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Za nami sześć miesięcy pra-
cy, przed nami perspektywa 

zdobycia nawet 42 milionów 
zł dla Konina. Wszystko dzięki 
temu, że zakwalifikowaliśmy 
się do drugiego etapu progra-
mu „Rozwój lokalny” finan-
sowanego ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG i 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2014–2021. Zgło-
szony przez nas zarys projektu 
„Generator miejskiej energii 
źródłem sukcesu Konina” zajął 
drugie miejsce spośród ponad 
210 propozycji. Do drugiego 
etapu przeszły 54 projekty, 
szansę na wsparcie ma jedynie 
15. O tym, czy to my zdobędzie-
my pieniądze dla Konina do-
wiemy się w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. 
 Powołany przez prezyden-
ta Konina w ramach projek-
tu Zespół Miejski od stycznia 
tego roku pracuje pod okiem 
doradców miast ze Związku 

Miast Polskich: Anny Żabiń-
skiej-Pioterek, Mariana Adamka 
i   Wojciecha Zarzyckiego. Co 
tydzień, bez przerw podczas 
pandemii, wszyscy spotykają 
się zdalnie lub osobiście i pra-
cują nad stworzeniem najlep-
szego wniosku, który pozwoli 
zdobyć 42 miliony zł dla nasze-
go miasta. Spośród 120 projek-
tów o największym potencjale 
rozwojowym zespół wskazał 
37 przedsięwzięć, na które 
chcemy zdobyć pieniądze. Są 
to m.in.: inwestycje z zakre-
su zrównoważonej mobilno-
ści, zielonej przestrzeni czy 
otwartego i dostępnego urzę-
du. – Program ma być kołem 
zamachowym dla miasta, ma 
pobudzić do działania, zaktywi-
zować mieszkańców – wyjaśnia 
Anna Żabińska-Pioterek.  
 Pod okiem ekspertów po-
wstają: Plan Rozwoju Lokal-
nego i Plan Rozwoju Instytu-
cjonalnego, które - razem z 

proponowanymi projektami 
- będą realizować nową Stra-
tegię Rozwoju Miasta Koni-
na. Została też przygotowana 
diagnoza miasta, która poka-
zuje nasze słabe i mocne stro-
ny. Wśród minusów są m.in.: 
niska atrakcyjność miasta 
jako miejsca do zamieszkania, 
rozdrobniony urząd, mały 
zakres elektronicznego kon-
taktu z mieszkańcami. Plusy 
to m.in.: wysokie poczucie 
bezpieczeństwa, plany roz-
budowywania systemów in-
formatycznych, centralne po-
łożenie w Polsce z dostępem 
do terenów inwestycyjnych, 
potencjał złóż geotermalnych, 
wysoki poziom zaangażowa-
nia mieszkańców w prace nad 
strategią rozwoju Konina.
 Zdaniem ekspertów jeste-
śmy na bardzo zaawansowa-
nym poziomie w pracach nad 
stworzeniem dobrego doku-
mentu finalnego, dlatego nie 

zwalniamy tempa. Podczas 
ostatniego spotkania w Urzę-
dzie Miejskim, 30 czerwca, wy-
znaczono dalsze kierunki dzia-
łania na okres wakacji. 
 Wszystkie dokumenty 
mają być gotowe na jesień. 
Ostateczne wyniki konkursu 
zostaną podane w przyszłym 
roku. Wtedy okaże się, czy 
42 miliony trafią do Koni-
na. Naszymi partnerami są: 
Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Koninie. Do oceny i konsulta-
cji wszystkich zebranych do-
kumentów i przygotowanych 
projektów prezydent powo-
łał Radę Rozwoju. 
 Program „Rozwój lokalny” 
jest skierowany do małych 
i średnich miast tracących 
funkcje społeczno-gospodar-
cze, a celem naszego udziału w 
nim jest poprawa jakości życia 
wszystkich mieszkańców.

Walczymy 
o 42 miliony dla Konina

Zróbmy razem 
album o mieście!  
7 tysięcy zł – tyle wynosi pula 
nagród za najlepsze zdjęcia 
Konina i jego mieszkańców do 
albumu o mieście. Właśnie zo-
stał przedłużony termin nad-
syłania prac. Zainteresowani 
muszą nadesłać 3-5 zdjęć, w 
terminie do 15 listopada 2020 
roku.  

JM rusza z rekrutacją
Prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski oraz jego zastępca 
Paweł Adamów odwiedzili 
powstający właśnie w Koni-
nie nowy zakład firmy John-
son Matthey (JM), który w 
2022 roku rozpocznie pro-
dukcję zaawansowanych ma-
teriałów do baterii dla pojaz-
dów elektrycznych. Kandyda-
tów zainteresowanych pracą 
w Johnson Matthey prosimy o 
kontakt pod adresem e-mail: 

praca@matthey.com

Prezydent 
z wotum zaufania 
i absolutorium  
Prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski z wotum zaufania 
i z absolutorium z wykona-
nia budżetu za 2019 rok. 
Podczas sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 24 czerw-
ca, prezydent przedstawił 
radnym Raport o stanie mia-
sta Konina za 2019 rok, co 
było wstępem do debaty. Za 
udzieleniem wotum zaufa-
nia było 12 radnych, 9 gło-
sowało przeciwko, 2 wstrzy-
mało się od głosu. Przy gło-
sowaniu nad udzieleniem 
prezydentowi absolutorium 
rozkład głosów był następu-
jący - 12 radnych było „za”, 
11 wstrzymało się od głosu.

Medale dla małżonków
13 par odebrało z rąk prezy-
denta Konina medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. 
Uroczystości odbyły się w 
USC. Zostały podzielone na 
dwa czerwcowe dni. Medale 
przyznaje jubilatom, na ich 
wniosek, Prezydent RP. 

Więcej informacji na 
www.konin.pl

Informujemy, że nowa Linia Wakacyjna MZK „Przystań Gosławice” 56 PG 
kursuje we wszystkie dni tygodnia, do 30 sierpnia, 

pomiędzy przystankiem przy ul. Przemysłowej (w pobliżu ogródków działkowych) 
a przystankiem przy ul. Rybackiej (na terenie ośrodka MOSiR „Przystań Gosławice”) 

Szczegóły: mzk-konin.com.pl 



1KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

2 Nr 3 (maj-czerwiec 2020 r.) www.konin.pl

7 tysięcy zł – tyle wy-
nosi pula nagród za 

najlepsze zdjęcia Konina 
i jego mieszkańców do 

albumu o mieście. Wła-
śnie został przedłużony 
termin nadsyłania prac. 
Zainteresowani muszą 

Chcemy uczynić 
naszą Starówkę 

piękniejszą. Uda się 
nam to osiągnąć tylko 
z pomocą Państwa. Je-
żeli posiadają Państwo 
zadbany i ładnie zago-
spodarowany ogród, 
balkon lub taras, któ-
rym chcielibyście się 
pochwalić i znajduje 
się on na terenie Sta-
rówki - to zapraszamy 
do udziału w konkur-
sie.
 W celu zgłoszenia 
udziału należy wypeł-
nić formularz i prze-
słać 3-5 zdjęć ogrodu, 
balkonu lub tarasu. 
Zgłoszenia można nad-
syłać do 31 lipca 2020 
roku.
 Konkurs będzie prze-
biegał w 2 etapach, ale 
ostatecznie największa 
liczba polubień przez in-
ternautów wyłoni zwy-
cięzcę w każdej z kate-
gorii (ogród, balkon lub 
taras).

 Ogłoszenie wyni-
ków planowane jest 
do 7 września 2020 
roku na fanpage`u Fa-
cebook Konin. I love 
it. Natomiast uroczy-
ste wręczenie nagród 
w połowie września 
2020 roku.
 Dla zwycięzców 
przewidziano atrak-
cyjne nagrody ufundo-
wane przez sklep Le-
roy Merlin w Koninie, 
w tym:
za I miejsca: stół + dwa 
krzesła oraz lampion
za II miejsca: leżak
za III miejsca: lampion 
i hamak
 Formularz zgło-
szeniowy z dołączo-
nymi zdjęciami w for-
mie cyfrowej, zapisa-
nymi w formacie JPG 
o minimalnej kom-
presji, należy prze-
syłać pocztą elektro-
niczną na adres: re-
witalizacja@konin.
um.gov.pl.      

Od 1 września 
głosujemy!

Na stronie www.kbo.konin.pl, w zakładce 
„Głosowanie”, zamieszczony jest wykaz 

wniosków zgłoszonych w ramach Konińskie-
go Budżetu Obywatelskiego (KBO) 2021, które 
przeszły pozytywną weryfikację i znajdować 
się będą na karcie do głosowania z podziałem 
na tzw. zadania małe  (wartość do 99 999,99 zł) 
oraz zadania duże (wartość wniosku od 100 000 zł 
do 1 000 000 zł). 
 Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 
20 września 2020 roku do godziny 16:00, 
kiedy to zostaną zamknięte Lokalne Punkty 
Wyborcze. 20 września będzie można oddać 
swój głos w Lokalnych Punktach Wyborczych 
w godzinach 9:00-16:00. 
 W ramach KBO 2021 mieszkańcy zgłosili 
94 wnioski. Do głosowania zakwalifikowały 
się 73 wnioski: 51 z nich to tzw. zadania małe 
oraz 22 wnioski z grupy tzw. zadań dużych.  
 Wakacje (lipiec-sierpień) to czas na promo-
cję własnych pomysłów przez wnioskodaw-
ców. - Jestem przekonana, że mieszkańcy znaj-
dą na kartach do głosowania takie propozycje, 
które im się spodobają. Duże podziękowania 
należą się wszystkim autorom wniosków. Za-
dbali oni o różnorodność projektów. Zatem nie 
pozostaje nic innego, jak wybrać swoje projekty 
i zagłosować we wrześniu! – mówi, odpowie-
dzialna za KBO, Maria Cybulska z Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych.       
 Na KBO 2021 z budżetu miasta przeznaczo-
nych zostanie 2 906 000 zł: 1 000 000 zł na tzw. 
zadania małe i 1 906 000 zł na duże przedsię-
wzięcia. 

Wakacyjne dyżury 
przedszkoli

Zwiększona liczba 
przedszkoli na waka-

cyjnych dyżurach. W lip-
cu i w sierpniu w Koninie 
dyżury pełnić będzie po 
pięć placówek, a nie – jak 
dotąd - po dwie.
 W lipcu pracują 
przedszkola nr: 2, 11, 12, 
7 i 31, w sierpniu nato-
miast: 6, 32, 10, 16 i 17. 
Zgodnie z deklaracjami – 
w ciągu wakacji z opieki 
przedszkolnej skorzysta 
około 450 dzieci.
– Otworzyliśmy więcej 
placówek, bo takie były 
oczekiwania rodziców. 
Wiele osób wykorzystało 
już urlopy do opieki nad 
dziećmi podczas pande-
mii koronawirusa i w wa-
kacje pracuje – wyjaśnia 
Witold Nowak, zastępca 
prezydenta Konina.  

 Jak dodaje Nowak 
- decyzja o otwarciu 
większej liczby placówek 
związana jest również z 
koniecznością przestrze-
gania procedur i zale-
ceń. W jednej grupie nie 
może być bowiem więcej 
niż 12 dzieci. – Pięć pla-
cówek czynnych w każ-
dym miesiącu wakacji to 
więcej miejsca i więcej 
przestrzeni dla dzieci. 
Zależy nam na tym, by 
najmłodsi mieszkańcy 
czuli się bezpiecznie i 
komfortowo w naszych 
przedszkolach – wyjaśnia 
Witold Nowak.  
 W Koninie działa 
w sumie 18 przed-
szkoli. Rok szkolny 
2019/2020 zakończy-
ło około 2,5 tysiąca 
przedszkolaków.

Zróbmy razem 
album o mieście!

nadesłać 3-5 zdjęć, w 
terminie do 15 listopada 
2020 roku.  
- Mamy świadomość, że 
pandemia spowodowała, 
że ogłoszony wcześniej 
konkurs nie cieszył się tak 
dużym zainteresowaniem 
jakiego się spodziewali-
śmy. Dlatego przedłuża-
my termin, a dodatkową 
zachętą do udziału są na-
grody finansowe za naj-
lepsze zdjęcia, najwyższa 
z nich wynosi aż 2 tysią-
ce zł – informuje Zenona 
Sroczyńska, kierownik 
Wydziału Kultury. – Za-
leży nam na ciekawym 
pokazaniu miasta, życia 
mieszkańców i wyjątko-
wych zakątków, których 
w Koninie nie brakuje. 
 Na www.konin.pl 
opublikowany został 
zmieniony regulamin 
konkursu. Wg nowych 
zasad mogą w nim wziąć 
udział mieszkańcy Ko-
nina i powiatu koniń-
skiego. Prace oceniane 
będą w dwóch grupach: 

Amator i Profesjonalista. 
Uczestnicy zobowiąza-
ni są do nadesłania 3-5 
zdjęć w trzech katego-
riach: Energia Ludzi, Zie-
lona Energia i Zieleń w 
Mieście, które są zgodne 
z uchwaloną na począt-
ku roku Strategią Miasta 
Konina. Z wybranych 
zdjęć powstanie album o 
mieście. 
- Dziękujemy wszystkim, 
którzy nadesłali swo-
je prace. O zmianach w 
regulaminie zostali po-
informowani drogą elek-
troniczną. Jeśli się zdecy-
dują, mogą wziąć udział 
w konkursie zgodnie z 
obowiązującymi zasada-
mi – dodaje kierownik 
Sroczyńska. 
 Zdjęcia można nad-
syłać do 15 listopada 
2020 roku. Należy pa-
miętać o dołączeniu wy-
pełnionej karty zgłosze-
niowej. 
 Szczegółowy regula-
min konkursu dostępny 
jest na www.konin.pl   

KONKURS NA 
„Najładniejszy ogród/balkon/taras 

na Starówce”
Prezydent Miasta Konina ogłosił otwarty konkurs na „Najładniejszy ogród/ balkon/ 
taras na Starówce”.
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Rozpoczął się kolejny 
etap budowy połą-

czenia ul. I. Paderew-
skiego z Wyzwolenia. 
Na budowę, w nocy z 22 
na 23 czerwca, dostar-
czona została pierw-
sza część konstrukcji 
stalowej z Wytwórni 
Konstrukcji Stalowych 
w Kielcach. Do jej prze-
niesienia potrzebny był 
żuraw o nośności 200 
ton. Te elementy doty-
czą nitki południowej 
i będą montowane do 
końca sierpnia. Od lipca 

do końca września do-
starczane i montowa-
ne będą elementy nitki 
północnej. – Przejezd-
ność pomiędzy skrzy-
żowaniami ma zostać 
osiągnięta w grudniu 
tego roku – informuje 
Grzegorz Pająk, dyrek-
tor Zarządu Dróg Miej-
skich w Koninie.

Kilka ciekawostek 
technicznych: 

•	 Wiadukt składa się 
z dwóch równo-
ległych obiektów 

trójprzęsłowych (o 
dł. 28x40x28 m) 
opartych na mono-
litycznych, żelbeto-
wych przyczółkach 
oraz podporach 
pośrednich. Ustrój 
nośny obu nitek 
wiaduktu stanowią 
b l a c h o w n i c o w e 
dźwigary stalowe 
zmiennej wysoko-
ści (w zakresie 1,3-
2,0 m), zespolone z 
żelbetową płytą po-
mostu.

•	 Dla każdej z nitek za-

projektowano po 6 
dźwigarów w zmien-
nych rozstawach (w 
zakresie 2,2-2,71 m 
z blach grubości 15-
40 mm).

•	 Poprzecznice bla-
chownicowe wyko-
nane będą w roz-
stawie 4 m, z blach 
stalowych o grubo-
ści 15-20 mm. Po-
przecznice na pod-
porach pośrednich 
z a p r o j e k t o w a n o 
jako stalowe z blach 
o gr. 15-40 mm.

- Jest to historyczne 
wydarzenie dla 

spółki, konińskiego sa-
morządu, Wielkopolski 
Wschodniej, ale przede 
wszystkim dla miesz-
kańców naszego mia-
sta - powiedział Zbi-
gniew Szymczak, pre-
zes zarządu Przedsię-
biorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji (PWiK), na 
uroczystym wmurowa-
niu kamienia węgiel-
nego pod największą 
farmę fotowoltaiczną w 
mieście. Wcześniej pod-
pisano umowę na reali-
zację przedsięwzięcia 

z głównym wykonaw-
cą - firmą Erbud, któ-
ra kilka lat temu była 
jednym z wykonawców 
spalarni śmieci w Koni-
nie. Uroczystość odby-
ła się w poniedziałek 
(22 czerwca) na tere-
nie oczyszczalni „Lewy 
Brzeg” należącej do 
PWiK.
- Poza aspektem ekolo-
gicznym, bo energia wy-
produkowana ze słońca, 
a nie z węgla zmniejszy 
emisję CO2 do atmos-
fery o 1523 tony rocz-
nie, istotnym jest efekt 
ekonomiczny - tańsza 

energia ze słońca zasi-
li linie technologiczne 
obydwu oczyszczalni i 
stacji uzdatniania wody, 
a nadwyżki popłyną 
do sieci elektroenerge-
tycznej dystrybutora, 
przysparzając PWiK 
dodatkowych przycho-
dów - dodał Zbigniew 
Szymczak.
- To są tendencje euro-
pejskie. Nie możemy mó-
wić, że jako Polska cały 
czas będziemy żyć tylko 
z węgla. Musimy iść w 
kierunku takim, w jakim 
podąża świat. Konin to 
właśnie realizuje. To na-

sze zobowiązanie wobec 
mieszkańców miasta i 
subregionu – stwierdził 
prezydent Piotr Koryt-
kowski.
 Akt erekcyjny podpi-
sali, a następnie wmu-
rowali, samorządowcy, 
posłowie i przedstawi-
ciele inwestora oraz wy-
konawcy.
 Po uruchomieniu 
farmy fotowoltaicznej 
przedsiębiorstwo rocz-
nie wyprodukuje 1862 
MWh energii, uwzględ-
niając straty na inwer-
terach i przesyle, z czego 
550 MWh zużyje na po-

trzeby zasilania eksplo-
atowanych oczyszczalni 
ścieków, a nadwyżka 
energii będzie sprze-
dawana do sieci elek-
troenergetycznej OSD, 
dając spółce dodatko-
we źródło przychodów. 
Pierwsze efekty pracy 
nowa instalacja osiągnie 
w listopadzie przyszłego 
roku.

Farma fotowoltaiczna 
w liczbach:

•	 2,18 MW - łączna 
moc paneli,

•	 6615 sztuk paneli do 
zamontowania,

•	 330 Wp - moc zna-
mionowa jednego 
modułu fotowolta-
icznego,

•	 30 sztuk inwerterów 
o mocy 60 kW każ-
dy,

•	 1523 Mg CO2/rok - 
redukcja dwutlen-
ku węgla,

•	 6,9 mln zł - koszt cał-
kowity projektu,

•	 85% - dofinansowa-
nie z NFOŚiGW,

•	 3,0 mln zł - oszczęd-
ności na kosztach 
emisji zanieczysz-
czeń oraz gazów 
cieplarnianych.

Stalowa konstrukcja 
na budowie wiaduktu

Rusza budowa największej w Koninie 

FARMY 
FOTOWOLTAICZNEJ
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Magdalena Gielniak-Sobczak 
pokieruje DPS-em w Koninie

JM rusza 
z 

rekrutacją

Magdalena Gielniak-Sob-
czak – wybrana  w drodze 

konkursu nowa dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Koninie – 
1 lipca  rozpoczęła pracę. Obję-
ła to stanowisko po wieloletniej 
dyrektor Mirosławie Nowak. 
 Magdalena Gielniak-Sob-
czak jest koninianką. W ostat-
nim czasie była związana z 
Legnicą. Jest absolwentką 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu - Wy-
dział Nauk Społecznych, gdzie 
uzyskała tytuł magistra 
i ukończyła studia po-
dyplomowe w zakresie 
organizacji pomocy spo-
łecznej i pracy socjalnej. 
Na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocła-
wiu ukończyła studia 
podyplomowe w zakre-
sie zarządzania polityką 
społeczną. Pracowała w 
Wojewódzkim Zespole 
Pomocy Społecznej w 
Koninie, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słupcy, przez 11 lat 
była zastępcą dyrektora 
Domu Pomocy Społecz-

nej w Legnickim Polu, pełniła 
również funkcję zastępcy dy-
rektora Dolnośląskiego Ośrod-
ka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyj-
nego w Chojnowie. 
 Nabór przeprowadzono 
na podstawie analizy wy-
kształcenia kandydatów oraz 
w oparciu o wyniki testu i 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
podczas której kandydaci 
prezentowali swoją wiedzę 
i umiejętności. Nowa dyrek-
tor konińskiego DPS była 

jednym z pięciorga kandy-
datów, którzy przystąpili 
do ostatniego etapu postę-
powania kwalifikacyjnego. 
„Pani Magdalena Gielniak-
Sobczak zdobyła najwyższą 
liczbę punktów z testu i roz-
mowy kwalifikacyjnej. Wy-
kazała się wysoką wiedzą 
oraz wieloletnim doświad-
czeniem w pracy związanej 
z pomocą społeczną” – in-
formuje prezydent Konina 
Piotr Korytkowski. 

Prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski oraz jego zastępca Pa-

weł Adamów odwiedzili powsta-
jący właśnie w Koninie nowy za-
kład firmy Johnson Matthey (JM), 
który w 2022 roku rozpocznie 
produkcję zaawansowanych ma-
teriałów do baterii dla pojazdów 
elektrycznych.
 Podczas roboczego spotkania 
przedstawiciele Johnson Mat-
they: Francesco Sangalli oraz 
Anna Soboń i Krzysztof Dąbrow-
ski przedstawili harmonogram 
prac przy budowie nowej fabryki. 
W pierwszym etapie planowane 
jest uruchomienie zakładu pro-
dukującego 10 tysięcy ton eLNO 
rocznie – nowoczesnego skład-
nika dla wytwarzania baterii do 
pojazdów elektrycznych. Goście 
mogli zwiedzić także plac budo-
wy i zobaczyć postępujące prace 
przy utwardzaniu terenu, na któ-
rym powstanie główny budynek 
zakładu.
 Jak informuje JM: „Wizja fir-
my Johnson Matthey to bardziej 

czysty i zdrowy świat; dziś i dla 
przyszłych pokoleń. Jako globalny 
lider w dziedzinie zrównoważo-
nych technologii, wykorzystujemy 
najnowszą wiedzę, aby tworzyć z 
naszymi klientami rozwiązania, 
które realnie wpływają na zmianę 
otaczającego nas świata. Johnson 
Matthey angażuje się w działania 
na rzecz bezpieczeństwa i zrów-
noważonego rozwoju. Proces bu-
dowy fabryki jest prowadzony z 
zachowaniem najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Dzięki niedawnemu 
ogłoszeniu usytuowania komercyj-
nej fabryki z technologią eLNO™ w 
Koninie, planujemy stworzyć co 
najmniej 200 miejsc pracy w na-
szym nowym zakładzie. Zapewni 
to również możliwości wzrostu 
dla lokalnej gospodarki i zaan-
gażowania niektórych lokalnych 
firm. Budowa fabryki właśnie się 
rozpoczęła i już niedługo będzie-
my publikować pierwsze ogłosze-
nia o pracę. Główna część procesu 
rekrutacji będzie prowadzona w 

roku 2021. Produkcja komercyjna 
ma się rozpocząć w roku 2022 i 
planujemy osiągnąć status plat-
formy dostawczej w 2024 roku”.
 Kandydatów zainteresowa-
nych pracą w Johnson Matthey 
prosimy o kontakt pod adresem 
e-mail: praca@matthey.com.
 Jak czytamy w komunikacie: 
,,Johnson Matthey jest światowym 
liderem w dziedzinie nauki i ma 
na celu tworzenie czystszego i 
zdrowszego świata. Dzięki ponad 
200-letniemu zaangażowaniu w 
innowacje i przełomowe rozwią-
zania technologiczne poprawia-
my jakość, funkcjonalność i bez-
pieczeństwo produktów naszych 
klientów. Nasza nauka ma global-
ny wpływ na takie dziedziny, jak 
transport niskoemisyjny, leki, pro-
cesy chemiczne i efektywne wyko-
rzystanie zasobów naturalnych 
planety. Firma ma ponad 30 fa-
bryk na całym świecie i zatrudnia 
obecnie 14.800 pracowników’’.
 Zapraszamy na stronę inter-
netową www.matthey.com.

Do domu i ogrodu, które 
konińska pisarka Janina 

Perathoner (Weneda) przed 
śmiercią przekazała miastu, 
w piątkowy wieczór - 26 
czerwca - zaprosili tworzący 
to miejsce: Ewa Gaj i Jacek 
Rządzicki. Ewa Gaj prowa-
dzi w willi przy ul. Staszica 
swoją pracownię malarską.  
- Uznałam że będzie to zna-
komita okazja do pokazania 
materialnej spuścizny po 
pani Janince  –  stwierdziła 
malarka.  
 Podczas wydarzenia go-
ście mogli zobaczyć m.in. 
książki pisarki i regał na 
wysoki połysk wypełniony… 
przetworami wykonanymi 
przez panią Janinkę! Była 
też muzyka na żywo, pysz-
ne ciasto i napoje przygo-
towane  z  ziół  rosnących  w 
ogrodzie,  a  także  plenerowa 
wystawa. 
 Janina Perathoner, pseu-
donim literacki Weneda, uro-
dziła się 26 czerwca 1926 
roku w Koninie, zmarła 29 
stycznia 2014 roku. Ukoń-
czyła studia polonistyczne 

w Poznaniu, przez wiele lat 
pracowała w Technikum 
i Zasadniczej Szkole Gór-
niczej w Koninie. Jej twór-
czość  koncentrowała się 
wokół Konina. Chętnie się-
gała po tematykę historycz-
ną.  Debiutowała powieścią 
„Słowiana”, która ukazała się 
w 1987 roku.  Wielokrotnie 
nagradzana za talent pisar-
ski: w 1999 roku otrzymała 
statuetkę Benedykta przy-
znawaną przed wydawnic-
two „Przegląd Koniński”, w 
2003 roku kapituła konkur-
su o statuetkę Złotego Konia 
przyznała jej tytuł Człowieka 
Roku, w 2012 roku otrzyma-
ła Kariatydę Wielką przyzna-
waną przez Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie.
 Na dwa lata przed śmier-
cią, 17 kwietnia 2012 roku, 
aktem notarialnym prze-
kazała Miastu Konin prawa 
autorskie do książek oraz 
nieruchomość przy ul. Sta-
szica z przeznaczeniem na 
cele kulturalne, edukacyjne 
lub opiekuńczo-wychowaw-
cze.

Urodziny 
pani Janiny
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Prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski z wotum zaufania 

i z absolutorium z wykonania 
budżetu za 2019 rok. Podczas 
sesji Rady Miasta, która odby-
ła się 24 czerwca, prezydent 
przedstawił radnym Raport o 
stanie miasta Konina za 2019 
rok, co było wstępem do deba-
ty. - Po raz drugi jako prezydent 
miasta przedstawiam Państwu 
Raport o stanie miasta Konina, 
zgodnie z zapisami ustawy o 
samorządzie gminnym. Według 
mnie dokument powinien być 
przewodnikiem po działaniach 
konińskiego samorządu. I wła-
śnie w takiej formie został przy-
gotowany. Dokument został 
przedstawiony radnym w usta-
wowym terminie, jest dostępny 
na stronie internetowej www.
konin.pl. Ma do niego wgląd 
każdy mieszkaniec naszego 
miasta – wyjaśniał prezydent. 
Podkreślił, że to bardzo obszer-
ne opracowanie, które obejmu-
je zadania realizowane przez 
Konin jako miasto na prawach 
powiatu - zarówno gminne, jak 
i powiatowe, a także te, które 
miasto realizuje jako zadania 
własne, np. edukacja, pomoc 
społeczna, transport i drogi 
publiczne, zadania zlecone z 
zakresu administracji rządo-
wej, np. nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie, wypła-
ta świadczenia 500+, zadania 
powierzone, np. transport, 
oświata (przedszkola) czy ta-
kie, które miasto realizuje, po-
nieważ władze Konina uznały 

je za ważne dla społeczności 
lokalnej.
 Mówiąc o inwestycjach 
prezydent poinformował, że 
w minionym roku miasto re-
alizowało 71 projektów, w 

tym wieloletnie. Ich całkowita 
wartość to 225 882 509,64 zł. 
65 z tych projektów było dofi-
nansowanych ze środków kra-
jowych i zagranicznych, z cze-
go 29 583 665,32 zł  pochodzi-
ło ze środków zagranicznych 
(UE), 5 695 365,91 zł ze środ-
ków krajowych, 18 166 899,04 
zł, czyli około 1/3 kosztów, to 
wkład własny. - Po tych liczbach 
widać, jakim wsparciem są dla 

nas środki zewnętrzne i w jak 
skuteczny sposób je pozysku-
jemy – wyjaśnił prezydent. 
Wśród realizowanych inwe-
stycji w 2019 roku są m.in.: 
rozbudowa skrzyżowania ul. 

Warszawskiej z ul. Kolską w 
Koninie; budowa budynków 
wielorodzinnych z usługami 
w obrębie Starówki, dzięki 
czemu powstały 2 budynki i 
32 lokale mieszkalne; „Kadry 
przyszłości – tworzenie syste-
mu edukacji ponadgimnazjal-
nej w K OSI zgodnie z potrze-
bami rynku pracy”.
 Omawiając oświatę i wy-
chowanie, prezydent podkre-

ślił, że w 2019 rok, ze względu 
na nabór podwójnego rocznika 
uczniów do szkół ponadpod-
stawowych, miasto zmierzyło 
się ze sporym wyzwaniem. Mu-
siało m.in. dostosować placów-
ki do przyjęcia większej liczby 
uczniów. Wydatki na remonty, 
które w związku z tym ponie-
siono wynosiły ponad 2,6 mi-
liona zł.
 Prezydent Piotr Koryt-
kowski zaznaczył, że bardzo 
ważne są dla miasta kwestie 
ochrony środowiska. - W 2019 
roku z sukcesami realizowali-
śmy zadania dla Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, tzn. 
przyjmowaliśmy wnioski w 
ramach programu „Czyste Po-
wietrze”.  Mieszkańcy złożyli 
ich 45. Jako miasto udzielili-
śmy dotacji w wysokości nie-
mal 195 tysięcy zł na wymianę 
pieców na ogrzewanie ekolo-
giczne – poinformował prezy-
dent.
 Po prezentacji odbyła się 
dyskusja nad raportem z udzia-
łem radnych i mieszkańca Ko-
nina Krzysztofa Pietruszew-
skiego z Konin - Mam Prawo 
Wiedzieć.  Potem radni głoso-
wali nad udzieleniem prezy-
dentowi wotum zaufania. „Za” 
było 12 radnych, 9 głosowało 
przeciwko, 2 wstrzymało się 
od głosu.
 W dalszej części sesji rad-
ni przeszli do rozpatrzenia 
sprawozdania finansowego i 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu w 2019 roku. Dochody 

miasta zostały zrealizowane w 
wysokości 547 450 023,44 zł. 
Najważniejszym źródłem do-
chodów gminy, jak informował 
prezydent, był udział w podat-
ku od osób fizycznych i podat-
ku od nieruchomości.  Udział 
w podatku od osób fizycznych 
został zrealizowany w ponad 
100%, a wpływy z niego wy-
niosły ponad 77 milionów 
zł. Drugim co do wielkości 
wpływów jest podatek od 
nieruchomości, gdzie dochód 
wyniósł ponad 67 milionów 
zł. Bardzo dobrze został zre-
alizowany podatek od osób 
prawnych (w 100% do planu). 
Dochód z tego tytułu wyniósł 
6,6 miliona zł. Z opłaty targo-
wej i parkingowej wpłynęło 
ponad 760 tysięcy zł. Dotacje i 
subwencje na zadania gminne 
wyniosły blisko 163 miliony 
zł, na zadania powiatowe po-
nad 98 milionów zł.
 Wydatki budżetu miasta na 
2019 rok to 581 096 662,68 zł z 
czego ponad 384  miliony zł sta-
nowiły wydatki gminy, a  blisko 
197 milionów zł wydatki powia-
tu. Jak każdego roku najwięcej 
przeznaczyliśmy na oświatę i 
edukacyjną opiekę wychowaw-
czą oraz pomoc społeczną. Przy 
głosowaniu nad udzieleniem 
prezydentowi absolutorium 
rozkład głosów był następu-
jący - 12 radnych było „za”, 11 
wstrzymało się od głosu.
 Prezydent Piotr Korytkow-
ski podziękował radnym za 
udzielenie wotum zaufania i 
absolutorium.

27 maja uroczyście wmu-
rowano kamień wę-

gielny pod budowę trzech 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Ko-
ścielnej i Szarych Szeregów 
w Koninie. Jest to realizacja 
drugiego i trzeciego etapu 
zagospodarowania terenu po 
byłej bazie PKS w Koninie. In-
westycję realizuje Miejskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego spółka z o.o. w 
Koninie.
 Symbolicznego wmurowa-
nia tuby wraz z aktem erekcyj-
nym dokonali: Prezydent Mia-

sta Konina Piotr Korytkowski, 
jego zastępca Paweł Adamów, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Konina Tadeusz Wojdyński, 
prezes MTBS Marek Libertow-
ski oraz dyrektor zarządzający 
firmy budowlanej „DEMOCO 
Poland” sp. z o.o.
 Po zakończonej inwestycji 
powstanie 100 mieszkań na 
wynajem. Budynki nie będą 
posiadały barier architek-
tonicznych, będą to obiekty 
dwupiętrowe, trzykondy-
gnacyjne, wyposażone w ci-
chobieżne windy osobowe 
przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnością, wypo-
sażone w energooszczędne 
oświetlenie, podświetlenie 
elewacji oraz monitoring wi-
zyjny.
 Inwestycja zakończy za-
gospodarowywanie kwartału 
pomiędzy ulicami: Wodną, 
Kościelną i Szarych Szeregów, 
gdzie kiedyś zlokalizowana 
była baza autobusów PKS i 
dworzec autobusowy. 
 Przedsięwzięcie realizo-
wane jest przy udziale finan-
sowania zwrotnego przez 
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie w ramach 

Powstaje 100 nowych mieszkań
rządowego programu popie-
rania budownictwa miesz-
kaniowego oraz z budżetu 

Miasta Konina. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie ok. 
28 600 000 złotych.

Prezydent z wotum zaufania 
i absolutorium

Pełną treść raportu można znaleźć tutaj: https://bit.ly/2BUg5nG

Prezydent Konina 
Piotr Korytkowski: 

- Debata i uzyskane od rad-
nych poparcie świad-

czą o tym, że to, co 
zaproponowaliśmy 
zostało zrealizo-
wane w sposób 
pozytywny. Szcze-
gólnie dziękuję 

tym radnym, którzy 
zechcieli zagłosować 

pozytywnie, a także 
służbom finansowym, 
kierownikom i pracow-

nikom Urzędu Miejskiego za to, że zaplano-
wany w 2018 roku budżet został bezpiecznie 
przeprowadzony w tych trudnych finansowo, 
chyba dla wszystkich samorządów, czasach.
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Niskoemisyjny, eko-
logiczny transport 

publiczny w Koninie stał 
się faktem! W poniedzia-
łek, 1 czerwca, na ulice 
Konina wyjechały nowe 
autobusy elektryczne 
(6 sztuk) i hybrydowe 
(6 sztuk). Zostały ku-
pione w ramach dużego 
projektu „Ekologiczny 
Konin - rozwój i pro-
mocja niskoemisyjnego 
transportu miejskiego”. 
29 maja w zajezdni MZK 
przy ul. M. Dąbrowskiej 
odbył się oficjalny odbiór 
inwestycji. Uroczystość 
miała kameralny charak-
ter. 
 Jak wyjaśnia prezes 
zarządu MZK Magdale-
na Przybyła - w sumie 
nowymi autobusami bę-
dzie można jednorazowo 
przewieźć 1090 pasa-
żerów. MZK szacuje, że 
użytkując niskoemisyjne 
autobusy rocznie ograni-
czy emisję gazów cieplar-
nianych o około 740 ton 
ekwiwalentu dwutlenku 
węgla. Nowe autobusy 

elektryczne trafiły m.in.
na linie 50 i nocną 100, a 
hybrydowe na wszystkie 
linie miejskie. 
 Inwestycje w MZK 
to nie tylko kupno au-
tobusów. W zajezdni 
zainstalowane zostały 
trzy dwustanowiskowe 
stacje ładowania auto-
busów elektrycznych 
typu plug-in o mocy 120 
kW każda, a także System 
Informacji Pasażerskiej - 
aplikacja do zarządzania 
flotą pojazdów oraz za-
rządzania zintegrowaną, 
dynamiczną informacją 
pasażerską w czasie rze-
czywistym. Warto wie-
dzieć, że pasażerowie 
mogą śledzić autobusy 
miejskie za pomocą in-
ternetowej aplikacji On-
Time. MZK uruchomiło 
też automatyczną myjnię 
autobusową, która dzięki 
obiegowi zamkniętemu 
umożliwia znaczne zre-
dukowanie zużycia wody.  
- Wartość tych inwesty-
cji to blisko 26 miliomów 
zł netto, z czego prawie 

21 milionów stanowi do-
finansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Regionalnego stanowiące 
bezzwrotną pomoc prze-
znaczoną na pokrycie 85% 
kwalifikowalnych wydat-
ków projektu „Ekologiczny 
Konin – rozwój i promocja 
niskoemisyjnego transpor-
tu miejskiego”- wyjaśnia 
prezes zarządu MZK w 
Koninie sp. z o.o. Magda-
lena Przybyła.
 Dodajmy, że w dzie-
więciu lokalizacjach w 
mieście pojawiły się no-
woczesne wiaty przy-
stankowe dostosowane 
do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.
 To nie koniec inwe-
stycji w nowoczesny 
transport w Koninie. W 
sierpniu Solaris dostar-
czy dla MZK jeszcze je-
den autobus elektrycz-
ny za ponad 2,6 miliona 
zł brutto z projektu 
„Stworzenie zintegro-
wanego systemu komu-
nikacji publicznej na 
terenie K OSI - etap II”.

Ponad 4,1 miliona 
zł - tyle wynosi do-

finansowanie do prze-
budowy sieci ciepłow-
niczej przy ul. Leśnej 
i węzłów ciepłowni-
czych w mieście, któ-
re zdobyło MPEC-Ko-
nin sp. z o.o. Wniosek 
otrzymał pozytywną 
ocenę merytoryczną w 
konkursie Narodowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej. Przedsięwzię-
cie nosi nazwę „Prze-
budowa węzłów i sieci 
ciepłowniczych w Ko-
ninie”. Jego całkowity 
koszt to 6 035 990,53 
zł (dofinansowanie sta-
nowi 85%).
 Zadanie polega 
na przebudowie sie-
ci ciepłowniczej przy 
ul. Leśnej, likwidacji 
węzłów grupowych i 
sieci niskoparametro-
wych, budowie wę-

złów ciepłowniczych 
indywidualnych oraz 
budowie i przebudo-
wie sieci wysokopara-
metrowych w ramach 
likwidacji węzłów 
grupowych. Zlikwido-
wanych zostanie 8 wę-
złów grupowych, z cze-
go 7 na osiedlu Zato-
rze, 1 na osiedlu Sikor-
skiego. W ich miejsce 
powstanie 29 węzłów 
indywidualnych. Łącz-
na długość sieci objętej 
projektem wynosi oko-
ło 2,9 km, w tym dłu-
gość sieci zmodernizo-
wanej i wybudowanej 
wyniesie około 2,4 km, 
a długość sieci likwi-
dowanej około 0,5 km. 
Projekt realizowany 
będzie w latach 2020-
2023.
 Przebudowa sieci 
przy ul. Leśnej kosztu-
je 930 tysięcy zł netto. 
Dodajmy, że będzie to 

kolejny etap prac prze-
widzianych dla tej ulicy. 
Swoje zadanie wykonał 
już PWiK. Jak informuje 
Grzegorz Pająk, dyrek-
tor Zarządu Dróg Miej-
skich, przebudowa ul. 
Leśnej zostanie ukoń-
czona w listopadzie. 
 W wyniku tej inwe-
stycji ulica zmieni się 
nie do poznania. Za-
kres prac jest bowiem 
szeroki, to przebudo-
wanie odwodnienia, 
budowa oświetlenia 
ulicznego, nawierzchni 
dróg, zjazdów, ciągów 
pieszo-rowerowych i 
chodników, wykonanie 
oznakowania piono-
wego, poziomego oraz 
elementów poprawy 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Inwestycja 
została dofinansowana 
z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w 2019 
roku. 

4,1 miliona 
dla MPEC-Konin

NOWOCZESNE 
elektryki i hybrydy 
na ulicach miasta

914 002 zł dofinan-
sowania do remon-

tu ul. Przemysłowej 
otrzymało miasto Ko-
nin z budżetu państwa. 
Pieniądze pochodzą ze 
środków rezerwy sub-
wencji ogólnej. Będą 
przeznaczone na re-
mont odcinka liczącego 
702 m, począwszy od 

skrzyżowania Przemy-
słowa-Brunatna w kie-
runku Gosławic. Koszt 
całego zadania szaco-
wany jest na 2,4 milio-
na zł.
 Ulica Przemysłowa 
jest ważnym szlakiem 
komunikacyjnym o sta-
tusie drogi krajowej nr 
25 - Bobolice-Oleśni-

ca. – Plany wobec Prze-
mysłowej są znacznie 
szersze. To zaledwie 
pierwszy etap prac. Je-
śli uda nam się zdobyć 
fundusze zewnętrzne, 
a mowa o dużych środ-
kach, rozpoczniemy 
przebudowę Przemysło-
wej w stronę ul. Pade-
rewskiego  –  zapowiada 

prezydent  Konina  Piotr 
Korytkowski.
 Jak informuje Grze-
gorz Pająk – dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich 
w Koninie - planowa-
ny termin wykonania 
prac to wrzesień-gru-
dzień tego roku. W ra-
mach remontu, prócz 
przebudowania ulicy, 

ma być wymieniona na-
wierzchnia w zatokach 
autobusowych oraz wia-
ty przystankowe. Przy-
pomnijmy, że w ciągu 
ostatnich lat to kolejna 
ważna inwestycja dro-
gowa w naszym mieście. 
Trwa budowa połącze-
nia ulic Wyzwolenia z I. 
Paderewskiego – bardzo 

duże przedsięwzięcie, 
którego łączny koszt to 
około 72,5 miliona zł. 
Drogowcy pracują też 
przy przebudowie ulic: 
Kleczewskiej, Leśnej. 
Czeka nas również, bez-
kosztowa dla miasta, 
wymiana kabli sprężają-
cych na zachodniej nitce 
Trasy Bursztynowej.

Dofinansowanie do remontu 
ul. Przemysłowej
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Od posadzenia dębu 
na skwerze przy 

pomniku kard. S. Wy-
szyńskiego rozpoczęły 
się 27 maja konińskie 
obchody 30-lecia sa-
morządu terytorial-
nego. Zaraz po tym 
wydarzeniu odbyła 
się sesja Rady Miasta 
Konina, podczas której 
wspominano początki 
samorządności.
- Dąb to symbol trwa-
łości, solidności, długo-
wieczności. Pasuje do 
samorządów, które w 
obecnych czasach mu-
szą się mierzyć z wie-
loma wyzwaniami – 
mówił prezydent Piotr 
Korytkowski. Dodał, że 
drzewo nieprzypadko-
wo zostało posadzone 
na Glince. – Ten teren 
zapoczątkował inten-
sywny rozwój naszego 
miasta. To właśnie tam 
rozpoczęła działalność 
kopalnia węgla bru-
natnego, która była 
motorem napędowym 
i rozwojowym Konina 
– wyjaśniał. 
 30 lat temu - 27 
maja 1990 roku - Po-
lacy wzięli udział 
w wyborach do rad 
gmin. Były to pierwsze 
wolne wybory w po-
wojennej Polsce, któ-
re rozpoczęły proces 
kształtowania samo-
rządu terytorialnego 
w naszym kraju. W 
1990 roku swoją czte-
roletnią kadencję na 
stanowisku prezyden-
ta rozpoczął Marek 
Waszkowiak, obecnie 
koniński radny. - To 

był początek nowej 
przygody życiowej dla 
mnie, ale również dla 
wielu ludzi. Pamiętam 
plakat wyborczy Miej-
skiego Komitetu Oby-
watelskiego, którym 
wówczas kierowałem, 
przygotowany przez 
pana Piotra Dąbrow-
skiego, nauczyciela 
plastyki z II Liceum, 
który z biało-czerwo-
nej urny wyprowadzał 
dąb. Przepiękny symbol 
tego, czym tak napraw-
dę zajęliśmy się jako 
samorząd - wspominał 
podczas sesji Marek 
Waszkowiak. - To była 
kadencja autentycznej 
przygody, autentycz-
nej działalności z wy-
obraźnią. To jest coś, co 
ukształtowało moje życie 
i życie wielu innych osób, 
które ze mną pracowały. 
Dziękuję im za to wszyst-
kim - dodał.
Odnosząc się do wy-
darzeń sprzed 30 lat, 
przewodniczący Rady 
Miasta Tadeusz Woj-
dyński stwierdził, że 
była to najlepiej prze-
prowadzona reforma 
po 1989 roku. - Szliśmy 
do głosowania z nadzie-
ją na zmianę na lepsze. 
Mieliśmy świadomość, 
że uczestniczymy w prze-
łomowym wydarzeniu. 
Rozpoczął się proces re-
formowania samorządu 
terytorialnego – wspo-
minał przewodniczący. 
 Na pamiątkę wy-
darzeń z 1990 roku 
miasto zostało udeko-
rowane biało-czerwo-
nymi flagami.

Takie jubileusze 
nie zdarzają się 

często! 70-lecie poży-
cia małżeńskiego ob-
chodzili w tym roku 
państwo Sabina  i 
Edmund Karmowscy 
z Konina. Mieli świę-
tować rocznicę ślubu 
podczas uroczystości 
w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego, jednak przez 
pandemię koronawi-
rusa wydarzenie to 
musiało zostać odwo-
łane. List gratulacyj-
ny przesłał jubilatom 
prezydent Konina 
Piotr Korytkowski. 
 Para stanęła na ślub-
nym kobiercu 12 lutego 
1950 roku. Po ślubie 
mieszkali w rodzinnej 
Osieczy. Po kilku latach 
rodzina przeprowadzi-

Dzień po dniu, 18 i 
19 czerwca, w ko-

nińskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego odbyły się 
uroczystości wręczenia 
medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie w su-
mie 13 parom.
 Medalami, przyzna-
wanymi przez Prezy-

denta RP, uhonorowa-
ne zostały następujące  
pary: Maria i Kazimierz 
Bieńkowscy, Romana 
i Zdzisław Gabrysiak, 
Wanda i Stanisław Grze-
siak, Urszula i Bogdan 
Madajczak, Wiesława 
i Jerzy Miszczak, Zofia 
i Jan Szymankowscy, 

Mirosława i Kazimierz 
Wolscy, Marianna i Sta-
nisław Durlak, Jadwiga i 
Henryk Koziarscy, Stani-
sława i Stanisław Kwiat-
kowscy, Genowefa i Bog-
dan Mencel, Marianna 
i Hieronim Soszyńscy 
oraz Barbara i Kazi-
mierz Zajączkowscy.

 Medale wręczał pre-
zydent Konina Piotr Ko-
rytkowski. Dla jubilatów 
były ponadto kwiaty i 
- przy lampce szampa-
na - życzenia zdrowia i 
wytrwałości. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości 
odśpiewali uhonorowa-
nym medalami 100 lat.

30 lat 
samorządności 

70 lat razem

100 lat dla jubilatów!
Pamiątkowe zdjęcie wykonane 18 czerwca w ogrodzie przy dworku Zofii Urbanowskiej, gdzie mieści się USC. 

19 czerwca medalami przyznanymi przez Prezydenta RP uhonorowanych zostało sześć par małżeńskich. 

ła się do Konina. Państwo 
Karmowscy wychowali 

czworo dzieci: Krystynę, 
Mariana, Teresę i Pawła 

Grzegorza. Mają 7 wnuków 
i 5 prawnuków.  
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WAKACJE W KONINIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza do ośrodka wypoczynkowego

 ,,Przystań Gosławice”. 
Kąpielisko otrzymało pozytywną opinię jakości wody 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

oraz certyfikat WOPR. 
Sezon kąpielowy będzie trwał przez całe wakacje, czyli 

do 31 sierpnia. 
Dyżury ratowników - codziennie w godz. 10:00-18:00. 

Oferta zajęć wakacyjnych w mieście: www.konin.pl

DOBRE BO
LOKALNE#ZieleniakToLUBIĘ! #TargowiskoToLUBIĘ!


