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Gala Konińskiego Biznesu

Była muzyka na 
żywo, pyszny tort i 

mnóstwo dobrej ener-
gii! W Koninie, 1 paź-
dziernika - dokładnie 
w Międzynarodowym 
Dniu Osób Starszych, 
rozpoczął działalność 
Miejski Klub Senio-
ra. Jego siedzibą jest 
Strefa K w Konińskim 
Domu Kultury (KDK).
 Miejski Klub Se-
niora to odpowiedź 
władz miasta i KDK 
na potrzeby aktyw-
nych mieszkańców 
60+. – Otwierając dziś 
klub, wywiązuję się 
ze złożonej wcześniej 
obietnicy – powiedział 
prezydent Piotr 
Korytkowski. – Cieszę 
się, że mogę tu z Pań-
stwem być.  Jesteście 
dla nas bardzo ważni. 
Życzę, by Miejski Klub 
Seniora był miejscem 
ciekawych spotkań i 
rozwijania talentów – 
dodał prezydent.
 Harmonogram za-
jęć opracowany dla 

uczestników Miej-
skiego Klubu Seniora 
to oferta artystyczna, 
obejmująca zajęcia z 
tańca towarzyskiego 
z instruktorką Anną 
Cherniei, warsztaty 
kreatywne prowadzo-
ne przez Katarzynę Mi-
jakowską, zajęcia wo-
kalne w Zespole „Fanta-
zja” Mirosława Grzanki 
oraz spotkania filmowe 
z instruktorem Andrze-
jem Mosiem. W planie 
znalazły się też spo-
tkania pod hasłem „Po-
chwal się swoją pasją” 
połączone z prelekcją, 
pokazem lub wystawą. 
Ofertę przygotowało 
także Kino Centrum – 
to promocyjne ceny bi-
letów dla seniorów na 
seanse filmowe.
 Dodajmy, że koszt 
przystosowania Strefy 
K dla potrzeb klubu to 
około 60 tys. zł.
 Z powodu obostrzeń 
związanych z pandemią 
zajęcia w klubie zostały 
zawieszone.

Fontanna na skwerze 
przed Konińskim Do-

mem Kultury odzyska 
dawny blask. 7 paździer-
nika rozpoczął się jej 
remont. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z pla-
nem, to w ciągu dwóch 
miesięcy od momentu 
rozpoczęcia prac zosta-
nie wyremontowana, 
a na cokole zobaczymy 
znajomą figurę konia - 
symbol naszego miasta.
 Fontanna została 
uszkodzona w wyniku 
chuligańskiego wybry-
ku. Sprawca zniszczył 
figurę konia, a tak-
że instalację wodną 
i elektryczną. Został 
ustalony i ukarany 
przez sąd karą w wy-
sokości 5,6 tys. złotych. 
Naprawa będzie jednak 
znacznie kosztowniej-
sza, pochłonie bowiem 
ponad 131 tys. złotych. 

– Cieszymy się, że to miej-
sce odzyska dawny blask, 
ponieważ jest ważne dla 
naszych mieszkańców. 
Ale chcę podkreślić, że 
nie ma tolerancji dla 

wandalizmu. Miasto bę-
dzie dochodzić należnych 
roszczeń od sprawcy. 
Niech ten przykład poka-
że, że kara za niszczenie 

mienia publicznego jest 
nieuchronna – mówi Pa-
weł Adamów, zastępca 
prezydenta Konina.
 Fontanna zosta-
ła ufundowana kilka-

naście lat temu przez 
spółki miejskie, które 
teraz pomogły w jej na-
prawie. 6 października 
Miasto podpisało umo-

wę z konińską firmą 
„Somar”- Czyszczenie 
i Renowacja Budowli, 
która wygrała konkurs 
na naprawę fontan-
ny. – Prace obejmują 
kompleksowy remont 
instalacji elektrycznej i 
wodnej, wyczyszczenie 
obiektu, odlana zosta-
nie nowa figura konia. 
Poprzednia nie nadawa-
ła się do naprawy i po-
nownego montażu, po-
nieważ mogła stwarzać 
zagrożenie – informuje 
Rafał Oblizajek, kie-
rownik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w 
Koninie.
 Fontanna z koniem 
położona na skwerze 
zieleni na stałe wpisała 
się w krajobraz centrum 
Konina. To miejsce spo-
tkań i odpoczynku wielu 
koninian.  

Miejski Klub Seniora 
wystartował

Tegoroczna Gala Konińskiego 
Biznesu odbyła się 23 września 

w Hotelu Atut w Licheniu Starym. 
Centralnym punktem wydarze-
nia było wręczenie, już po raz 23, 
statuetek „Złotego Konia”. Statuet-
ka stanowi uznanie za wkład, jaki 
nagrodzone firmy wnoszą w uno-
wocześnienie i rozwój gospodarki 
naszego miasta oraz budowanie 
pozytywnego obrazu Konina i re-
gionu. O wyborze laureatów zde-
cydowała Kapituła. 
 W 2020 roku nagrody w kon-
kursie przyznane zostały w katego-
riach: „Firma Wspierająca Lokalną 

Społeczność”, „Eko-Firma”, „Nowy 
Przedsiębiorca” oraz „Firma Roku”.
 W kategorii „Firma Wspie-
rająca Lokalną Społeczność” 
nominowane zostały firmy: 
LM Lokalne Media sp. z. o.o., Stre-
fa Zdrowia Halina Krzemińska, 
Studio Tańca RYTMIX Wiesława 
Wolna. Statuetkę otrzymało Studio 
Tańca RYTMIX Wiesława Wolna.
 W kategorii „Eko-Firma” no-
minowane zostały firmy: Aris 
Group sp. z o.o., Chartari sp. z o.o., 
Natubay sp. z o.o. Primabiotic. 
Statuetkę otrzymała firma Aris 
Group sp. z o.o.

 W kategorii „Nowy Przed-
siębiorca” nominowane zostały 
firmy: Yuuki Sushi s.c., Domowe 
Wypieki Elżbieta Fic, Kancelaria 
Mediacyjna Dariusz Wilczewski 
– Mediator. Statuetkę otrzymała 
firma Domowe Wypieki Elżbieta 
Fic.
 W kategorii „Firma Roku” no-
minowane zostały firmy: DVD-
max.pl sp. z o.o., DeGosh Ma-
nufaktura Wnętrz i Mebli Moni-
ka Górny, Helado sp. z o.o. „Beza 
Krówka”. Statuetkę otrzymała 
firma Helado sp. z o.o. „Beza 
Krówka”.

Naprawiamy fontannę przed KDK

Zdjęcie archiwalne

Ciepłownia geotermalna ogrzeje miasto
Jest umowa na dofinan-

sowanie budowy cie-
płowni geotermalnej w 
Koninie. 28 października 
dokument został podpi-
sany przez przedstawi-
cieli stron: MPEC-Konin 
sp. z o.o. oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW). Koszt 
inwestycji wynosi ponad 

56 milionów zł, dofinan-
sowanie z NFOŚiGW - 
przeszło 24 miliony zł. 
Projekt realizowany bę-
dzie w latach 2021-2022 
na tzw. wyspie Pocieje-
wo w Koninie.
 Jak mówi prezes 
zarządu MPEC-Konin 
Sławomir Lorek: „w ten 
sposób zakończony został 
etap przygotowań for-

malnych i można przejść 
do fazy budowy ciepłowni 
geotermalnej”. Prezes za-
znacza, że za spółką dłu-
ga droga starań, decyzji, 
zgód, pozwoleń i tworze-
nia właściwej dokumen-
tacji. - Sukces ten nie byłby 
możliwy bez zaangażowa-
nia wielu osób. Na pierw-
szym etapie (realizacja 
odwiertu GT-1) bardzo ak-

tywnie pomagał poseł To-
masz Nowak, autor wielu 
interpelacji poselskich w 
kwestii wykorzystania 
wód geotermalnych, nato-
miast na etapie składania 
wniosku o dofinansowa-
nie budowy ciepłowni, 
jego oceny i ostatecznych 
decyzji, mających miejsce 
w 2020 roku przydatna 
okazała się pomoc posła 

Leszka Galemby. Wiele 
serca w przygotowania 
do realizacji tej inwesty-
cji włożył też były prezes 
MPEC-Konin Stanisław 
Jarecki – wyjaśnia Sławo-
mir Lorek. 
 Nowy zakład będzie 
trzecim opartym na od-
nawialnych źródłach 
energii producentem 
ciepła dla miasta. Będzie 

bazował na złożach wody 
o rekordowej tempera-
turze 97,5 stopnia Cel-
sjusza. Odkryto je pięć 
lat temu w wyniku od-
wiertu geotermalnego. 
Obecne władze miasta 
chcą, by Pociejewo stało 
się „ekologicznym salo-
nem miasta” z usługami 
z dziedziny rekreacji i 
balneologii. 
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Konin pierwszy w Wielkopolsce 
Konińskie mieszkanie 

treningowe dla osób 
ze spektrum autyzmu 
oficjalnie otwarte. Mieści 
się ono w budynku poda-
rowanym Miastu Konin 
przez prywatnych inwe-
storów: Itę Plutowską-Wi-
taszek oraz Wojciecha Plu-
ta-Plutowskiego. Powstało 
w ramach projektu „Azy-
mut-Samodzielność” dofi-
nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 9 września 
wstęgę przecięli m.in. 
uczestnicy projektu, Pau-
lina Stochniałek - członek 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Piotr 
Korytkowski - prezydent 
Konina oraz Witold No-
wak - zastępca prezydenta 
Konina.  
- Wprowadzamy w na-
szym mieście praktyki 
stosowane z powodze-
niem w Europie Za-
chodniej i w Skandyna-
wii.  Cieszę się, że Konin 
jest na mapie prekurso-
rów działań skierowa-
nych do osób ze spek-
trum autyzmu – powie-
dział prezydent Piotr 
Korytkowski.
 Do dyspozycji loka-
torów, na trzecim piętrze 
wielorodzinnego budynku 
przy ul. Erazma Pietrygi 3, 
są dwa mieszkania o łącz-
nej powierzchni 101,88 m 
kw. Składają się z trzech 
osobnych pokojów dla 
mieszkańców, pokoju dla 
trenera samodzielności, 
salonu z aneksem kuchen-
nym stanowiącego część 
wspólną, dwóch łazienek 
oraz pomieszczenia gospo-
darczego. Prowadzi jest 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem „Gepet-
to” z Konina. Jak zaznacza 
prezes stowarzyszenia 
Anna Leśna-Szymań-
ska – każde mieszkanie 
będzie dostosowane do 
możliwości i potrzeb jego 

mieszkańców. W ramach 
pobytu mieszkańcom 
zapewnione zostaje 
specjalistyczne wspar-
cie. Treningi dla osób ze 
spektrum autyzmu są 
przygotowywane i pro-
wadzone przez wyszko-
loną kadrę. Mieszkańcy 
zdobywają podstawo-
we umiejętności przede 
wszystkim poprzez tre-
ning samodzielności, tre-
ningi wspierające rozwój 
osobisty i porozumiewa-
nie, trening umiejętności 
społecznych oraz trening 
poznawczy i zawodowy. 
Programy treningowe są 
przygotowywane indywi-
dualnie.
 W procesie usamo-
dzielniania się doro-
słych dzieci ze spektrum 
autyzmu wzmocnieni 
zostają także rodzice i 
opiekunowie. Do nich 
skierowane są szkolenia, 
wsparcie terapeutyczne, 
grupy wsparcia i spotka-
nia integracyjne, a dzięki 
miejscom rotacyjnym 
w mieszkaniu treningo-
wym skorzystają z pro-
gramu wytchnieniowe-
go.
 Mieszkanie w zaso-
bach Miasta Konina jest 
przeznaczone dla pełno-
letnich osób ze spektrum 
autyzmu i aktywnych 
poza domem, np. pracu-
jących, uczestniczących 
w zajęciach warsztatów 
terapii zajęciowej, zaan-
gażowanych w wolonta-
riat. Wyposażone zostało 
przez stowarzyszenie „Ge-
petto”. Model mieszkania 
wspomaganego w ramach 
projektu ,,Azymut – Samo-
dzielność’’, jest realizowa-
ny również w pięciu in-
nych miastach w Polsce, w: 
Zielonej Górze, Gorzowie 
Wlkp., Kołobrzegu, Gole-
niowie oraz Stargardzie 
Szczecińskim.
 „Azymut-Samodziel-

ność” to projekt partnerski 
realizowany przez lidera 
- Województwo Zachodnio-
pomorskie oraz partnerów: 

Województwo Lubuskie 
- Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Zielo-
nej Górze, Województwo 

Wielkopolskie - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu.
 Wartość    projektu   

na trzech partnerów to 
10 175 941,60 zł. Dofi-
nansowanie z Unii Europej-
skiej wynosi 8 576 283,58 zł.
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Zr e a l i z o w a l i ś m y 
kolejny wniosek 

wybrany przez miesz-
kańców w ramach 
Konińskiego Budże-
tu Obywatelskiego 
(KBO). Kupiliśmy 70 
bud dla bezdomnych 
psów ze schroni-
ska przy ul. Gajowej. 
Wszystkie są wykonane 
z płyt warstwowych z 
pianką poliuretanową. 

Podłoga została wzmoc-
niona wodoodporną pły-
tą szalunkową, dach jest 
jednospadowy z możli-
wością jego otwarcia,  a 
obróbki wewnętrzne i 
zewnętrzne na wszyst-
kich krawędziach zostały 
ocynkowane. 
 Budy są różnej 
wielkości. Koszt ich za-
kupu w ramach KBO to 
ponad 49,5 tys. zł.  

Prezydent przedstawił koncepcję 
przebudowy stadionu im. M. Paska

Było po prostu prze-
pysznie! Naleśniki 

wytrawne, serwowane 
na słodko, jajka z be-
konem i sałatką - tak, 
w wielkim skrócie, wy-
glądało śniadaniowe 
menu przygotowane dla 
mieszkańców naszego 
miasta przez Radio ZET 
z okazji 30-tych urodzin.
 Radiowe miastecz-
ko na kółkach zaparko-
wało na skwerze przed 
Konińskim Domem 
Kultury. My co prawda 
nie gotowaliśmy dla ra-
diowców, ale...tańczyli-
śmy i śpiewaliśmy dla 
słuchaczy. Dziękujemy 
za występy tancerzom 
z zespołu CODA i se-
niorom z „Fantazji” - to 
zespoły działające przy 

KDK. Z wielką pompą 
na skwerze pojawiła 
się Ewa Adamska - na-
sza koleżanka z pracy, 
która wcieliła się w po-
stać konińskiej pisarki 
Zofii Urbanowskiej. 
Tyle, że długą suknię 
zamieniła na tiulową 
spódnicę, eleganckie 
botki na wesołe tramp-
ki, a powóz konny na... 
stylowego cadillaca. 
 Do miasteczka 
przyjechali konińscy 
stróże prawa na swoich 
rowerach, co wychwy-
cił czujny prowadzący. 
Oko na całe wydarze-
nie miała nasza Straż 
Miejska. Na śniadanie 
przejazdem wpadli 
„błękitni” z PTTK, czyli 
CIKLO Konin.

.

Śniadanie 
z Radiem ZET 

w Koninie

70 bud 
dla bezdomnych 

psów

Mamy koncepcję prze-
budowy najstarszego 

stadionu w mieście – im. 
Mariana Paska przy ul. 
Dmowskiego. To jeden 
z kluczowych obiektów 
sportowych Konina, który 
od lat czekał na remont. 
Jak poinformo-
wał prezydent 
Konina Piotr Ko-
rytkowski – Mia-
sto wystartuje w 
programie inwe-
stycji o szczegól-
nym znaczeniu 
dla sportu reali-
zowanym przez 
M i n i s t e r s t w o 
Sportu. Będziemy 
się starać o do-
finansowanie w 
wysokości 70%, 
30% - niespełna 3 
miliony zł – to bę-
dzie wkład wła-
sny samorządu. 
- W minionych la-
tach inwestycje w 
obiekty sportowe 
były inwestycja-
mi zapomnianymi. Chce-
my to zmienić - mówił 
prezydent Korytkowski. 
Opracowanie dokumen-
tacji projektowo-budow-
lanej jest po stronie MO-
SiR-u. Są też kompletowa-
ne dokumenty niezbędne 
do złożenia wniosku w 
ministerstwie.

 Zgodnie z koncepcją 
przy ul. Dmowskiego 
powstać mają dwa no-
woczesne pełnowymia-
rowe boiska treningowe 
(68x105 m) trawiaste 
i sztuczne z oświetle-
niem, odwodnieniem i 

nawodnieniem, boczne 
trawiaste boisko tre-
ningowe (56x100 m) 
z pełną infrastruktu-
rą, zadaszona ażurowa 
trybuna, ogrodzenie 
obiektu oraz monito-
ring. Takie oczekiwania 
wyraziły kluby sporto-
we, z którymi konsul-

towano przygotowanie 
koncepcji.
 Jak mówi Mateusz 
Michalski, prezes Górni-
ka Konin – to kluczowa i 
przełomowa inwestycja 
ważna dla rozwoju spor-
tu w mieście. - Na tego 

typu kompleks czekamy 
od wielu lat. Niezwykle 
potrzebna jest zwłaszcza 
pełnowymiarowa sztucz-
na płyta boiska. Dzięki 
niej nie będziemy musie-
li w chłodniejszej części 
roku jeździć do innych 
miast, które posiadają taki 
obiekt, aby wynajmować 

tam boiska – wyjaśnił. 
Podobnego zdania jest 
prezes i trener Medyka 
Konin Roman Jaszczak. 
- Musieliśmy jeździć po 
całej Polsce czy nawet 
Europie, by w styczniu i 
lutym grać międzynaro-

dowe mecze 
towarzyskie – 
tłumaczył.
 Decyzją 
prezydenta 
nad przebu-
dową obiek-
tu pracuje 
zespół robo-
czy, w które-
go składzie 
z a s i a d a j ą 
m.in.: Witold 
Nowak - za-
stępca pre-
zydenta, Ewa 
Kulczyńska - 
dyrektor MO-
SiR w Koni-
nie, Katarzy-
na Rejniak 
- zastępca 
kierownika 

Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego. Do zespołu 
będą dopraszani przed-
stawiciele konińskiego 
środowiska sportowego 
oraz specjaliści różnych 
branż, których wsparcie 
będzie niezbędne na po-
szczególnych etapach re-
alizacji projektu.

W auli PWSZ, 18 
września, od-

była się Inauguracja 
Roku Kulturalnego 
2020/2021 w Koninie. 
Wydarzenie zostało 
zorganizowane zgodnie 
z obostrzeniami 
pandemicznymi.
 Nieodłącznym 
elementem im-
prezy są nagrody i 
wyróżnienia Prezy-
denta Miasta Koni-
na wręczane koni-
nianom szczegól-
nie zasłużonym dla 
rozwoju kultury 
w mieście. Odzna-
ką honorową ,,Za 
zasługi dla Miasta 
Konina” uhonoro-
wani zostali: Kamil 
Michał Dziadykie-
wicz, Izabela Maty-
ba, Tamara Elżbieta 

Wójtowicz, Joanna Za-
wadzka. 
 Nagrody Prezydenta 
Miasta Konina otrzyma-
li: Danuta Małgorzata 
Gościńska, Ewa Lucyna 
Guzowska, Olga Ewa 

Marcinkowska, Marta 
Jolanta Merdzińska, Mi-
chał Łukasz Piskorski, 
Studio Tańca Rytmix, Re-
nata Rudowicz, Małgo-
rzata Szuman-Gorczyca, 
ks. Paweł Śmigiel, Anna 

Lidia Wysocka-Sobczak, 
Robert Żurański. 
 Stypendium artystycz-
ne Prezydenta Miasta Ko-
nina zostało przyznane 
3 osobom. Są to młodzi i 
utalentowani artyści: Ra-

dosław Goździkowski, 
Weronika Kamińska 
oraz Antonina Wali-
szewska. Z okazji 50-le-
cia działalności Koniń-
skiego Domu Kultury 
w budynku przy placu 
Niepodległości prezy-
dent wręczył dyrektor 
placówki - Elżbiecie 
Miętkiewskiej pamiąt-
kowy grawerton. 
  Na finał z kon-
certem „Osiecka De 
Luxe” wystąpiła Maja 
Kleszcz. Imprezę pro-
wadziła znana dzien-
nikarka muzyczna 
Anna Gacek. 

Święto ludzi kultury
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Znane są oficjalne wyni-
ki głosowania na wnioski 

zgłoszone do KBO 2021. Łącz-
nie w głosowaniu wzięło udział 
9 438 osób, 8 456 głosów od-
dano przez internet, a 982 - w 
lokalach wyborczych. Do roz-
dysponowania było 2 906 000 zł, z 
czego 1 906 000 zł na zadania duże, 
a 1 000 000 zł - na małe.
 Spośród zadań małych do re-
alizacji zaakceptowanych zostało 
dziesięć: E-sportowe Mistrzo-
stwa Polski; Nowy plac zabaw dla 
Przedszkola „Kubuś Puchatek” 
nr 12; „Asy grają w klasy” - Ro-
dzinny plac zabaw i gier podwór-
kowych przy Przedszkolu nr 16 
im. Jana Brzechwy w Koninie, ul 
Szarotki 1; Opieka nad kotami 
wolnożyjącymi oraz bezpłatne 
chipowanie psów dla mieszkań-
ców miasta Konina; ,,Z książką 
po drodze 3”; Skuter ratowniczy 
dla WOPR w Koninie; ,,Konin lubi 
książki 6”; Łąki kwietne w całym 
mieście; Strefa chilloutu - czytel-
nie dla każdego i Samochód dla 
grupy interwencyjnej WOPR w 
Koninie z niezbędnym wyposa-

żeniem medycznym. Spośród za-
dań dużych zrealizowane zosta-
nie Centrum Rekreacyjno- Spor-
towe dla mieszkańców Konina.
 Na realizację małych pro-
jektów w KBO przeznaczony 
jest 1 000 000 zł. 10 małych 
projektów wyczerpuje te środ-
ki w wysokości 906 897,99 zł. 
Do dyspozycji pozostaje zatem 
kwota 93 102,01 zł. W przy-
padku projektów dużych pula 
wynosi 1 906 000 zł. Wybrany 
projekt – Centrum Rekreacyjno
-Sportowe kosztuje 999 990 zł, 
zatem do dyspozycji pozostaje 
906 010 zł.  W poprzednich edy-
cjach KBO, mając środki w puli, 
miasto realizowało tańsze pro-
jekty, które były na dalszych 
miejscach i mieściły się w za-
rezerwowanej kwocie. Teraz 
prezydent przedstawi radnym 
inne, zgodne z regulaminem 
rozwiązanie - realizację wnio-
sków z kolejną, największą 
liczbą głosów od mieszkańców.  
 Jak poinformował prezy-
dent Konina Piotr Korytowski 
- zgodnie z §13 ust. 1 regula-

minu KBO zaproponuje Radzie 
Miasta Konina zwiększenie kwoty 
na realizację w 2021 roku zadań 
KBO o 100 886,99 zł i podjęcie de-
cyzji o ujęciu w budżecie miasta 
dwóch projektów: małego - Par-
king przy przedszkolu nr 4 „Bia-
ły Konik” – Konin Przydziałki, 
ulica Kryształowa. Brakująca 
kwota w puli środków na zadania 
małe to 6 896,99 zł, a także duże-
go - Rozbudowa schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Koninie 
przy ul. Gajowej 7A – etap 1. W 
tym przypadku brakująca kwota 
w puli środków na zadania duże 
to 93 990 zł. – Na rozbudowę 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt zagłosowało 2 489 osób. Na-
tomiast na kolejny projekt połowa 
mniej. Nie możemy bagatelizo-
wać liczby oddanych głosów. 
Biorąc pod uwagę też cel, czyli 
konieczność rozbudowy i to, że 
w swojej mądrości zauważyli to 
mieszkańcy, ku temu się przy-
chylam – tłumaczył prezydent 
Korytkowski.

Dwa wnioski do FDS 2021

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu”

Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/

„Młodzi ekolodzy – wspieranie 
edukacji ekologicznej poprzez 
działania podnoszące świado-
mość ekologiczną społeczeń-
stwa w Szkole Podstawowej nr 4 
w Koninie i Szkole Podstawowej 
nr 9 w Koninie”

Miasto Konin infor-
muje, że na reali-

zację przedsięwzięcia 
pn. „Młodzi ekolodzy 
– wspieranie edukacji 
ekologicznej poprzez 
działania podnoszące 
świadomość ekolo-
giczną społeczeństwa 
w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Koninie i 
Szkole Podstawowej 
nr 9 w Koninie” otrzy-
ma pomoc finansową 
ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, w wysoko-
ści 70%.
 Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wy-
nosi 50 tys. zł, w tym 
dotacja z WFOŚiGW w 
Poznaniu w wysoko-
ści 35 tys. zł. Termin 
realizacji zadania – 
30.11.2020 r.

 Zakupione pomoce 
dydaktyczne przezna-
czone będą do wspo-
magania procesu na-
uczania, podnoszenia 
świadomości ekolo-
gicznej oraz zaintere-
sowania i zrozumienia 
procesów zachodzą-
cych w otaczającym 
nas środowisku, uroz-
maicą prowadzone 
zajęcia lekcyjne, a 
dla dzieci i młodzie-
ży będą wsparciem w 
przyswajaniu przeka-
zywanej przez nauczy-
cieli wiedzy. Pomoce 
dydaktyczne w posta-
ci ławostołów i tablic 
edukacyjnych pozwo-
lą przeprowadzać lek-
cje na świeżym powie-
trzu, które dodatkowo 
będą oddziaływać na 
zmysły uczniów i po-
mogą im poznawać 
nasze środowisko.

Laskówiecka i Pade-
rewskiego – to kolej-

ne ulice, które chcemy 
wyremontować przy 
wsparciu Funduszu Dróg 
Samorządowych (FDS). 
Miasto Konin złożyło do 
wojewody wielkopol-
skiego dwa wnioski apli-

kacyjne w ramach nowe-
go naboru na 2021 rok.
 Chcemy zbudować 
nowy odcinek ulicy La-
skówieckiej, o długości 
1 025 m, od ulicy Jana 
Pawła II do Grójeckiej. 
Zgodnie z projektem 
miałaby tam powstać 

m.in. jezdnia o na-
wierzchni bitumicznej, 
zjazdy indywidualne i 
publiczne, chodnik z be-
tonowej kostki brukowej, 
ścieżka rowerowa. - Bu-
dowa drogi polepszy wa-
runki komunikacyjne oraz 
przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa 
ruchu. Mieszkańcy ocze-
kują tej inwestycji. Jakiś 
czas temu odbyła się tam 
wizja lokalna z udziałem 
radnych: Emilii Wasielew-
skiej i Wiesława Wanjasa, 
podczas której omówi-
liśmy zakres propono-
wanych prac – wyjaśnia 

Paweł Adamów, zastępca 
prezydenta Konina. 
Szacunkowy koszt prac 
to 7 400 889,82 zł.
 Druga planowana 
przebudowa ul. I. Pade-
rewskiego, na odcinku 
pomiędzy ul. Kleczewską 
a rondem WOŚP, doty-
czy odcinka o długości 
798 m. Jest planowana 
na dwa lata 2021-2022. 
W ramach robót drogo-
wych przewiduje się wy-
mianę całej konstrukcji 
nawierzchni, poszerze-
nie ciągu pieszo-rowe-
rowego, przebudowę za-
tok autobusowych oraz 

przejść dla pieszych, 
przebudowę kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia 
ulicznego, zagospoda-
rowanie pasa zieleni. Te 
prace pozwolą na po-
prawę warunków bez-
pieczeństwa na drodze i 
na zmniejszenie hałasu. 
Szacunkowy koszt prac 
to 10 294 966,24 zł.
 Przypomnijmy, w 
ciągu ostatnich dwóch 
lat złożyliśmy w ramach 
FDS cztery wnioski o 
dofinansowanie. Wszyst-
kie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Rekordową 
kwotę, 30 milionów zł 

- najwyższe dofinanso-
wanie w Wielkopolsce 
w ramach FDS 2020 
– otrzymaliśmy na bu-
dowę połączenia ulic 
Wyzwolenia-I. Paderew-
skiego. 
– Nie zwalniamy tempa. 
Jak do tej pory byliśmy 
skuteczni. Liczymy więc 
na to, że w ramach no-
wego rozdania Funduszu 
Dróg Samorządowych 
otrzymamy wsparcie na 
dwie kolejne inwestycje, 
które poprawią układ 
komunikacyjny miasta 
– mówi prezydent Konina 
Piotr Korytkowski.  

KBO 2021: wyniki i propozycje
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Ósma edycja Narodo-
wego Dnia Sportu, a 

pierwsza z udziałem Koni-
na, odbyła się w sobotę, 
19 września. W naszym 
mieście rozpoczęła się 
treningiem biegowym i 
rolkarskim. Uczestnicy 
przebyli trasę liczącą 
ponad dwa kilometry 
przebiegającą wokół je-
ziorka Zatorze.
 W Miejskim Ośrod-
ku Wypoczynkowym 
„Przystań Gosławice” 
młodzi adepci sportów 
wodnych uczestniczyli 
w treningu żeglarskim 
p r z e p ro wa d z o ny m 
przez Klub Żeglarski 
Spinaker. Poznali taj-
niki pracy sternika i 
załoganta na Optymi-
stach, a także uczest-
niczyli w miniregatach na 
Jeziorze Pątnowskim.
Cały wydarzenie zakoń-

czone zostało w hali Ron-
do, gdzie zaprezentowało 
się 12 konińskich klubów 

sportowych. Każdy z nich 
miał do dyspozycji od kil-
ku do kilkunastu minut, 

by pokazać swój doro-
bek. Z reguły był to pokaz 
treningu z ustnym ko-

mentarzem na temat klu-
bu i jego osiągnięć. Jako 
pierwsza pojawiła się 

para z Konińskiego Klubu 
Szermierczego - Sylwia 
Matuszak, która z trene-
rem Arkadiuszem Rosza-
kiem pokazała swój stan-
dardowy trening. Później 
na specjalnie wydzielo-
nym placu na środku hali 
prezentowały się kolejne 
kluby: KS Górnik Konin, 
Iskra Konin, Konińskie 
Ludowe Towarzystwo 
Cyklistów, RKK Kyoku-
shin, KKPK „Medyk” , MKS 
MOS, Oranje Konin, Rekin 
Konin, Reiss Konin, UKS 
Smecz oraz Start Konin.
 Przed rozpoczęciem 
prezentacji sportowych 
fantastyczny pokaz umie-
jętności artystycznych 
dali tancerze ze Studia 
Tańca RYTMIX.
 Partnerami i sponso-
rami Narodowego Dnia 
Sportu w Koninie byli: 
Kupiec oraz Pewiczanka.

Nagrody za najpiękniejsze ogrody

Sportowe 
Podsumowanie 
Roku Szkolnego 

2019/2020
W ramach Naro-

dowego Dnia 
Sportu, który odbył 
się w sobotę 19 wrze-
śnia, nagrodzono 
uczniów, trenerów 
oraz szkoły za wyni-
ki sportowe w roku 
szkolnym 2019/2020. 
MOSiR Konin jak co 
roku był organiza-
torem Igrzysk Mia-
sta Konina, które są 
pierwszym etapem 
do Mistrzostw Wiel-
kopolski organizowa-
nych przez Szkolny 
Związek Sportowy 
„ W I E L KO P O L S K A”. 
Mistrzostwa te pro-
wadzone były na ba-
zie obiektów MOSiR 
oraz szkół, które pod-
jęły się współorgani-
zacji zawodów szkol-
nych.

 Najbardziej uspor-
towione szkoły w 
Koninie w kategorii 
„Igrzyska Dzieci”:
1. miejsce - Szkoła 

Podstawowa nr 3 
(1 094 pkt)

2. miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 4 
(824,5 pkt)

3. miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 15 
(809,5 pkt)

W kategorii „Igrzyska 
Młodzieży Szkol-
nej”:

1. miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 3 
(1 242 pkt)

2. miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 4 
(790,5 pkt)

3. miejsce - Szkoła 
Podstawowa nr 15 
(721,5 pkt)

W kategorii „Licealia-
da”:

1. miejsce - II Liceum 
Ogólnokształcące 
(1 047 pkt)

2. miejsce - III Liceum 
Ogólnokształcące 
(975,2 pkt)

3. miejsce - Zespół 
Szkół Górniczo-E-
n e r g e t y c z n y c h 
(958 pkt)

 Bardzo dobre wy-
niki konińskich szkół 
pozwoliły zająć Mia-
stu Konin wysokie 
miejsca w klasyfika-
cji powiatów Woje-
wództwa Wielkopol-
skiego.

W kategorii „Igrzyska 
Dzieci”:
1. miejsce - Poznań 

(785,5 pkt)
2. miejsce - Leszno 

(502,88 pkt)
3. miejsce - Konin 

(417,36 pkt)

W kategorii „Igrzy-
skach Młodzieży 
Szkolnej”:
1. miejsce - Konin 

(683,34 pkt)
2. miejsce - Poznań 

(593,72 pkt)
3. miejsce - Powiat 

K r o t o s z y ń s k i 
(474,42 pkt)

W kategorii „Licealia-
da”:
1. miejsce - Powiat 

Turecki (953,28 
pkt)

2. miejsce - Powiat 
Jarociński (927,28 
pkt)

3. miejsce - Powiat 
Kępiński (900,6 
pkt)

4. miejsce - Powiat 
O s t r z e s z o w s k i 
(788,10 pkt)

5. miejsce - Konin 
(717,48 pkt)

Konin w Narodowym Dniu Sportu

Uroczyste wręcze-
nie nagród dla 

uczestników konkur-
su na „Najładniejszy 
ogród/ balkon/ taras 
na Starówce” odbyło 
się 25 września w ko-
nińskim ratuszu. Tego 
dnia wszyscy uczest-
nicy konkursu stawili 
się osobiście. Nagrody 
wręczał zastępca pre-
zydenta Konina Paweł 
Adamów wraz z dy-
rektorem sklepu Leroy 
Merlin w Koninie To-
maszem Pawłowskim. 
Zgłoszenia konkurso-
we w pierwszym eta-
pie oceniała komisja 
konkursowa, ale osta-
tecznie to największa 
liczba polubień przez 
internautów na FB 
wyłoniła zwycięzcę w 
kategorii „ogród”. Na-

grody ufundowane zo-
stały przez sklep Leroy 
Merlin w Koninie. Zwy-
ciężył Andrzej Kisiel 
(525 polubień na FB), 
który otrzymał stolik 

z krzesłami ogrodo-
wymi wraz z lampio-
nem. Druga i trzecia 
nagroda przypadły: 
Jadwidze Olejnik (467 
polubień na FB) i Jó-

zefowi Borowiakowi 
(208 polubień na FB), 
którzy otrzymali leżaki 
z lampionami.
 Wyróżnienie w kate-
gorii „ogród” otrzyma-
ła Elżbieta Cichowlas, 
a w kategorii „balkon” 
Teodozja Michałow-
ska. Obie panie dostały 
hamaki z lampionami. 
Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i 
upominki.
 Uczestnikom kon-
kursu gratulujemy oraz 
serdecznie dziękujemy 
za wzięcie udziału w 
konkursie. Mamy na-
dzieję, że w następnym 
roku weźmie w nim 
udział jeszcze więcej 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Miasta Ko-
nina.
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Swoje 103. urodziny obchodziła 5 
października pani Zofia Zapaśnik. 

Z tej wyjątkowej okazji jubilatkę od-
wiedzili z kwiatami, gratulacjami i 
serdecznymi życzeniami zastępca 
prezydenta Konina Paweł Adamów 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Anna Nowicka.
 Pani Zofia urodziła się w zaborze 
rosyjskim 3 października 1917 r. Do 
czasu repatriacji żyła w powiecie lidz-
kim, w najmniejszym polskim mię-
dzywojennym województwie nowo-
gródzkim. Tam wyszła za mąż. Pobu-
dowała wraz z mężem kowalem dom 
i kuźnię. Okres wojny przyniósł wiele 
zmartwień - śmierć najstarszego syna, 

niewolę niemiecką i sowiecką męża, 
rabunek przez władze sowieckie wy-
posażenia kuźni. II wojna światowa i 
okres powojenny to wspieranie pol-
skich partyzantów, którzy potrzebo-
wali odpoczynku i jedzenia.
 U schyłku lat pięćdziesiątych wraz z 
mężem podjęli decyzję o repatriacji. Za-
mieszkali w Koninie. Wychowali trzech 
synów. Pani Zofia doczekała się 8 wnu-
ków i 8 prawnuków. Jedna wnuczka wy-
szła za mąż za Włocha i mieszka na Sy-
cylii. Troje wnuków z rodzinami osiadło 
w Wielkiej Brytanii. Pozostali zostali w 
Polsce. Dziś czas spędza z opiekunkami 
i synem, którego w niektóre weekendy 
zastępuje dwóch wnuków.

Sto lat dla jubilatów! 
30 września w ko-

nińskim Urzędzie Stanu 
Cywilnego odbyła się 
uroczystość wręczenia 

medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Me-
dalami przyznawany-
mi z okazji 50. rocznicy 
pożycia małżeńskiego 

uhonorowanych zosta-
ło tego dnia sześć par. 
To: Anna i Jan Kałużni, 
Teresa i Eugeniusz Ko-
morowscy, Halina i Je-

rzy Kucal, Maria i Wła-
dysław Ładeccy, Teresa 
i Edmund Magas oraz 
Aniela i Mieczysław 
Popiela. Odznaczenia 

wręczał prezydent Ko-
nina Piotr Korytkowski.  
Dla jubilatów były po-
nadto kwiaty i - przy 
lampce szampana - ży-

czenia zdrowia i wy-
trwałości. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości 
odśpiewali uhonorowa-
nym „100 lat”.

Medale dla małżonków

Uczczono pamięć tych, którzy nie wrócili z nieludzkiej ziemi
W związku z pande-

mią obchody 81. 
rocznicy napaści sowiec-
kiej na Polskę, obcho-
dzone także jako Dzień 
Sybiraka, miały w tym 
roku skromny charakter. 
17 września przy głazie 
z tablicą upamiętniającą 
tych, którzy na zawsze 
pozostali „(…) w tajgach 
Sybiru i stepach Kazach-
stanu w latach 1949-56 
oraz tych, którym Bóg 
pozwolił wrócić do Oj-
czyzny” złożono kwia-
ty i zapalono znicze. 

Ks. prał. Józef Wysocki 
- proboszcz Parafii św. 
Wojciecha, na terenie 
której znajduje się pa-
miątkowa tablica na 
głazie poprowadził 
modlitwę za ofiary re-
presji sowieckich.
 O tamtych strasz-
nych czasach, śmier-
ci i wyzysku mówiła 
Maria Pawłowska 
- prezes Zarządu Re-
gionu Związku Sy-
biraków w Koninie. 
Bardzo osobistą re-
fleksją podzielił się 

z uczestnikami spotka-
nia zastępca prezyden-

ta Konina Witold No-
wak. Pod symboliczną 

tablicą kwiaty złożyli i 
zapalili znicze Sybiracy 

oraz przedstawi-
ciele samorządu 
Konina i ducho-
wieństwa.
 Następnie w 
siedzibie Związku 
odbyło się spo-
tkanie członków 
organizacji popro-
wadzone przez 
Franciszka Olecha 
- prezesa koniń-
skich Sybiraków, 
w trakcie którego 
srebrną odznakę 

„Za zasługi dla Związku 
Sybiraków” przyznaną 
przez Zarząd Główny 
Związku, otrzymał Cze-
sław Jacek Botor, wielo-
letni kierownik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w 
Koninie.
 Do grona członków 
konińskiej organizacji 
przyjęto także nowe 
osoby - potomków Sy-
biraków z Kazachsta-
nu, którzy powrócili do 
kraju swoich dziadków 
i rodziców.

103. urodziny pani Zofii Zapaśnik

Dokument na tysiąc stron 
To już finał prac. 29 październi-

ka w Ministerstwie Funduszy i 
Polityki Regionalnej w Warszawie 
złożyliśmy dokument opracowany w 
ramach programu „Rozwój Lokalny”. 
Spośród około 50 miast, które - tak 
jak Konin - zakwalifikowane zostały 
do drugiego etapu programu, dofi-
nansowanie otrzyma 15.  To szan-
sa, by zdobyć dla miasta z Funduszy 
Norweskich ponad 40 milionów zł. 
Czy się uda, okaże się w pierwszym 
kwartale 2021 roku.
 Urzędnicy przyznają, że to wy-
magający projekt. - Przez 10 miesię-
cy pracowało przy nim kilkadziesiąt 
osób. Odbyliśmy prawie 50 spotkań 
bezpośrednich oraz online z udziałem 
ekspertów ze Związku Miast Polskich. 

Finalny dokument zawiera przeszło 
1000 stron opracowanego materiału. 
Opisaliśmy  114 przedsięwzięć, któ-
re mogą być zrealizowane w mieście 
– tłumaczy Katarzyna Rejniak, za-
stępca kierownika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w 
Koninie.
 Jak wyjaśnia zastępca prezy-
denta Konina ds. społecznych Wi-
told Nowak – program „Rozwój 
Lokalny” jest skierowany do miast 
poprzemysłowych zmagających się 
z takimi problemami społecznymi, 
z jakimi zmaga się Konin, czyli np. z 
większym niż w przypadku innych 
miast bezrobociem. – Chcemy po-
zyskać pieniądze na działania spo-
łeczne, np. w obszarze rewitalizacji 

miasta czy na projekty, 
które uruchomią jego 
dalszy rozwój. Jeśli się 
uda, to na pewno bę-
dzie to duży bodziec 
rozwojowy dla nasze-
go samorządu - dodaje 
Witold Nowak.
 Partnerami Miasta 
są: Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., Pań-
stwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie 
oraz Krajowy Zasób Nie-
ruchomości. 
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Lp. miejscowość/gmina
Stawka  

od 1 miesz-
kańca

1 Miasto Turek 25,00 zł 
2 Ostrów Wlkp 25,00 zł 

3

Podpoznańskie miasta i gminy, takie jak:  Brodnica, 
Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielko-

polski, Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Kościan,  
Gmina Miejska Kościan, Miasto Puszczykowo, Opalenica, 
Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń zrzeszone 
w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowa-

nia Odpadów - SELEKT” 27,00 zł 
4 Kalisz 23,00 zł 
5 Środa Wlkp. 24,00 zł 
6 Gorzów Wlkp. 24,00 zł 
7 Gniezno 24,00 zł 
8 Jelenia Góra 27,00 zł 

9

Gmina Białośliwie; Gmina Czarnków; Gmina Drawsko; 
Gmina i Miasto Jastrowie; Gmina Kaczory; Gmina i Mia-

sto Krajenka; Gmina Krzyż Wielkopolski; Gmina Mia-
steczko Krajeńskie; Gmina Okonek; Miasto Piła; Gmina 
i Miasto Ujście; Gmina Wieleń; Gmina Wyrzysk; Miasto 

i Gmina Wysoka  zrzeszone w Związku Międzygmin-
nym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalny-

mi” 30,00 zł 
10 Leszno 27,00 zł 
11 Katowice 21,30 zł 
12 Łódź 24,00 zł 
13 Włocławek 25,00 zł 
14 Pleszew 24,00 zł 
15 Luboń 28,00 zł 
16 KONIN 19,00 zł 

Konin z atrakcyjnymi cenami za usługi komunalne

Lp.
miejsco-

wość/
gmina

bilet normalny bilety okresowe

1 Poznań

do 15 minut - 4 zł 
do 45 min - 6 zł 
do 90 min -  8 zł

Bilet na sieć normalny 30 dni 
- bez ulgi metropolitalnej - 149 zł

2 Kalisz

bilet miejski nor-
malny - 2,70 zł, 
bilet miejski jedno-
godzinny normalny 

- 4,00 zł

Bilet miesięczny 112 zł

3 I n o w r o -
cław

jednorazowy – 3 zł, 
czteroprzejazdowy 

– 11,20 zł

Bilet 30-dniowy - 90 zł

4 W ł o c ł a -
wek

Bilet jednorazo-
wy, przesiadkowy 
ważny 45 minut - 

2,60 zł

Bilet miesięczny 75 zł, 
ulgowy 50% - 37,50 zł

5 Legnica 3,60 zł Bilet 30-dniowy normalny: 100 zł

6 Jaworzno 4,00 zł Bilet miesięczny 80 zł

7
G o r z ó w 

Wlkp. 3,00 zł Bilet miesięczny 92 zł, 
ulgowy 50% - 46 zł

8 Gniezno 3,00 zł Bilet miesięczny 92 zł, 
ulgowy 50% - 46 zł

9 Płock 3,60 zł Bilet 30-dniowy - 110 zł

10 Grudziądz 3,20 zł Bilet 30-dniowy - 92 zł

11 KONIN 2,80 zł Bilet 30-dniowy - 70 zł

Co jakiś czas pojawiają się głosy, że Konin ma wysokie opłaty za usługi komunalne w porównaniu do innych miast. Postanowiliśmy 
więc sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości. Przygotowaliśmy zestawienia dotyczące cen biletów oraz opłat za odbiór śmieci. 

Opłaty za odbiór odpadów 
- Konin jest w gronie miast z najniższymi 
opłatami za gospodarowanie odpadami 
w Polsce. Wynosi ona bowiem 19 zł. Jest 
to zasługa efektywnego systemu odbio-
ru i zagospodarowania odpadów oraz 
funkcjonowania w Koninie Ekospalar-
ni – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca 
prezydenta Konina ds. gospodarczych. 
Jak dodaje: „w wielu innych miastach, po-
mimo zastosowania o wiele wyższych sta-
wek od mieszkańca niż w naszym mieście, 
system się nie bilansuje i miasta muszą 
dokładać jeszcze dodatkowo z budżetu 
kosztem innych zadań. W Koninie przy 
zastosowaniu stawek 19 zł system się bi-
lansuje”.

Ponadto nasza spalarnia ma jedne 
z najniższych cen na bramie za odbiór 
odpadów od firm, które są poza publicz-
nym systemem. Dzięki temu odbiór i 
zagospodarowanie odpadów dla ko-
nińskich przedsiębiorców jest o wiele 
tańsze niż w innych gminach. Dla przy-
kładu: cena za odbiór tony papieru, tek-
tury i szkła wynosi zaledwie złotówkę, w 
innych gminach może kosztować nawet 
100% lub 200% więcej. Za odbiór tony 
odpadów zmieszanych przedsiębiorcy 
płacą zaledwie 320 zł, podczas gdy w in-
nych gminach cena ta sięga już 500 i 600 
zł, a rekordziści ustalili ją na blisko 1000 
zł za tonę. Wiele frakcji odpadów zbiera-
nych jest nieodpłatnie, pomimo że Eko-
spalarnia ponosi koszty ich utylizacji. 

Opłaty MZK

Pomimo pandemii, w przeciwień-
stwie do wielu polskich samorządów, 
Konin nie tylko nie zwiększył dra-
stycznie cen biletów na komunikację 
miejską, ale utrzymał dotychczasowe 
ulgi i zwolnienia dla mieszkańców. - W 
naszym mieście ceny biletów komuni-

kacji miejskiej - zarówno tych jedno-
razowych, jak i miesięcznych są wśród 
najniższych w kraju. Mimo pandemii 
utrzymaliśmy też darmowe przejazdy 
dla dzieci ze szkół podstawowych, a tak-
że dla młodzieży uczęszczającej do szkół 
ponadpodstawowych, tymczasem wiele 
samorządów z tego rezygnuje – dodaje 
zastępca prezydenta Paweł Adamów. 

Paweł Adamów zastępca prezydenta Konina: Konin na tle wielu 
polskich miast wypada bardzo atrakcyjnie. I to zarówno jeśli cho-
dzi o ceny biletów za przejazd autobusami komunikacji miejskiej, 
jak i o opłaty za gospodarowanie odpadami w Polsce. Przygotowa-
liśmy zestawienie, żeby mieć skalę porównawczą. Liczby nie kłamią. 

Wnioski? Jesteśmy w gronie miast z najniższymi opłatami za 
gospodarowanie odpadami w Polsce. Ceny za przejazdy ko-
munikacją miejską również mamy atrakcyjne, a co więcej - nie 
poszliśmy drogą innych miast, które w tych trudnych czasach 
zrezygnowały z nieodpłatnych przejazdów.


