
1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 2
(marzec-kwiecień 2020 r.)

 STR. 2

 STR. 3

 STR. 4

 STR. 6-7

Ponad 23 miliony dla Konina 
z Funduszu Dróg Samorządowych
Ponad 20 milionów zł do 

budowy połączenia ulic I. 
Paderewskiego z Wyzwolenia 
oraz przeszło 3,7 miliona na 
przebudowę mostu w ciągu ul. 
Bernardynka – dofinansowanie 
w takiej wysokości otrzymał Ko-
nin z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (FDS).
 Listę inwestycji, które otrzy-
mają rządowe wsparcie za-
twierdził premier. Jak podaje 
Wielkopolski Urząd Wojewódz-
ki w Poznaniu, wśród zadań 
powiatowych w Wielkopolsce 
największa pula środków trafi 
właśnie do naszego miasta.
 - Dla nas to jest bardzo do-
bra informacja. W nowy rok we-
szliśmy z napiętym budżetem, 
musimy mieć świadomość, że 
nasze wpływy z powodu pande-
mii koronawirusa będą niższe 
od zakładanych. Już teraz wia-
domo, że w miesiącach styczeń
-kwiecień do budżetu wpłynęło 
o około 9 milionów zł mniej niż 

w analogicznym okresie 2019 
r. Dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych po-
zwoli nam więc złapać oddech 
– komentuje prezydent Konina 
Piotr Korytkowski.
 Budowa połączenia ulic 
I. Paderewskiego z Wyzwo-
lenia - łącznie z wkładem 
miasta w prowadzoną przez 
PKP budowę wiaduktu – 
kosztuje około 85,5 miliona zł. 
To najdroższa od 13 lat inwe-
stycja drogowa w naszym mie-
ście, która połączy V Osiedle 
z Niesłuszem. Miasto starało 
się o dofinansowanie w maksy-
malnej wysokości 30 milionów 
złotych. Jak czytamy na stronie 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego: kwota została 
zmniejszona do limitu dostęp-
nych środków, ale jej zwiększe-
nie jest możliwe w przypadku 
wystąpienia oszczędności.
 Drugie zadanie - przy ul. 
Bernardynka - kosztuje ponad 

6,2 miliona zł. Położony na gra-
nicy naszego miasta z gminą 
Ślesin obiekt stanowi najkrót-
szą drogę dojazdową do Konina 
dla mieszkańców sąsiadujących 
gmin. – To też jest ważna, odkła-
dana przez lata z powodu braku 
pieniędzy inwestycja. Dzięki do-
finansowaniu w wysokości po-
nad 3,7 miliona zł przebudowa 
obiektu będzie się mogła rozpo-
cząć w tym roku. Swoje wspar-
cie deklarował też samorząd 
gminy Ślesin - wyjaśnia Piotr 
Korytkowski.
 Jak podaje Urząd Woje-
wódzki: „dofinansowanie 
poszczególnych inwestycji 
będzie sięgało od 50 do 80 
proc ich wartości. W ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych w Wielkopolsce zostanie 
wybudowanych i przebudo-
wanych 96 km dróg powiato-
wych, i 88 km gminnych. Nie-
które zadania mają charakter 
wieloletni, w związku z czym 

w 2020 r. samorządy otrzy-
mają 231,7 mln zł, a w na-
stępnych latach kolejną część 
na dokończenie inwestycji, co 
łącznie stanowi 284,7 mln zł”.
 Przypomnijmy, że w ubie-
głorocznej edycji FDS Konin 
również otrzymał dofinanso-
wanie do remontów dwóch 
ulic: Żwirki i Wigury oraz 
Leśnej w łącznej wysokości 
ponad 4,5 miliona zł. – Bio-
rąc pod uwagę fakt, że miasto 
na prawach powiatu, którym 
jesteśmy musi realizować 
wszystko, co związane z infra-
strukturą drogową z własnego 
budżetu - to FDS może nam 
dużo w tym zakresie pomóc. 
Ten wynik pokazuje, że jeste-
śmy skuteczni w pozyskiwaniu 
środków. Wszystkim osobom, 
które pracują przy naszych 
projektach bardzo dziękuję za 
zaangażowanie i profesjona-
lizm – podkreśla prezydent 
Korytkowski.

Nowe spojrzenie 
na Cukrownię
Nowoczesne osiedle domów 
dla rodzin z dziećmi, senio-
rów i letników, z dostępem do 
jeziora i dużą ilością zieleni. 
Taki plan zagospodarowania 
poprzemysłowych terenów 
na północy miasta, po dawnej 
cukrowni, ma architekt Sonja 
Pilarczyk związana z przed-
siębiorstwem Budmix. Mię-
dzy inwestorem, który jest 
właścicielem terenu, a Mia-
stem podpisany został list in-
tencyjny określający ogólne 
kierunki współpracy w za-
kresie m.in. skomunikowania 
tego terenu.

Otwarcie placówek 
W poniedziałek, 25 maja, do 
pracy z dziećmi wróciły koniń-
skie przedszkola oraz miejski 
żłobek. Od tego samego dnia 
uczniowie  klas I-III w szko-
łach podstawowych, w tym 
specjalnych mają możliwość 
skorzystania z zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych z ele-
mentami zajęć dydaktycznych. 
O nieuczęszczaniu dzieci do 
placówek  decydują rodzice.

Elektrobusy i hybrydy 
już w Koninie 
Miały dojechać w połowie 
roku, a pojawiły się w naszym 
mieście o ponad miesiąc 
wcześniej! Pierwsze autobu-
sy hybrydowe i elektryczne 
Solaris przyjechały do Koni-
na w kwietniu. W sumie flotę 
MZK Konin w tym roku zasili 
13 nowoczesnych pojazdów.

Kto otrzyma statuetkę 
Złotego Konia? 
Z powodu pandemii korona-
wirusa nie odbyła się, zapla-
nowana na 3 kwietnia, XXIII 
Gala Biznesu w Koninie, któ-
rej centralnym punktem jest 
rozstrzygnięcie konkursu 
o statuetkę Złotego Konia. 
Oficjalne wyniki jeszcze nie 
zostały ogłoszone, prezen-
tujemy Państwu listę firm 
nominowanych do nagród 
w czterech kategoriach: Fir-
ma wspierająca lokalną spo-
łeczność, Eko-Firma, Nowy 
Przedsiębiorca, Firma Roku. 

KORONAWIRUS 
Informacje o mieście w jednym miejscu na www.konin.pl



1KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

2 Nr 2 (marzec-kwiecień 2020 r.) www.konin.pl

Niższe ceny paliw 
na trzech stacjach 

miejskich spółek - 
to kolejne wsparcie 
miasta dla przedsię-
biorców oraz miesz-
kańców liczących 
każdy grosz w związ-
ku z pandemią koro-
nawirusa. Prezydent 
Konina oraz prezesi 
spółek MZK sp. z o.o. 
i PKS S.A. zdecydo-
wali, że obniżą ceny 
paliw poprzez likwi-
dację marży. Cena 
w momencie urucho-
mienia pomocy (9 
kwietnia) wynosiła: 
ON 4,12 zł, PB 95 3,67 
zł. Aktualne stawki są 
podawane na miej-
skiej stronie www.
konin.pl. Dotyczą one 
stacji prowadzonej 
przez MZK przy ul. 
M. Dąbrowskiej oraz 
przez PKS przy ul. 
Poznańskiej i Zakła-
dowej. - Cena paliw 
jest dużym kosztem 
zarówno w budżetach 

domowych mieszkań-
ców, jak i w budżetach 
konińskich przedsię-
biorców. Biorąc pod 
uwagę trudną sytuację 
wywołaną przez pan-
demię koronawirusa 
SARS-CoV-2 uważamy, 
że regulacja cen na na-
szych stacjach będzie 
ważną formą pomocy 
ze strony naszego sa-
morządu – wyjaśniają 
władze miasta.

Nowoczesne osie-
dle domów dla 

rodzin z dziećmi, se-
niorów i letników, z do-
stępem do jeziora i dużą 
ilością zieleni. Taki plan 
z a g o s p o d a r o w a n i a 
poprzemysłowych tere-
nów na północy miasta, 
po dawnej cukrowni, ma 
architekt Sonja Pilarczyk 
związana z przedsiębior-
stwem Budmix. Między 
inwestorem, który jest 
właścicielem terenu, 
a Miastem podpisany 

został list intencyjny 
określający ogólne kie-
runki współpracy w za-
kresie m.in. skomuniko-
wania tego terenu.
 Na blisko 20-hekta-
rowej działce inwestor 
zamierza wybudować 
osiedle na wzór skandy-
nawski: po kilka dom-
ków tworzących sąsiedz-
kie enklawy otoczone 
zielonymi korytarzami, 
z miejscami zabaw dla 
dzieci, częścią handlowo-
usługową w centrum, 

specjalną strefą 
przystosowaną dla senio-
rów oraz z przedszkolem. 
– To ma być modelowe 
osiedle skrojone na mia-
rę potrzeb mieszkańców. 
Przyjemne, blisko natury, 
z niskimi kosztami eksplo-
atacji, gdzie dzieci będą 
mogły się bezpiecznie ba-
wić, a sąsiedzi nie będą 
dla siebie anonimowi – 
wyjaśnia Sonja Pilarczyk. 
Osiedle ma się nazywać 
„Cukrovnia” i nawiązy-
wać do tradycji miejsca. 

- To właśnie historia na-
znaczona słodyczą nada-
ła nam kierunek w pro-
jektowaniu. Ten kierunek 
to budowa poczucia bez-
pieczeństwa, spokój 
myślenia o przyszłości. 
To, co prywatne i to, co 
wspólne w najlepszych 
proporcjach. „Cukrovnia” 
ma być miejscem innym 
od wszystkich - dodaje. 
Osiedle ma powstawać 
etapami.
 Zdaniem prezyden-
ta Konina Piotra Koryt-

kowskiego: „stworzenie 
atrakcyjnego miejsca na 
przedmieściach Konina 
pozwoli nadać tej części 
miasta nową funkcję – 
spokojnego i bezpiecznego 
miejsca do życia i, dzię-
ki dostępowi do jeziora, 
do wypoczynku”. Miasto 
ma bowiem plany, by 
właśnie w Łężynie stwo-
rzyć miejską plażę. By-
łoby to możliwe dzięki 
przejęciu na rzecz Mia-
sta terenów Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnic-

twa (KOWR), w tej chwili 
trwają w tej sprawie roz-
mowy. Inwestor z kolei 
planuje, że otworzy dla 
mieszkańców swój teren 
nad jeziorem, gdzie ma 
plany stworzenia mariny 
i plaży wraz z gastrono-
mią.
 Podpisanie listu in-
tencyjnego było efektem 
blisko rocznych rozmów 
inwestora z miastem 
i trwających tyle samo 
czasu prac projekto-
wych.

Nowe spojrzenie na Cukrownię

List intencyjny określa ogólne kierunki współpracy samorządu 
z inwestorem. 

Tak, wg projektu przedstawionego przez architekt Sonję Pilarczyk, ma wyglądać 
osiedle „Cukrovnia”. 

Bardzo dobra infor-
macja w sprawie 

wymiany kabli sprężają-
cych na zachodniej nit-
ce Trasy Bursztynowej 
w Koninie. – Po wielomie-
sięcznych negocjacjach 
podpisaliśmy trójstronne 
porozumienie z wyko-
nawcami: firmą PORR 
S.A. oraz Freyssinet sp. 
z o.o., na mocy którego 
pięć wadliwych kabli zo-
stanie wymienionych za 
darmo, to znaczy bez żad-
nych kosztów po stronie 

miasta – poinformował 
prezydent Konina Piotr 
Korytkowski.
 Trwają prace nad 
dokumentacją projek-
tową, wykonawca pla-
nuje i ustala roboty 
przygotowawcze. Ter-
min wymiany kabli to 5 
miesięcy od momentu 
zaakceptowania tego 
dokumentu.
 Jak wyjaśnia Grzegorz 
Pająk – dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich (ZDM) 
w Koninie: „kable spręża-

jące zostały wskazane do 
wymiany w wyniku badań 
prowadzonych przez pro-
fesora Arkadiusza Mada-
ja z Politechniki Poznań-
skiej. Są to trzy długie 
kable 130 m w estakadzie 
E5 i E7 oraz dwa krótkie 
kable 20 m w estakadzie 
E8”.
 Na czas naprawy zosta-
nie wprowadzona zmiana 
organizacji ruchu. Nitka 
zachodnia będzie nieprze-
jezdna, ruch pojazdów 
będzie odbywał się stroną 

wschodnią – po jednym 
pasie ruchu w każdym kie-
runku.
 Przypomnijmy, do 
tej pory wymieniliśmy 
4 kable sprężające, 
w tym 2 długie i 2 krót-
kie na wschodniej nitce 
Trasy Bursztynowej. 
Wymiana kabli na nitce 
zachodniej - jak pod-
kreśla ZDM - oznacza 
zakończenie naprawy 
kabli wskazanych przez 
profesora w eksperty-
zach technicznych.

Niższe 
ceny paliw 
na miejskich stacjach

Miasto nie zapłaci 
za wymianę kabli sprężających 

na Trasie Bursztynowej
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Laptopy kupione w ra-
mach projektu „Zdal-

na szkoła” trafiły pod 
koniec kwietnia do ko-
nińskich szkół. Przeka-
zali je prezydent Konina 
Piotr Korytkowski wraz 
ze swoim zastępcą ds. 

społecznych Witoldem 
Nowakiem. 
 Miastu udało się po-
zyskać dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa w wyso-
kości ok. 100 tys. zł. Dzię-
ki temu zakupiliśmy 42 

laptopy do 19 konińskich 
szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Zakup 
miał umożliwić realizację 
nauki zdalnej. 100 tys. zł 
to maksymalna kwota, 
jaką mogliśmy otrzymać 
w tym konkursie. 

210 tys. złotych 
- to pomoc 

miasta i spółek miej-
skich w walce z korona-
wirusem. Spółki miej-
skie udzieliły wsparcia 
rzeczowego i finanso-
wego Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Zespolone-
mu w Koninie. Dodat-
kowo MZGOK sp. z o.o. 
wyposażył Wielkopol-
skie Centrum Ratow-
nictwa Medycznego sp. 
z o.o. w specjalistyczny 
sprzęt. Wsparcie otrzy-
mały więc placówki bę-
dące na pierwszej linii 
frontu w walce z CO-
VID-19.
 Miejski Zakład 
Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi sp. 
z o.o. (MZGOK sp. z o.o.) 
w sumie kupił sprzęt za 
ponad 60 tys. złotych, 
przeznaczając 40 tys. 
dla szpitala, 20 tys. 
dla pogotowia. Dzięki 
temu szpital otrzymał 
m.in.: zestaw Respira-
tor Trilogy EVO oraz 
przyłbice ochronne. 

Dla pogotowia MZGOK 
kupił 3 krzesełka Rol-
man z hamulcami na 
kółkach + gąsienice.
 Pomocy rzeczowej 
szpitalowi udzieliło 
też Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o., które kupiło: rę-
kawice ochronne, ma-
seczki ochronne jed-
norazowe (150 szt.), 
maseczki z filtrem KN 
95 (50 szt.), 25 litrów 
płynu dezynfekującego 
za ponad 2,1 tys. zł.
 3 spółki wspar-
ły szpital gotówką: 
Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. przekazało 40 
tysięcy złotych, Miej-
skie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej sp. 
z o.o. 5 tys. zł, Miejskie 
Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego 
sp. z o.o. 3 tys. zł.
 To już kolejna po-
moc z naszej strony 
w walce z koronawiru-
sem. Wcześniej, za zgo-

dą Rady Miasta Konina, 
przekazaliśmy 100 ty-
sięcy złotych na zakup 
auta do przewożenia 
próbek i na kupno ma-
teraców przeciwodle-
żynowych. Biorąc pod 
uwagę Miasto oraz 
spółki to łącznie nasze 
wsparcie i dla szpitala, 
i dla pogotowia wynosi 
około 210 tys. zł.
 - Chcę podkreślić, 
że to są bardzo dobrze 
zainwestowane pienią-
dze! Nie ma niczego 
cenniejszego od ludz-
kiego zdrowia i życia. 
Wspierając służbę zdro-
wia, dbamy o bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Konina i podnosimy 
jakość opieki zdrowot-
nej, z której każdy z nas 
korzysta. Dziękuję też 
wszystkim: osobom pry-
watnym, firmom za 
pomoc medykom. W ta-
kich sytuacjach nawet 
drobne gesty nabierają 
wielkiego znaczenia – 
mówi prezydent Koni-
na Piotr Korytkowski.

42 laptopy 
dla 19 szkół 

Samochód, sprzęt i gotówka 
od samorządu Konina 

i miejskich spółek 

Walka z koronawirusem

MZGOK przeznaczył 
na pomoc medykom 
w sumie 60 tys. zł.

Prezydent Piotr Korytkowski oficjalnie przekazuje dyrektorowi szpitala 
w Koninie Leszkowi Sobieskiemu kluczyki do samochodu kupionego  dzię-
ki wsparciu konińskiego samorządu. 

Przedszkola i szkoły 
w warunkach reżimu sanitarnego 

wróciły do pracy
W poniedziałek, 25 

maja, do pracy 
z dziećmi wróciły koniń-
skie przedszkola oraz 
miejski żłobek. Od tego 
samego dnia uczniowie  
klas I-III w szkołach 
podstawowych, w tym 
specjalnych mają możli-
wość skorzystania z za-
jęć opiekuńczo-wycho-
wawczych z elementami 
zajęć dydaktycznych. 
O nieuczęszczaniu dzieci 
do placówek  zdecydują 
rodzice.
 – Zajęcia rewalida-
cyjne, rewalidacyjno-wy-
chowawcze i wczesne 
wspomaganie rozwoju 
dziecka są realizowane 
w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i za zgodą 
rodziców, w bezpośred-
nim kontakcie dziecka 
lub ucznia z osobą pro-
wadzącą te zajęcia lub 

z wykorzystaniem me-
tod i technik kształcenia 
na odległość – tłumaczy 
Piotr Korytkowski, pre-
zydent Konina.
 Konsultacje dla 
uczniów klas ósmych 
szkół podstawowych 
są zapewnione od dnia 
25 maja 2020 r. z moż-
liwością korzystania 
z biblioteki szkolnej. Dla 
uczniów pozostałych 
klas szkół podstawo-
wych i uczniów szkół 
ponadpodstawowych od 
dnia 1 czerwca 2020 r. 
zapewniamy konsultacje 
z nauczycielami prowa-
dzącymi zajęcia eduka-
cyjne, także z  możliwo-
ścią korzystania z biblio-
teki szkolnej.
 – Wymiar konsultacji 
został uzależniony od po-
trzeb, a także warunków 
pracy szkoły. Ich harmo-

nogram i formę, w ja-
kich się odbywają ustala 
dyrektor szkoły. Kon-
sultacje mają charakter 
dobrowolny dla uczniów 
i służą poprawie ocen 
na potrzeby klasyfikacji 
oraz przygotowaniu do 
egzaminów – wyjaśnia 
prezydent.
 F u n k c j o n o w a n i e 
placówek, a także re-
alizacja pozostałych 
zajęć odbywa się zgod-
nie z obowiązującymi 
wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia i Mi-
nistra Edukacji Narodo-
wej oraz wewnętrznymi 
procedurami bezpie-
czeństwa opracowany-
mi w każdej z jednostek, 
z uwzględnieniem ak-
tualnej sytuacji epide-
micznej na terenie na-
szego miasta. 
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Miały dojechać w połowie 
roku, a pojawiły się w na-

szym mieście o ponad miesiąc 
wcześniej! Pierwsze autobusy 
hybrydowe i elektryczne Solaris 
przyjechały do Konina w kwiet-
niu. W sumie flotę MZK Konin 
w tym roku zasili 13 nowocze-
snych pojazdów: sześć hybry-
dowych oraz siedem elektrycz-
nych. - Dla konińskiego przewoź-
nika to epokowa zmiana – mówi 
prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski.  
 W przypad-
ku hybryd chodzi 
o dostawę czterech 
sztuk jednoczłono-
wych, niskopodło-
gowych autobusów 
miejskich klasy 
MAXI oraz dwóch 
sztuk autobusów 
przegubowych, ni-
skopodłogowych 
typu MEGA. Auto-
busy są wyposa-
żone m.in. w mo-
nitoring wnętrza, automaty do 
sprzedaży biletów, klimatyzację 
w całej przestrzeni pasażerskiej, 
panel LCD wyświetlający trasę 
oraz kolejne przystanki. 
 - Autobusy są komfortowo wy-
posażone. Myślę, że i pasażerowie, 
i kierowcy będą się czuli w nich 
dobrze. Jeśli chodzi o jakość komu-
nikacji miejskiej, to Konin wstępu-
je na nową drogę. To już zupełnie 
inna epoka - mówi prezydent Ko-
rytkowski.  
 Przypomnijmy, że MZK kupi-
ło też autobusy z napędem elek-
trycznym, które również produ-
kuje Solaris. Elektrobusy są ciche, 
dynamiczne i ekologiczne.  
 Jak tłumaczy prezes zarządu 
MZK Magdalena Przybyła – dzię-
ki tej inwestycji do 2025 roku 
firma będzie miała wypełniony 
wymóg związany z niskoemisyj-
nością taboru. Zmiana przyniesie 

też oszczędności. – Pochodzący 
jeszcze z ubiegłego wieku sta-
ry tabor był bardzo kosztowny, 
zwłaszcza jeśli chodzi o naprawę 
silników. Wymiana starych auto-
busów na nowoczesne znacznie 
ulży spółce, pomoże w bieżącym 
funkcjonowaniu i dostosowywa-
niu się do potrzeb mieszkańców – 
wyjaśnia Magdalena Przybyła. 
Przewoźnik analizuje rozkłady 
jazdy pod kątem przydziału elek-
trobusów do realizacji zadań 

przewozowych. Na pełnej baterii 
mogą one przejechać około 120 
km. Prezes MZK zapewnia, że 
elektryk będzie obsługiwał linię 
nocną „100”.
 Obecnie MZK obsługuje 20 
linii. Magdalena Przybyła zazna-
cza, że kilka starych pojazdów 
będzie wycofanych z użycia. Je-
den, nazywany przez kierowców 
„babcią”, ma trafić do Konińskie-
go Klubu Miłośników Komunika-
cji Miejskiej.   
 Cena hybryd to ponad 12 
milionów zł brutto. Koszt sze-
ściu autobusów elektrycznych 
wraz z zainstalowanymi już 
trzema ładowarkami prze-
kracza 16 milionów złotych 
brutto. Zakup jest realizowany 
w ramach projektu pt. „Eko-
logiczny Konin- rozwój i pro-
mocja niskoemisyjnego trans-
portu miejskiego” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Do tego dodać 
należy jeszcze zakup jednego 
autobusu elektrycznego za 
ponad 2,6 miliona zł brutto 
z projektu „Stworzenie zinte-
growanego systemu komuni-
kacji publicznej na terenie K 
OSI - etap II”.
 Dodajmy, że w zajezdni 
MZK zostały zamontowane 
trzy ładowarki do elektrobu-

sów (każda z dwo-
ma stanowiskami). 
Zmienią się też 
przystanki auto-
busowe. Chodzi o 
9 wiat. Będą one 
dostosowane do 
potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, 
zasilane ze źró-
deł odnawialnych, 
z podświetleniem 
LED, wyposażone 
dodatkowo w sto-
jaki na rowery. 

 Zakup i montaż urządzeń 
to ponad 216 tys. zł. Termin 
zakończenia prac - 25 czerw-
ca tego roku. Zakup wiat 
i stojaków to również część 
wspomnianego projektu 
„Ekologiczny Konin – rozwój 
i promocja niskoemisyjnego 
transportu miejskiego”,  który 
obejmuje też zakup aplikacji 
do zarządzania flotą pojaz-
dów i systemu informacyj-
nego tablic wraz z systemem 
dyspozytorskim.
 Celem projektu jest zwięk-
szenie atrakcyjności komuni-
kacji miejskiej, wzrost liczby 
osób korzystających z jej usług, 
co wpłynie na ograniczenie 
transportu indywidualnego. 
Całkowita wartość projektu to 
ponad 31 milionów zł, z czego 
przeszło 21,7 miliona to kwota 
dofinansowania.

Etap przyjmowania wniosków w ramach  Konińskiego  
Budżetu Obywatelskiego (KBO) za nami. Do edycji 2021 

mieszkańcy zgłosili 89 propozycji.
Harmonogram prac w ramach KBO:
* kwiecień - maj -  weryfikacja wniosków przez wydziały Urzę-

du Miejskiego, praca Zespołu Koordynująco-Monitorującego 
KBO

* czerwiec - prace dotyczące powołania Miejskiej Komisji Wy-
borczej oraz Lokalnych Punktów Wyborczych

* lipiec-sierpień – promocja projektów przez wnioskodawców
* 1 - 20 września 2020 – głosowanie elektroniczne
* 20 września  - głosowanie w Lokalnych Punktach Wybor-

czych
* wrzesień - październik – podsumowanie, zatwierdzenie 

przez Radę Miasta wniosków wybranych do realizacji w ra-
mach KBO 2021

 Przypomnijmy, w ramach KBO do dyspozycji mieszkańców 
są 2 906 000 zł. Obowiązuje podział na wnioski małe o war-
tości do 99 999,99 zł (pula 1 000 000 zł) oraz duże o wartości 
od 100 000 do 1 000 000 zł (pula 1 906 000 zł). Można będzie 
głosować na 3 wnioski duże i 3 wnioski małe. 
 Zwiększony został skład Zespołu Koordynująco-Monitoru-
jącego, w którym zasiadają: 5 przedstawicieli Urzędu Miejskie-
go, po jednym radnym z każdego klubu oraz radny niezrzeszo-
ny, a także 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych wyty-
powanych przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego.
 W Koninie budżet obywatelski ruszył 6 lat temu. W ciągu 6 
lat wybranych do realizacji zostało 135 wniosków 105 wnio-
sków zrealizowano, 30 jest w trakcie realizacji w tym roku.
 Łącznie w ramach KBO 2014-2020 wypłynęło 686 wnio-
sków.

Swobodna, nieformalna at-
mosfera, okazja do luźnej 

wymiany myśli  - to koncep-
cja spotkań przedsiębior-
ców z Prezydentem Miasta 
Konina i jego zastępcami, 

które zaczął organizować 
koniński urząd. W lutym, 
podczas pierwszego takie-
go wydarzenia, przy kawie 
dyskutowano o pobudzaniu 
przedsiębiorczości w mie-

Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach poko-
palnianych i budowa tarasu widokowego to jeden z pro-
jektów wybranych do realizacji w ramach KBO, a oddany 
do użytku mieszkańców w maju.  

KBO w czasach
 pandemii

Pierwszy etap rekrutacji 
w podstawówkach 

za nami
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do 11 szkół podsta-

wowych w Koninie. Do konińskich podstawówek zgłosiło 
się jak do tej pory 568 uczniów, co w tym momencie oznacza 
spadek w stosunku do roku ubiegłego o 85 osób.
 – Wciąż mamy wolne miejsca dla 7-latków, więc jeśli ktoś 
z powodu epidemii nie zdążył zapisać swojego dziecka do 
szkoły, może to zrobić w postępowaniu uzupełniającym, które 
potrwa do 14 lipca – informuje Witold Nowak, zastępca pre-
zydenta Konina ds. społecznych.
 W roku szkolnym 2020/2021 konińskie szkoły podstawo-
we przyjmą jak zawsze dzieci z Konina i spoza miasta. Spo-
śród 568 uczniów, 84 osoby to mieszkańcy okolicznych gmin.  
 – W tym momencie planujemy otworzyć w podstawówkach 
28 oddziałów, w tym (integracyjne i specjalne). Oznacza to 3 od-
działy mniej niż w roku ubiegłym, ale sytuacja ta może się jeszcze 
zmienić po naborze uzupełniającym – wyjaśnia Witold Nowak.

Elektrobusy i hybrydy 
już w Koninie

O biznesie przy kawie

ście oraz o realizowanym 
obecnie Programie Wspie-
rania Przedsiębiorczości 
w Koninie.  Uczestnicy 
spotkania zaproponowali 
wiele ciekawych pomysłów, 
które będziemy starali się 
wdrażać. Kolejne spotka-
nie odbędzie się jeszcze 
wiosną, jednak ze względu 
na obecną sytuację spowo-
dowaną epidemią korona-
wirusa, najprawdopodob-
niej odbędzie się online.   
Zainteresowanych udzia-
łem prosimy o kontakt 
z Wydziałem Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Miej-
skiego w Koninie (tel. 63 
240 12 79).
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Pracownicy konińskiej biblioteki 
zostali „dziełami sztuki”. Przyłą-

czyli się w ten sposób do popularnej 
w mediach społecznościowych akcji 
polegającej na odtwarzaniu znanych 
obrazów.
 - Przystąpiliśmy do popularnej 
ostatnio w mediach społecznościo-
wych zabawy polegającej na odtwa-
rzaniu dzieł sztuki – mówi Damian 
Kruczkowski, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koninie. - Do 
podjęcia wyzwania zainspirowało 
nas Muzeum Narodowe w Warszawie 
i Getty Museum. Spróbowaliśmy od-
tworzyć obrazy znanych malarzy przy 
pomocy bibliotekarzy oraz przedmio-
tów dostępnych w bibliotece i w na-
szych domach podejmując tym samym 

wyzwanie rzucone przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie. Na „warsz-
tat malarski” wzięliśmy znane dzieła 
sztuki - wyjaśnia.
 Bibliotekarze odtworzyli m.in. 
„Stańczyka” Jana Matejki z 1862 
roku, obraz „Stary gitarzysta” Pablo 
Picasso z przełomu 1903/04 roku, 
„Portret żony z kotem” Konrada 
Krzyżanowskiego z 1912 roku czy 
grafitti przedstawiające mężczyznę 
w meloniku. Łącznie powstało osiem 
dzieł, ale - jak zapowiada dyrektor 
Kruczkowski - będą kolejne.
 - To wielka frajda poczuć się na 
chwilę „dziełem sztuki” – mówił 
Kruczkowski, zachęcając do podob-
nej zabawy mieszkańców Konina.  

(MBP Konin)

INFORMATOR 
o szkołach średnich w Koninie 
na rok szkolny 2020/2021

Trwa przebudowa 
systemu ciepłowniczego miasta

Bibliotekarze jak obrazy

24 marca podpisana została 
(zdalnie, przy wykorzystaniu 

podpisów elektronicznych) umo-
wa pomiędzy MPEC-Konin sp. z o.o. 
a Przedsiębiorstwem Specjalistycz-
nym ENERGOTERM sp. z o.o. z To-
runia na przebudowę systemu cie-
płowniczego Miasta Konina na lata 
2020-2021. Wartość umowna dla 
tego zakresu zadań to kwota 12,5 
miliona  zł netto.
 Podpisana umowa jest ostatnim 
etapem realizacji robót, na który 
MPEC-Konin otrzymał dofinansowa-
nie z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach działania „1.5 Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu, oś prio-
rytetowa I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020”. Celem projektu jest ograni-
czenie strat ciepła na przesyle oraz 
optymalizacja pracy systemu cie-
płowniczego i poprawa jego funkcjo-
nalności hydraulicznej.
 Planowany całkowity koszt 
realizacji projektu na okres czte-
rech lat to kwota 27 534 503,47 zł 
przy planowanym dofinansowa-
niu 12 463 988,34 zł.
 Roboty objęte umową realizowane 
będą w latach 2020-2021 i obejmują 
swoim zakresem budowę, przebu-
dowę i likwidację sieci ciepłowniczej 
w rejonie ulic: Aleje 1 Maja, Plac Gór-
nika, Bydgoska, Dworcowa, Poznań-
ska, Hurtowa, Ogrodowa, Spółdziel-
ców, na wyspie Pociejewo - w rejonie 
ulic Podwale, Wiejskiej oraz od ul. 
Grunwaldzkiej do ul. Wał Tarejwy. 
Ich wykonanie zakończy czteroletni 

okres przebudowy 
systemu ciepłowni-
czego miasta.
 P o m i m o 
pandemii prace 
zostały rozpoczęte 
zgodnie z harmo-
nogramem. Zmia-
ny te, oprócz 
aspektów efektyw-
nościowych, przy 
okazji wyeliminują 
z przestrzeni  mia-
sta rury ciepłowni-
cze.

Z myślą o absolwentach 
szkół podstawowych, 

którzy ubiegać się będą 
w 2020 roku o przyjęcie 
do szkół średnich, Urząd 
Miejski w Koninie wydał 
kolejną edycję ,,Informa-
tora o szkołach średnich 
ogólnokształcących, tech-
nicznych i branżowych 
I stopnia”, dla których or-
ganem prowadzącym jest 
Miasto Konin.
 Opracowanie zawiera 
pełną ofertę edukacyjną 
konińskich szkół. Opisu-
je kierunki kształcenia 
jakie zostały utworzo-
ne na nowy rok szkol-
ny 2020/2021, a także 
przedstawia możliwości 
dalszej edukacji i zatrud-
nienia w niedalekiej przy-
szłości.  
 Informator został 
opracowany przez Wy-
dział Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miejskiego 
w Koninie w ramach Programu Wspie-
rania Przedsiębiorczości na lata 2020–
2022.
 Informator jest dostępny na stronie 

www.konin.pl. Jego elektroniczna wer-
sja została też rozesłana do szkół pod-
stawowych w Koninie oraz do placówek 
w powiecie konińskim. 

Ponad 7 tys. pakietów ochronnych 
przekazaliśmy konińskim senio-

rom w ramach walki z koronawi-
rusem. Zestawy przekazywaliśmy 
przede wszystkim osobom powyżej 
65. roku życia  oraz mieszkańcom 
Konina cierpiącym na schorzenia po-
wodujące spadek odporności. Docie-
raliśmy do osób zainteresowanych 
poprzez kluby i organizacje działa-
jące na ich rzecz w naszym mieście. 
W kwestii dystrybucji zestawów 
ochronnych z Wydziałem Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego ściśle współpra-
cowała Rada Seniorów Miasta Konina 
i jej przewodnicząca Ewa Behnke. 
 Prócz tego wspieramy m.in. pla-
cówki pomocy społecznej, służby 
mundurowe, medyków – osoby znaj-
dujące się na pierwszej linii walki 
z koronawirusem. W sumie na dzia-
łania w czasie stanu epidemii prze-
znaczyliśmy jak dotąd około 400 
tys. zł, wliczając w to sfinansowanie 
zakupu sprzętu oraz samochodu do 
przewozu próbek dla konińskiego 
szpitala. 

Pakiety ochronne 
dla seniorów 
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Z powodu pande-
mii koronawirusa 

nie odbyła się, zapla-
nowana na 3 kwiet-
nia, XXIII Gala Biznesu 
w Koninie, której cen-
tralny punktem jest 
rozstrzygnięcie kon-
kursu o statuetkę Zło-
tego Konia. Konkurs 
jest dowodem uznania 
dla firm za ich wkład 
w unowocześnienie 
i rozwój gospodarki 
Konina oraz budowa-
nie pozytywnego ob-
razu miasta i regionu. 
Nagroda ma na celu 
prezentację i promocję 
najlepszych podmio-
tów gospodarczych 
w naszym mieście. 
 Mimo tego, że ofi-
cjalnej gali  w tym roku 
nie będzie – nagrody 
zostaną przekazane 
zwycięzcom wskaza-
nym przez Kapitułę, 
która obradowała 9 
marca. Finał konkursu 
w tym roku będzie miał 
kameralny charakter. 
Oficjalne wyniki jeszcze 
nie zostały ogłoszone, 
prezentujemy Państwu 
listę firm nominowa-
nych do nagród w czte-
rech kategoriach: Firma 
wspierająca lokalną 
społeczność, Eko-Firma, 
Nowy Przedsiębiorca, 
Firma Roku. O tym, kto 
otrzyma statuetkę na 
pewno Państwa poin-
formujemy. Wizytówki 
firm przygotowaliśmy 
na podstawie zgłoszeń 
konkursowych. 

Propozycje firm 
i osób nominowa-
nych w konkursie 

o statuetkę „Złotego 
Konia” 2020

Kategoria: 
Firma wspierająca 

lokalną społeczność 

Studio Tańca 
RYTMIX 

Wiesława Wolna 
 Studio Tańca Ryt-
mix obchodzi w tym 
roku swoje 30-lecie. 
Jego założycielką jest 
Wiesława Wolna, ab-
solwentka szkoły ba-
letowej w Bytomiu. 
Studio zatrudnia wie-
lu dyplomowanych 
instruktorów tańca. 
Jego wychowankowie 
często zostają zawo-
dowymi tancerzami 
i instruktorami w ca-
łej Polsce. Miłość i pa-
sja do tańca skutkuje 
licznymi nagrodami 
zdobywanymi na mi-
strzostwach i festiwa-
lach w Polsce oraz za 

Kto otrzyma statuetkę 
Złotego Konia?
granicą. Rytmix wspiera 
działalność charytatyw-
ną, tańcząc na niezliczo-
nych pokazach. Dodat-
kowo, w zajęciach orga-
nizowanych przez studio 
biorą udział szczególnie 
uzdolnione dzieci i mło-
dzież. Rytmix nie pobiera 
od nich opłaty za zajęcia, 
pozwalając - za darmo 
- rozwijać swoje pasje, 
organizuje akcje, które 
umożliwiają ich wyjazd  
na różne występy i zdo-
bywanie wysokich miejsc 
oraz przeżycie niesamo-
witej przygody z tańcem. 
Tym samym interes spo-
łeczny, działania chary-
tatywne i prospołecz-
ne Rytmix przedkłada 
nad dochodowość. Dba 
o wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży, wpa-
jając im przy tym życio-

we wartości, ucząc zasad 
współzawodnictwa i kon-
kurencji.

Strefa Zdrowia 
Halina Krzemińska

 Przez lata swoje życie 
zawodowe pani Halina 
Krzemińska dzieliła mię-
dzy pracę w WSZ w Koni-
nie na Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym 
a Prywatną Szkołę Rodze-
nia, w której przygotowy-
wała przyszłych rodziców 
do porodu i opieki nad 
dzieckiem. Jej praca jest 
również jej pasją. Zawsze 
była źródłem satysfakcji 
i zadowolenia. Obecnie 
całą swoją energię, wie-
dzę i zdobyte przez lata 
praktyki doświadcze-
nie skierowała na pracę 
z kobietą w każdym wieku, 
w ramach refundowanej 

przez NFZ Indywidualnej 
Specjalistycznej Praktyki 
Położnej. Swoją ofertę kie-
ruje szczególnie do kobiet 
ciężarnych i ich partne-
rów. Podczas bezpłatnych 
zajęć przyszli rodzice mają 
szansę przygotować się do 
porodu i opieki nad nowo-
rodkiem. Jest także zagwa-
rantowana opieka po po-
rodzie w domu (bezpłatne 
wizyty patronażowe).

LM 
Lokalne Media sp. z. o.o.
 LM Lokalne Media sp. 
z o.o. to wydawca Portalu 
LM.pl, który w ubiegłym, 
2019 roku, świętował 
20-lecie.  Portal LM.pl jest 
pierwszym, najstarszym 
i największym interneto-
wym serwisem informa-
cyjnym we Wschodniej 
Wielkopolsce, czyli na te-

renie byłego wojewódz-
twa konińskiego. Swoim 
zasięgiem obejmuje po-
wiaty: koniński, turecki, 
kolski, słupecki, ale jest 
także źródłem informa-
cji o regionie dla osób 
mieszkających w innych 
regionach Polski oraz 
poza jej granicami. Mie-
sięcznie odwiedza go po-
nad 450 tysięcy unikal-
nych użytkowników. 
 Portal dostarcza swo-
im użytkownikom aktu-
alne informacje z regio-
nu, życia mieszkańców, 
doniesienia sportowe 
oraz kulturalne. Posiada 
rozbudowane i popu-
larne forum oraz serwis 
ogłoszeniowy.  Od 2019 
roku źródłem informacji 
dla mieszkańców nasze-
go regionu są również 
tematyczne audycje na 

żywo: sportowa, poli-
tyczna, kulturalna, a na-
wet ekologiczna. 
 LM Lokalne Media sp. 
z o.o. za pośrednictwem 
Portalu LM.pl skutecznie 
mobilizuje internautów, 
w tym mieszkańców Koni-
na, do podejmowania i an-
gażowania się w działania 
prospołeczne oraz chary-
tatywne. Pomaga w nagła-
śnianiu akcji dobroczyn-
nych, wspiera działania 
i postawy prospołeczne. 
Co roku na łamach portalu 
organizowany jest plebi-
scyt na najpiękniejszego 
poloneza, w którym cały 
dochód z głosowania SMS
-owego przekazywany jest 
na konińskie schronisko. 
Część powierzchni rekla-
mowej portalu przekazy-
wana jest na wspieranie 
organizacji non-profit, ini-
cjatyw lokalnych, społecz-
nych oraz promocję kultu-
ry w Koninie oraz regionie.

Kategoria: 
Eko-Firma 

Chartari sp. z o.o.
 Firma Michała Ró-
życkiego od początku 
swej działalności, a więc 
od 2012 roku prowa-
dzi działania związane 
z ochroną środowiska 
poprzez współpracę 
w realizacji projektów. 
Jej praca polega przede 
wszystkim na przygo-
towaniu projektów in-
westycyjnych od strony 
energetycznej poprzez 
prowadzenie audytów 
energetycznych i audy-
tów efektywności ener-
getycznej, które są wy-
magane przez instytucje 
zewnętrzne (jak choćby 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielko-
polskiego czy Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu) 
przy dofinansowywaniu 
przedsięwzięć z zakre-
su termomodernizacji 
czy wykonania instala-
cji OZE. W wyniku pro-
wadzonych prac w 2019 
roku firma Chartari sp. 
z o.o. przyczyniła się 
do redukcji emisji C02 
do atmosfery o niecałe 
1750 ton. Jest to wyni-
kiem: termomoderni-
zacji 33 domów jedno-
rodzinnych wraz z wy-
mianą starych pieców 
na nowe, niskoemisyj-
ne lub zmianą sposobu 
ogrzewania z węgla na 
gaz ziemny; komplek-
sowej, głębokiej ter-
momodernizacji 52 bu-
dynków użyteczności 
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publicznej, w tym Sta-
cji Uzdatniania Wody 
PWiK w Koninie oraz 
39 budynków szpital-
nych; kompleksowej, 
głębokiej termomo-
dernizacji 4 budynków 
kościelnych; przygo-
towania inwestycji na 
potrzeby wykonania in-
stalacji OZE - fotowolta-
iki - o łącznej mocy 1,8 
Mwe.
 Michał Różycki pro-
wadzi też szeroką kam-
panię informacyjną na 
temat OZE i możliwości 
redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do atmos-
fery poprzez działania 
informacyjno-doradcze, 
publikacje w mediach 
społecznościowych czy 
konsultacje drogą e-ma-
ilową.
 Spółka od 2018 r. 
prowadzi projekt reali-
zowany przez MZGOK 
w Koninie „Świat czysty 
jest piękniejszy!”. Współ-
praca między zakładem 
a Chartari przyczyniła 
się do wydania infor-
matora ekologicznego, 
publikacji spotów edu-
kacyjnych czy filmu, któ-
rych celem jest edukacja 
społeczeństwa o racjo-
nalnym gospodarowaniu 
odpadami i selektywnej 
zbiórce odpadów.

Natubay sp. z o.o. 
Primabiotic

 Firma Natubay pro-
wadzi sprzedaż produk-
tów kosmetycznych pod 
marką Primabiotic.  Jest 
to innowacyjna firma 
z branży zdrowego od-
żywiania i kosmetyków 
ekologicznych. W jej ofer-
cie znajduje się szeroka 
gama produktów, których 
wspólną cechą jest bio-
różnorodność. Ich marki 
to propozycja dla osób, 
które chcą żyć zdrowo 
i zapewnić bezpieczeń-
stwo sobie oraz swoim 
bliskim. Współpracują 
z najlepszymi specjalista-
mi w zakresie suplemen-
tacji i dermokosmetyki. 
Produkty są certyfikowa-
ne i wytwarzane według 
starannie opracowanych 
technologii. Celem jest 
rewolucja w podejściu do 
zdrowego żywienia, przy-
wrócenie naturalnej od-
porności ludzkiego orga-
nizmu i zachowanie rów-
nowagi mikroorganicznej 
w środowisku, w którym 
żyjemy. Firma przykłada 
też wielką wagę do spo-
łecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, współpracuje 
chętnie z partnerami, któ-
rzy prowadzą działalność 

społeczną, prozdrowotną 
i edukacyjną.

Aris - Dom 
Energooszczędny 

Szczeciński Arkadiusz
 Firma ARIS zajmuje 
się kompleksowym wyko-
nawstwem takich instala-
cji, jak: montaż pomp cie-
pła, montaż układów wen-
tylacji i klimatyzacji, mon-
taż instalacji c.o., montaż 
kolektorów słonecznych, 
montaż ogniw fotowolta-
icznych, montaż instalacji 
odkurzacza centralnego, 
wiercenie otworów wier-
tłami diamentowymi do fi 
400 mm oraz doradztwem 
w zakresie efektywności 

energetycznej w budow-
nictwie. Od wielu lat ARIS 
prowadzi również nadzór 
inwestycji budowlanych 
w charakterze inwestora 
zastępczego. Firma prze-
prowadza cały proces in-
westycyjny: od uzyskania 
decyzji o warunkach za-
budowy poprzez koncep-
cję, projektowanie, wyko-
nawstwo, aż do oddania 
obiektu do użytkowania. 
Bierze odpowiedzialność 
za każdy etap procesu in-
westycyjnego. Komplek-
sowe podejście do reali-
zacji pozwala zagwaran-
tować najwyższą jakość 
oferowanych usług. Firma 
dysponuje odpowiednim 
zapleczem technicznym 
oraz doświadczoną kadrą 
inżynieryjną. Gwarantuje 
to właściwą i rzetelną ob-
sługę podczas realizacji 
postawionych celów. Wy-
różnia ją kompleksowość 
w działaniu.

Kategoria: 
Nowy Przedsiębiorca 

Kancelaria Mediacyjna 
Dariusz Wilczewski 

Mediator
 Kancelaria Mediacyj-
na Dariusz Wilczewski 

Mediator od ponad 2 
lat prowadzi mediacje 
w sprawach gospodar-
czych, cywilnych, rodzin-
nych i karnych. W tym 
czasie przeprowadzono 
kilkaset postępowań 
mediacyjnych - zarówno 
sądowych, jak i pozasą-
dowych, a ponad 90% 
z nich zakończyło się 
zawarciem ugody. Po-
rozumienia stron doty-
czą takich kwestii, jak: 
uregulowanie płatności, 
wykonanie zobowiązań, 
ustalenie zasad współ-
pracy, ustalenie formy 
rozwodu, praw rodzi-
cielskich, kontaktów 
i alimentów, kwestii 

spadkowych, odszkodo-
wawczych, warunków 
kontaktów, obowiązków 
wspólników i wielu in-
nych. W czasie spotkań 
mediacyjnych strony 
mają możliwość poza-
sądowego rozwiązania 
sporu w sposób tańszy, 
szybszy i skuteczniejszy 
niż na drodze sądowej, 
a ugoda mediacyjna za-
twierdzona przez sąd 
ma moc ugody sądowej 
i po nadaniu klauzuli wy-
konalności stanowi tytuł 
wykonawczy, co gwa-
rantuje stronom bezpie-
czeństwo i gwarancje 
wykonania podjętych 
ustaleń. Mediator nie 
ocenia, nie rozstrzyga 
i nie definiuje, która ze 
stron ma rację - pomaga 
te racje wzajemnie prze-
analizować i poprowa-
dzić rzeczowe negocja-
cje. Kancelaria skutecz-
nie powadzi mediacje 
metodą on-line, wyko-
rzystując interaktywne 
narzędzia internetowe.

Yuuki Sushi 
- Restauracja Japońska
 Restaurację Yuuki Su-
shi przy ul. Z. Urbanow-
skiej w Koninie prowadzi 

dwóch wspólników: Ar-
kadiusz Adamczyk i Mi-
chał Kaźmierczak. Pracę 
w gastronomii znają bar-
dzo dobrze od kuchni. 
W pewnym momencie 
pojawił się pomysł na 
własny lokal, a lokaliza-
cja na Starówce zdarzyła 
się przypadkowo. Jest to  
klimatyczna restauracja 
z bardzo dużym wybo-
rem sushi o wspaniałych 
smakach.

Domowe Wypieki 
„Pączkarnia” 
na Starówce

 To są „Domowe wy-
pieki” nie tylko z nazwy. 
Spróbować tam można 

tradycyjnych, domowych 
pączków. A wszystko za-
częło się od babcinych 
ciast. Pączki wymagają 
mnóstwa pracy i zaanga-
żowania. Na ich przygo-
towanie potrzeba sporo 
czasu. W „Domowych 
wypiekach” o smak dba 
nie tylko pani Elżbieta, 
ale przede wszystkim 
jej mama. Pączkami zaj-
muje się też córka wła-
ścicielki i spokrewniona 
z nimi pracownica. At-
mosfera w tym miejscu 
jest wyjątkowa. Czuć też 
serce wkładane w każ-
dego pączka. Nie siecio-
wa, a rodzinna „Pącz-
karnia” działa nieopodal 
konińskiej fary. W tam-
tejszy krajobraz wpisała 
się doskonale.

Kategoria: 
Firma Roku 

Firma DeGosh
 Inspiracją do założe-
nia w 2003 r. rodzinnej 
firmy specjalizującej się 
w projektowaniu i pro-
dukcji mebli na wymiar 
było zamiłowanie do 
tworzenia idealnej for-
my. Interesujące rozmo-
wy z klientami pchnęły 

właścicieli w kierunku 
wyspecjalizowania się 
również w projektowa-
niu i aranżacji wnętrz. 
Firma DeGosh specjali-
zuje się w projektowa-
niu przestrzeni miesz-
kalnych oraz obiektów 
użyteczności publicznej. 
DeGosh projektuje/urzą-
dza wnętrza biurowe 
w sposób odmienny od 
dotychczasowego wize-
runku biur z minionej 
epoki. 
 DeGosh MWiM ma na 
swoim koncie realizacje 
m.in. dla firm: Elektroma-
tyk, Biały Domek, ABIZ, 
TAX Ubezpieczenia, Kance-
larii Radców Prawnych MR 

Bednarowscy i innych.
 Załoga DeGosh za-
projektowała i wypro-
dukowała meble dla sieci 
aptek Prima, bibliotek 
publicznych, gabinetów 
stomatologicznych, sa-
lonów kosmetycznych 
oraz biur ubezpiecze-
niowych, a także zapro-
jektowała i wykonała 
interaktywne domki do 
sklepu obuwniczego dla 
dzieci „Biały Domek”. Ak-
tualnie domki DeGosh, 
opatrzone logo Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, dostarczane są do 
oddziałów dziecięcych 
w szpitalach m.in. w Po-
znaniu, Gorzowie Wiel-
kopolskim, Wrocławiu 
i Katowicach. Jak wynika 
z informacji umieszczonych 
na stronie internetowej 
DeGosh Manufaktura 
Wnętrz i Mebli Monika 
Górny szczyci się zapro-
jektowaniem, opracowa-
niem i wyprodukowaniem 
niezliczonej ilości mebli 
oraz wykonaniem nietuzin-
kowych aranżacji wnętrz.

DVDmax.pl sp. z o.o.
 Firma posiada ponad 
0,5 miliona produktów 
w ofercie, a około 90 tys. 

artykułów dostępnych 
jest od ręki. Dysponuje 
też szeroką ofertą unika-
towych filmów na DVD 
i Blu-ray, jak informuje – 
ma również największy 
w Polsce wybór winyli 
dostępnych od ręki. Za-
mówienia można skła-
dać przez stronę sklepu, 
telefonicznie lub mailo-
wo, co jest bardzo wy-
godne i szybkie.

Helado Sp. z o.o. 
„Beza Krówka”

 Mieszkańcy regio-
nu z pewnością kojarzą 
markę „Beza-Krówka”, 
która jest ogólnopolską 
siecią lodziarni mającą 
swe źródło w Koninie. 
Niepowtarzalny smak 
lodów firma uzyskuje 
dzięki starym, tradycyj-
nym, włoskim recep-
turom i rzemieślniczej 
metodzie wytwarzania. 
Wykorzystanie sezo-
nowości owoców oraz 
prawdziwego mleka to 
gwarancja smaku. Beza 
Krówka otworzyła do 
tej pory już 80 punktów 
sprzedaży w całej Pol-
sce. Poza klasycznymi 
smakami, można spró-
bować także niecodzien-
nych propozycji, np. lo-
dów krewetkowych czy 
z pokrzywą. 
 Polityka firmy skon-
centrowana jest na 
wspieraniu regional-
nego rynku poprzez 
współpracę z firmami 
z okręgu konińskiego, 
dbaniem o wizerunek 
regionu i promowa-
niem regionu na całą 
Polskę. Sercem firmy 
jest Konin, dlatego tak 
ważny  dla niej jest nasz 
region.  „Beza-Krówka” 
co roku angażuje się 
w regionalne działania 
charytatywne, np. po-
przez wspieranie Schro-
niska dla bezdomnych 
zwierząt w Koninie, 
fundowanie lodów dla 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go w Koninie, Szlachet-
nej Paczki, wspieranie 
różnych akcji organizo-
wanych przez fundacje 
pozarządowe, m.in Ko-
nin Dzieciom. W ramach 
akcji Marcel Mały Wo-
jownik zebrała 8 040,03 
zł i 1 euro, tj. 240 kg lo-
dów - 3000 porcji lodów 
i milion dobrych emocji. 
Najnowszym osiągnię-
ciem jest wyróżnienie 
w plebiscycie Orły Ga-
stronomii 2020. Firma 
doceniana jest w całej 
Polsce, otrzymuje  na-
grody i wyróżnienia.
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Do 20 maja 100 firm skorzystało z Ko-
nińskiego Pakietu Pomocy Przedsię-

biorcom w zakresie ulg w czynszach, Pa-
kiet został wprowadzony decyzją prezy-
denta od 1 kwietnia jako forma wspar-
cia dla konińskich przedsiębiorców 
poszkodowanych w wyniku pandemii. 
Jak wynika z opinii Konińskiej Izby Go-
spodarczej – byliśmy pierwszym samo-
rządem w subregionie konińskim, który 
pospieszył z pomocą osobom prowa-
dzącym działalność gospodarczą. – Sły-
szymy pozytywne opinie ze strony przed-
siębiorców. Chcę jednak podkreślić, że 
to nie samorządy uratują sytuację w fir-
mach. Działalność samorządów może być 
uzupełnieniem pomocy, która powinna 
być zapewniona przez rząd – podkreśla 
prezydent Piotr Korytkowski. 

Ulgi w czynszach 
i podatkach 

od nieruchomości
 Elementy pakietu to m.in. ulgi w zakre-
sie najmu miejskich lokali użytkowych/
gruntów. Do 20 maja zaopiniowano po-
zytywnie 100 takich wniosków na kwotę 
ponad 73,5 tys. zł. Wnioski składali też 
przedsiębiorcy zainteresowani rozłoże-
niem na raty lub odroczeniem płatności 
podatku od nieruchomości. 

Tanie paliwo 
na stacjach PKS i MZK

 Z myślą o konińskich przedsiębior-
cach wprowadziliśmy także obniżkę 
cen paliw na stacjach miejskich. W 3 
punktach prowadzonych przez MZK 
(ul. M. Dąbrowskiej) i PKS (ul. Zakła-
dowa oraz ul. Poznańska) można ku-
pić paliwo w cenach hurtowych. 

Nowe formy wsparcia 
dla przedsiębiorców

 W ostatnim czasie pakiet został roz-
szerzony o ulgi  w czynszach dla pod-
miotów gospodarczych działających 
w lokalach MTBS. Tu działa jednak zasa-
da, że ulgi kierowano do tych przedsię-
biorców, którzy na mocy prawa byli ob-
jęci zakazem prowadzenia działalności 
gospodarczej. Prezydent wprowadził też 
zarządzeniem nowe stawki w zakresie 
opłat za ogródki gastronomiczne. Po-
przednia stawka wynosiła 8,30 zł/m2 
w sezonie oraz 2,10 zł/m2  w okresie 
jesień-zima. Nowe stawki wynoszą 0, 50 
zł/m2 w sezonie i 0,1 zł/m2 w okresie 
jesienno-zimowym. Jako miasto mamy 
też bardzo niskie stawki za zajęcie pasa 
drogowego na potrzeby ogródków ga-
stronomicznych – to 0,30 zł/m2.

To już drugi raport o dostępności 
architektonicznej miasta opraco-
wany przez Tomasza Gilewskiego. 

Raport 
o dostępności architektonicznej 
konińskiej Starówki 
Czy Starówka jest dostępna dla osób 

niepełnosprawnych, starszych i ro-
dzin z dziećmi? Odpowiedzi na to pyta-
nie szukał koordynator ds. dostępności 
Urzędu Miejskiego Tomasz Gilewski. 
W ten sposób powstał drugi raport 
o dostępności Konina. Poprzedni obej-
mował nową część miasta. 
 Badanie lewobrzeżnej części Ko-
nina odbyło się w 2019 r. i trwało od 
lipca do października. Przeprowadzili 
je pracownicy urzędu Tomasz Gilewski 
i Mirosław Jonas. -  Przeszliśmy całą sta-
rą część Konina wraz z terenami przyle-
głymi, począwszy od ulicy Wiejskiej – tj. 
północny obszar, a skończywszy na ul. 
Tuliszkowskiej - południowa granica 
przebadanych terenów  – mówi Gilew-
ski. W sumie przebadano 40 ulic. Ze-
brano dane z 257 punktów, tj. przejść 
dla pieszych (183), przystanków ko-
munikacji miejskiej (44), parkingów 
z uwzględnieniem miejsc postojowych 
dla osób z niepełnosprawnością (22) 
oraz budynków użyteczności publicz-
nej (8). 
 W przypadku przejść dla pieszych 
obniżone do poziomu 2 cm krawężni-
ki odnotowano w 45% sprawdzonych 
przypadków. Fakturowe oznaczenie 
nawierzchni przed przejściem dla pie-
szych – istotne dla osób mających pro-
blem ze wzrokiem – też nie jest regułą. 
 „Nadal największym mankamentem 
przejść dla pieszych w Koninie jest brak 
obniżonego krawężnika do poziomu, 
który gwarantowałby łatwy przejazd, 
np. wózkiem inwalidzkim. Zdarza się 
także, iż krawężnik obniżony do obo-
wiązującego poziomu znajduje się tylko 
z jednej strony przejścia dla pieszych. 
Przejście jest wobec tego niedostęp-
ne dla osób, które bariery takiej nie są 
w stanie samodzielnie pokonać. Temu 
zagadnieniu poświęcono wiele uwagi 
w poprzednim, ogólnym Raporcie o do-
stępności architektonicznej miasta Ko-

nina z lutego 2019 roku. Trzeba jednak 
podkreślić, że bardzo niski krawężnik 
jest podstawowym warunkiem dostęp-
ności całego przejścia dla pieszych. 
Dlatego w ogólnym podsumowaniu, to 
właśnie to kryterium decydowało o do-
stępności” – czytamy w najnowszym 
raporcie.  
 Pod lupę wzięto też 44 przystanki 
komunikacji miejskiej, 22 parkingi oraz 
8 obiektów użyteczności publicznej.  
 „Wdrożenie w życie zasad projek-
towania uniwersalnego jest procesem. 
Jest to proces czasochłonny, ale widocz-
ne efekty projektowania uniwersalne-
go zaczynają się pojawiać w miejskiej 
przestrzeni. Dostosowane przejścia dla 
pieszych, czy lepsze i przestronniejsze 
wiaty przystankowe są faktem. Ciągi 
piesze i pieszo-rowerowe także. Zde-
cydowanie najgorzej jest z obiekta-
mi użyteczności publicznej. Ich stare 
konstrukcje, zaprojektowane w innej 
epoce, która nie dostrzegała osób ze 
szczególnymi potrzebami, wymagają 
licznych nowych rozwiązań, najczę-
ściej bardzo kosztownych. Jednak to 
właśnie uniwersalne projektowanie, 
które nie pomija żadnej osoby (nie-
zależnie od wszystkich jego cech) jest 
koniecznością i z dzisiejszej perspek-
tywy - czymś oczywistym. Jest też wy-
mogiem naszych czasów” – stwierdza 
w raporcie Tomasz Gilewski. Szcze-
gółowe wyniki badań znajdują się na 
stronie www.konin.pl w zakładce Ko-
ordynator ds. dostępności.  
 Dodajmy, że w Koninie od połowy 
2017 r. obowiązują Standardy dostęp-
ności oraz Wytyczne projektowania 
bez barier, które stały się podstawą do 
przeprowadzenia badania i stworzenia 
raportu. Wg danych zebranych w ra-
mach Narodowego Spisu Powszechne-
go w 2011 r. w Koninie mieszkało po-
nad 11 170 osób z niepełnosprawno-
ścią.

Wsparcie miasta
dla przedsiębiorców

W 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka, 18 maja, w samo południe na 
miejskim rynku zabrzmiała „Barka” - jego ulubiona pieśń. Wcześniej kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II złożyli 
prezydent Piotr Korytkowski oraz jego zastępcy: Witold Nowak i Paweł 
Adamów. Dodajmy, że „Barkę” usłyszeliśmy w wykonaniu Mirosława  Pa-
cześnego - kapelmistrza orkiestry górniczej.

Konin pamięta o Janie Pawle II 
- Honorowym Obywatelu Miasta


