narodowej
7 osób otrzymało odznakę honorową „Za zasługi dla 
Miasta Konina”, a 41 nagrodę Prezydenta Miasta Konina 
podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 
Świętowano 14 października w samo południe w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Odznaki honorowe otrzymali: 
Dorota Silska, Barbara Matela, Ewa Strzykowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 9, Beata Wawrzyniak z Przedszkola nr 2, 
Paulina Kałużna z Przedszkola nr 15, a także Beata Mar-
szał i Juliusz Stanisław Żyto z Zespołu Szkół Górniczo-E-
nergetycznych w Koninie. Nagrody prezydenta trafiły do 
41 osób związanych z przedszkolami, szkołami podsta-
wowymi i ponadpodstawowymi oraz placówkami oświa-
towymi.  

• Ranking „Wspólnoty”. 
Konin na trzecim miejscu

Trzecie miejsce Konina w rankingu wydatków inwesty-
cyjnych samorządów wśród miast na prawach powiatu 
w latach 2016-2018. Przygotowane przez „Wspólnotę” ze-
stawienie opiera się na konkretnych danych dotyczących 
całości wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich 
trzech latach (w tym przypadku 2016-2018). W naszym 
mieście średnie wydatki inwestycyjne na osobę sięgają 
1.795,90. Dodajmy, że w rankingu wyprzedza nas Świno-
ujście i Gliwice. Zdaniem Pawła Adamowa – zastępcy pre-
zydenta Konina ds. gospodarczych – „o tak dobrym miejscu 
Konina zdecydowały m.in. inwestycje drogowe, szczegól-
nie te o znaczeniu krajowym”. Wystarczy wspomnieć, że 
projekty w zakresie infrastruktury drogowej realizowa-
ne przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ostatnio to: 
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą 
Kolską w Koninie” (wartość projektu wynosi  prawie 38 
mln zł, z czego 31,7 mln zł to dofinansowanie ze środ-
ków UE);  „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej 
do ul. Kleczewskiej w Koninie”. Łączna wartość projektu 
wyniosła w sumie ponad 31 mln n zł, natomiast wartość 
dofinansowania – 12,3 mln zł; trwająca „Rozbudowa 
ulicy Kleczewskiej w Koninie”, która pochłonie niespeł-
na 60 milionów zł, w tym dofinansowanie – to prawie 30 
milionów. Do tego dołożyć jeszcze można rozbudowę ul. 
Solnej za ponad 2,8 mln zł oraz remont i przebudowę ulic 
Ślesińskiej i Przemysłowej za około 5,8 mln. Ranking - jak 
zaznaczają autorzy – to jedno z najważniejszych zestawień 
pokazujących aktywność samorządów w Polsce. 
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Mieszkańcy Konina, przedstawiciele 
wszystkich środowisk i grup zawo-

dowych, żołnierze Wojska Polskiego, mło-
dzież szkolna i przedszkolaki uczestniczyli 
w uroczystych obchodach 101. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Uroczystości rocznicy Niepod-
ległej rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
pod popiersiem marszałka Józefa Pił-
sudskiego - twórcy i naczelnika państwa. 
W imieniu mieszkańców Konina złożył 
je prezydent miasta Piotr Korytkowski 
i przewodniczący Rady Miasta Konina Ta-
deusz Wojdyński w towarzystwie samo-
rządowców. 
 W farze mieliśmy okazję wysłuchać 
koncertu w wykonaniu chóru Soli Deo 
pod dyrekcją Katarzyny Jaworskiej. Po 
koncercie, w asyście honorowej Wojska 
Polskiego, odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny. Po mszy kilkaset 
osób przeszło na Plac Wolności, pod ta-
blicę z nazwiskami koninian, którzy 11 
listopada 1918 zginęli od niemieckich kul. 
Tam o kontekście historycznym wydarzeń 
sprzed ponad 100 lat opowiedział Michał 
Wanjas – wicedyrektor III LO w Koninie. 
Ważnym momentem była ceremonia wrę-
czenia odznaczeń regionalnych i resorto-
wych oraz przekazanie prezydentowi Pio-
trowi Korytkowskiemu honorowego pa-
tronatu nad Szwadronem Kawalerii Ziemi 

Konińskiej. Jego dowódca - rtm. Maciej 
Chojnacki - na pamiątkę tego wydarzenia 
wręczył prezydentowi ułańską szablę. 
 Konińskim obchodom 11 listopada to-
warzyszył Apel Pamięci, a asysta wojsko-
wa z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu oddała salwę honorową.
 Po złożeniu kwiatów i zniczy u stóp 
tablicy przed trybuną honorową przema-
szerowała defilada prowadzona przez mjr. 
rez. Jarosława Kubackiego, nauczyciela ZS 
im. M. Kopernika. Warto odnotować jesz-
cze dwa fakty. Pierwszym, który 11 listo-
pada złożył kwiaty pod tablicą upamięt-
niająca pomordowanych koninian był 
Maciej Pawlicki, syn znanego aktora, za-
kochanego w Koninie, inicjatora budowy 

popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego 
- Szymona Pawlickiego. - Czynię to od lat, 
w ten sposób oddając hołd i pamięć 24-let-
niemu Kazimierzowi Pawlickiemu, który 
zginął przed 101 lat właśnie nieopodal 
tego miejsca - powiedział Maciej Pawlicki, 
nie kryjąc dumy i wzruszenia ze swojego 
przodka. Natomiast w głównych uroczy-
stościach związanych ze 101. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w Warszawie uczestniczyli harcerze ko-
nińskiego Hufca ZHP im. Szarych Szere-
gów.

101. rocznica odzyskania 
niepodległości

Plac Wolności 
w świątecznej odsłonie 


