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W niedzielę, 6 grudnia, Stowarzy-
szenie Aktywności Lokalnej Mło-

dzi-Aktywni zaprosiło najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta na miko-
łajkową zabawę. Światełka na miejskiej 
choince razem z Mikołajem zapalił pre-
zydent Konina Piotr Korytkowski.

 W programie imprezy, która 
była relacjonowana na żywo w In-
ternecie znalazły się także warsz-
taty świąteczne oraz spektakl 
teatralny „Bajki z worka św. Mi-
kołaja” przygotowany przez Teatr 
Vaśka.

Mikołajkowy 
plac Wolności

Fragment „krajówki” 
odnowiony  

Nowa inwestycja 
po elewatorze

Świątecznie na placu Wolności  

To była precyzyjna robota! W sobo-
tę, 21 listopada, po godz. 14.00 ele-

wator zbożowy w Koninie został wy-
burzony metodą strzałową. Budynek 
złożył się jak domek z kart. - Położył się 
dokładnie w tę stronę, w którą miał się 
przewrócić. Było to spektakularne wy-
darzenie, ale bezpieczne - skomentował 
zastępca prezydenta Konina Witold 
Nowak, który obserwował wszystko, 
stojąc niedaleko ekipy technicznej. 
 Elewator zbożowy od wielu lat nie 
pełnił swojej pierwotnej funkcji. Wiel-
kie silosy i maszyny stały bezużytecz-
nie, a wysoki budynek był miejscem 
ekspozycji reklam i anten nadawczych. 

Miejsce po nim nie będzie jednak stało 
puste. Zagospodaruje je znany w Euro-
pie deweloper powierzchni magazyno-
wych. - W miejscu elewatora inwestor 
wybuduje kompleks magazynowy z 
nowymi miejscami pracy w branży lo-
gistycznej. To może być zachęta dla in-
nych, by lokowali swój biznes w naszym 
mieście – informuje prezydent Piotr 
Korytkowski. 
 Warto dodać, że w ostatnim czasie 
miasto sprzedało kilka działek inwe-
stycyjnych: przy ul. Sulańskiej, na tere-
nach inwestycyjnych oraz w starej czę-
ści Konina. Ich łączna wartość to około 
4,1 miliona złotych.

Drogowcy zakończyli remont liczącego prawie 800 m odcinka ul. Przemy-
słowej w Malińcu. Prace kosztowały 2,2 miliona złotych, z czego ponad 
900 tysięcy pochodziło ze środków Ministerstwa Infrastruktury. Wyre-
montowany odcinek stanowi część drogi krajowej nr 25 (Bydgoszcz-Ka-
lisz). Po remoncie droga zyskała nowe pobocza oraz nawierzchnię. Poja-
wił się też ciąg pieszo-rowerowy, barierki ochronne oraz przejście przez 
jezdnię z doświetleniem i aktywnym oznakowaniem. 
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Niemalże 11 milionów złotych 
kosztować będzie przebudowa 

i rozbudowa zabytkowego Domu 
Zemełki w Koninie. Wykona ją fir-
ma ARKON-BUD sp. z o.o. sp.k. z 
Gniezna. Umowa z wyłonionym w 
przetargu wykonawcą została już 
podpisana. Plac budowy został mu 
również przekazany. 
 Zakres prac budowlanych jest 
szeroki. Obejmuje m.in. rozbiór-
kę istniejących garaży, wymianę 
więźby dachowej na nową z od-
tworzeniem oryginalnego kształtu, 
rozbudowę Domu Zemełki o nowy 
dwukondygnacyjny pawilon, któ-
ry zostanie połączony z zabytkową 
kamienicą przeszkloną klatką scho-
dową z windą. Osobne części piwnic 
będą ze sobą połączone, a strych 
zostanie zaadaptowany na cele 
użytkowe. W budynku położona 
będzie nowa instalacja elektryczna 
i sanitarna. Zamontowany zostanie 

m.in. system pętli indukcyjnej dla 
osób niesłyszących. Prace powinny 
potrwać do 17 grudnia przyszłego 
roku. Na ten projekt miasto zdoby-
ło dofinansowanie z WRPO 2014-
2020 wynoszące prawie osiem mi-
lionów złotych.
 Docelowo najstarsza murowana 
kamienica w mieście ma być prze-
znaczona na cele kulturalne i związa-
ne z dziedzictwem kulturowym. Ma 
się w niej mieścić Inkubator Aktyw-
ności Kulturalnej z Multimedialnym 
Podziemiem, z Interaktywną Galerią 
Miejską, Kuchnią Artystyczną, Salą 
Kameralną i Gościńcem Artystycz-
nym z pokojami hostelowymi.
 Dom Jana Zemełki - doktora 
medycyny, społecznika, darczyńcy 
– przez lata pełnił różne funkcje. 
Ostatnio znajdowało się tam Woje-
wódzkie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych w Poznaniu oraz Powiato-
we Biuro Geodezji. Od 2014 roku 

Zaczynamy przebudowę 
Domu Zemełki

miasto jest wyłącznym właścicie-
lem nieruchomości. Przez kilka 

ostatnich lat budynek nie był użyt-
kowany.

Tak po przebudowie ma wyglądać Dom Zemełki

102. rocznica 
odzyskania niepodległości
Msza św. za Ojczyznę w  koniń-

skiej farze, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i tablicą pamiątkową 
na Domu Zemełki, patriotyczny kon-
cert online – tak przebiegały miejskie 
obchody 102. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z powo-
du pandemii tegoroczna uroczystość 
miała skromniejszy charakter niż w 
latach poprzednich. 
 Kwiaty pod pomnikiem Marszał-
ka oraz przy tablicy z nazwiskami 

koninian, którzy 11 listopada 1918 
roku zginęli od niemieckich kul zło-
żyli prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski oraz przewodniczący Rady 
Miasta Konina Tadeusz Wojdyński.
 Wyjątkowy koncert dla mieszkań-
ców pt. „Włącz się w Niepodległość” 
dała Orkiestra Dęta PAK KWB Konin. 
Transmisja rozpoczęła się w samo 
południe m.in. na miejskiej stronie 
na FB. Dzięki znakomitym muzykom 
mieszkańcy mogli posłuchać patrio-
tycznych pieśni. 

Zabytkowa synagoga jest już oficjalnie 
własnością miasta. Samorząd pozy-

skał nieruchomość na zasadzie zamia-
ny za działkę inwestycyjną w Starym 
Koninie. W wyniku tej transakcji były 

właściciel synagogi dopłacił jeszcze 
miastu około 1,5 miliona złotych. Pozy-
skana przez niego działka jest też objęta 
podatkiem od nieruchomości (ok. 200 
tysięcy złotych rocznie). Dodatkowo w 

Miasto przejęło 
zabytkową synagogę

ciągu najbliższych pięciu lat inwestor 
ma obowiązek oddać tam gotową inwe-
stycję.
 Synagoga znajdowała się w prywat-
nych rękach przez około 10 ostatnich lat. 
Wcześniej korzystało z niej miasto - była 
tam biblioteka, ale jej właścicielem była 
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wro-
cławiu, która przed laty podjęła decyzję 
o jej sprzedaży. 
- Teraz jeden z najcenniejszych zabytków 
wraca we władanie samorządu Miasta 
Konina. Jest to bardzo ważne dla samej hi-
storii miasta, ponieważ kultura żydowska, 
społeczność żydowska przed wojną była 
bardzo silna w naszym mieście. Jest to toż-
samość naszego miasta, dlatego należy o 
ten zabytek dbać – powiedział prezydent 

Konina Piotr Korytkowski.  Miasto chce 
przeznaczyć obiekt na cele kulturalne. 
- W marcu zamierzamy złożyć wnio-
sek o dofinansowanie zewnętrzne na 
przebudowę synagogi. Dysponujemy 
gotową dokumentacją. Nad szczegóło-
wą koncepcją funkcjonalną będziemy 
pracować. Wstępnie, tak jak zapowia-
daliśmy, chcemy przeznaczyć obiekt na 
cele kulturalne, uruchomić tam, gdzie 
się da funkcje komercyjne, utworzyć w 
niej centrum kultury żydowskiej. Chce-
my, aby była ważnym punktem na ma-
pie turystycznej – wyjaśnia Paweł Ada-
mów, zastępca prezydenta Konina. Jak 
dodał - stan budynku jest poprawny, 
obiekt nie posiada nakazów konserwa-
torskich.
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Przedstawiamy Państwu projekt 
budżetu miasta na 2021 rok. Se-

sja, podczas której Rada Miasta Ko-
nina będzie debatować nad tym do-
kumentem została wyznaczona na 
23 grudnia. 
  Projekt budżetu miasta na rok 
2021 zakłada dochody w wysoko-
ści 552 699 416,48 złotych (co daje 
94,36 % wielkości budżetu uchwa-
lonego na 2020 rok) oraz wydatki 
na poziomie 554 613 562,54 zł.  Po 
stronie wydatków budżet jest zde-
terminowany przez trzy pozycje:
- oświata i edukacyjna opieka wy-

chowawcza - ponad 211 milionów 
złotych

- pomoc społeczna i rodzina - blisko 
131 milionów złotych

- transport i łączność - blisko 50 mi-
lionów złotych, w tym 14 milio-
nów złotych to wydatki majątkowe 
na drogi w mieście.

 Na wydatki związane z kulturą i 
ochroną dziedzictwa narodowego 
przeznaczymy blisko 19 milionów 
zł, w tym ponad 9 milionów na prace 
budowlane mające na celu ochronę, 
zachowanie oraz zabezpieczenie za-
bytkowego „Domu Zemełki”.
 Na kulturę fizyczną zaplanowano 
blisko 15 i pół miliona złotych, z cze-
go na realizację zadania pn. „Przebu-
dowa Stadionu im. M. Paska w Koni-
nie przy ul. Dmowskiego”  blisko 1,2 
miliona złotych.

 Na gospodarkę komunalną i 
ochronę środowiska wydamy po-
nad 29,5 miliona, na gospodarkę 
mieszkaniową ponad 17 milionów i 
ponad 15 milionów na  bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę przeciw-
pożarową. 
 Po raz kolejny realizowane będą 
zadania przyjęte do wykonania w 
ramach Konińskiego Budżetu Oby-
watelskiego. W 2021 roku kwota za-
planowana na ten cel wynosi ponad 
3,3 miliona złotych.
 Wydatki majątkowe na rok 2021 
zaplanowano na łączną kwotę 33 mi-
lionów złotych i stanowią one zaled-
wie 5,96 % ogólnych wydatków mia-
sta Konina. W 2021 roku Miasto Konin 
będzie kontynuować realizację  zadań 
inwestycyjnych. To  m.in.:
- Budowa połączenia ul. I. Paderew-

skiego z ul. Wyzwolenia w Koninie 
w związku z modernizacją  linii ko-
lejowej E-20,  

- Realizacja prac budowlanych mają-
cych na celu ochronę, zachowanie 
oraz zabezpieczenie zabytkowego 
„Domu Zemełki” w Koninie, 

- Wniesienie wkładu pieniężnego do 
Miejskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o. w Ko-
ninie na budowę trzech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z 
parkingiem i infrastrukturą technicz-
ną w Koninie, 

- Budowa skrzyżowania typu rondo 

Piotr Korytkowski - prezydent Konina: 
- Proponowany budżet jest kompromisem 
między potrzebami mieszkańców a moż-
liwościami finansowymi miasta. Przy-
gotowany na 2021 rok projekt budżetu, 
jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa, 
która umożliwia zarządzanie finansami 
samorządowymi w perspektywie kilku 
lat podlegają ocenie Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej. W 2021 roku prawdopodob-
nie będziemy w dalszym ciągu  walczyć 

ze skutkami pandemii COVID-19. 
Obliczyliśmy, że ubytki w docho-

dach tylko z PIT, CIT i podatku 
od nieruchomości za 2020 rok 
mogą wynieść nawet 15 mi-

lionów złotych. Skutki tych 
ubytków będą, niestety, od-
czuwalne również w latach 
następnych. Jestem prze-
konany, że to budżet solid-

ny, rozsądny i realny do wykonania. Musimy mieć jednak świa-
domość, że to nie będzie łatwy dla nas rok. 

Jaki będzie budżet miasta 
w 2021 roku?

na DW nr 264 w Koninie (konty-
nuacja zadania: budowa drogi  - 
łącznik od ul. Przemysłowej do ul. 
Kleczewskiej w Koninie),      

- Przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu ulicy Bernardynka w Ko-
ninie,  

- Przebudowa Stadionu im. M. Paska 
w Koninie przy ul. Dmowskiego, 

- Modernizacja dachu budynku ZSGE 
w Koninie,   

- Nabycie nieruchomości grunto-
wych.



5Nr 6 (listopad-grudzień 2020 r.)www.konin.pl

1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Miasto Konin laureatem X konkursu 
„Samorząd Równych Szans” na naj-

lepsze projekty na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami. Nagrodę w kategorii 
„Najlepszy powiat grodzki” otrzymaliśmy 
za projekt „Mieszkania wspomagane dla 
osób z autyzmem Azymut-Samodziel-
ność”. Konkurs organizuje Fundacja Insty-
tut Rozwoju Regionalnego.
 Otwarte 9 września w naszym mie-
ście mieszkanie treningowe dla osób ze 
spektrum autyzmu jest pierwszym w 
Wielkopolsce. Mieści się w budynku poda-
rowanym Miastu Konin przez prywatnych 
inwestorów: Itę Plutowską-Witaszek oraz 
Wojciecha Pluta-Plutowskiego. Powstało 
w ramach projektu „Azymut-Samodziel-
ność” dofinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Do 
dyspozycji lokatorów są dwa mieszkania. 
Mogą z nich skorzystać osoby pełnoletnie 
ze spektrum autyzmu, aktywne, np. pra-

49 osób nagrodzonych tytu-
łem „Wolontariusza Roku 

2020”. Decyzją kapituły konkursu 
złożonej z przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, pracow-
ników Centrum Organizacji Poza-
rządowych w Koninie, członków 
Konińskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego tytuł wędru-
je do kandydatów zgłoszonych 
przez:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy w Koninie: 
Tomasz Szafoni, Joanna Szczepan-
kiewicz, Marzanna Przybyłowska, 
Grzegorz Jankowiak, Edyta Janiak, 
Mariola Budzińska, Iwona Walko-
wiak, Małgorzata Wróblewska-Jan-
kowiak, Małgorzata Koziarska-Sip.

2. Komendę ZHP: Jakub Krzysztof 
Żukower

3. Stowarzyszenie Aktywności Lokal-
nej Młodzi-Aktywni: Dawid Pie-
trzak, Patryk Pawlak.

4. Towarzystwo Inicjatyw Obywatel-
skich: Zofia Mac, Zofia Wesołow-
ska, Jolanta Pietrzyk, Anna Zalew-
ska, Beata Roskosz, Barbara Ma-
kowska.

5. Zespół Szkół im. M. Kopernika: 
Aleksandra Piasecka, Jolanta Chu-
dykowska, Daria Pomocka, Daria 

Kto został 
„Wolontariuszem Roku” 

w Koninie?
Cieślak, Iga Koszal, Erika Walczak, 
Julia Budkiewicz, Martyna Pieszak.

6. Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży „Otwarcie”: Ewa Seher, 
Wiktoria Papież, Szymon Maciejew-
ski, Sławomir Ligocki, Patryk Toma-
szewski, Nikola Kasprzak, Mateusz 
Włodarek, Małgorzata Imsiak, Kin-
ga Mazur, Kinga Markowska, Karol 
Sznajder.

7. Fundację im. dra P. Janaszka „Podaj 
Dalej”: Stanisław Majdziński, Sła-
womira Lewicka, Patrycja Perlińska, 
Oliwia Wiśniewska, Mieczysława 
Matyka, Maria Stuczyńska, Marcin 
Dzięcielak, Małgorzata Maciejewska, 
Joanna Janikowska, Błażej Płecki, 
Alicja Makowska.

8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. S. Batorego: Arleta 
Radomska. 

 Składając życzenia wolontariu-
szom, prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski  powiedział: „Ja wiem, że 
w Koninie mamy 
wspaniałych lu-
dzi (…) Serdecznie 
Państwu gratulu-
ję! Niestety, nie mo-
żemy spotkać się 
osobiście. Impreza, 
którą organizowa-
liśmy w konińskim 
parku z powodu 
pandemii została 
odwołana. Ale nic 
straconego! Nie 
poddajemy się! Już 
dzisiaj zapraszam 
Państwa na wio-
senne spotkanie 
- w naszym par-

ku, w dobrze znanym nam wszystkim 
miejscu. Życzę zdrowia i dużo ludzkiej 
życzliwości”.

 Konin „Samorządem Równych Szans” 

Przekazany przez miasto lokal przy 
ul. Legionów 10, wsparcie Wielko-

polskiego Ośrodka Ekonomii Społecz-
nej i determinacja Fundacji „Wakat” 
sprawiły, że na konińskiej mapie przed-
siębiorczości społecznej pojawił się nie-
zwykły punkt. Swoją drogę do etatu znaj-
dują tam osoby, które na otwartym rynku 
pracy mają znacznie mniejsze szanse.
 Spółdzielnia Socjalna „Etat” to nowe 
przedsiębiorstwo społeczne działające 
w Wielkopolsce Wschodniej, z siedzibą w 
Koninie. Zajmuje się co-pakingiem, czyli 
pakuje bądź przepakowuje produkty, a 
specjalizuje się w kompletacji ręcznej tzn. 
robi to, czego maszyna nie potrafi. Po-
mimo że otwarcie spółdzielni odbyło się 
całkiem niedawno, to już pracuje ona na 

zlecenie firm z Polski i zagranicy.
 Przedsiębiorstwo społeczne „Etat” 
powstało przy Centrum Integracji Spo-
łecznej (CIS) Fundacji „Wakat” przy 
wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Eko-
nomii Społecznej prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych. Jest odpowiedzią na lokalne 
potrzeby, wspierając lokalny rynek pracy, 
wzmacniając szczególnie osoby niepeł-
nosprawne, wykluczone społecznie czy 
bezrobotne, a także bezdomne.  Założy-
cielom spółdzielni przyświecała idea peł-
niejszego rozwoju społecznego, ekono-
micznego uczestników CIS-u, dla których 
praca w przedsiębiorstwie społecznym 
jest szansą na lepszą przyszłość.
- Część z osób zatrudnionych w spółdzielni 

cujące, uczestniczące w zajęciach warsz-
tatów terapii zajęciowej, zaangażowane w 
wolontariat. Mieszkania prowadzi Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Au-
tyzmem „Gepetto” z Konina. 
- Cieszymy się, że możemy 
być prekursorami dobrych 
praktyk w województwie 
wielkopolskim. Nagroda jest 
dowodem na to, że Konin jest 
miastem przyjaznym osobom 
z niepełnosprawnościami, 
choć zapewne jest jeszcze dużo 
do zrobienia. W każdym razie 
takie wyróżnienie dopinguje 
do działania! – mówi zastępca 
prezydenta Konina ds. spo-
łecznych, Witold Nowak.
 Jak podkreśla Bartosz Jędrzejczak, kie-

rownik Centrum Organizacji Pozarządo-
wych (COP): „Miasto Konin po raz kolejny 
zostało docenione za ten obszar działalno-

ści”. Wcześniej otrzymało nagrody w takich 

konkursach, jak m.in.: Samorząd Równych 
Szans 2013 za projekt „Mieszkania tre-
ningowe w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w Koninie”, Samorząd Równych 
Szans 2014 za uruchomienie COP;  Pierw-
sza nagroda w konkursie ogólnopolskim 
Lodołamacze 2016; Samorząd Równych 
Szans 2017 za wprowadzenie standardów 
dostępności oraz powołanie oficera do-
stępności.
 Dodajmy, że w najnowszej edycji kon-
kursu „Samorząd Równych Szans” w ka-
tegorii „Najlepszy powiat grodzki” prócz 
Konina znalazły się też Katowice i Jastrzę-
bie-Zdrój. Jak zaznaczają organizatorzy 
– pandemia wykluczyła możliwość zorga-
nizowania gali podsumowującej konkurs, 
dlatego wyniki zostały przekazane laure-
atom w formie pisemnej. 

Niezwykłe miejsce pracy 
i wsparcia

było wcześniej uczestnikami w Centrum 
Integracji Społecznej Fundacji „Wakat”, 
więc możemy powiedzieć, że osoby te 
przeszły z nami drogę od Wakatu do Eta-
tu – mówi Iwona Nolbert, wiceprezeska 
Fundacji „Wakat”. Obecnie  w Centrum 
Integracji Społecznej jest ośmiu uczest-
ników, a Spółdzielnia Socjalna ETAT 
zatrudnia kolejnych osiem osób.  Wszy-
scy mogą skorzystać z indywidualnych 
porad psychologa, socjoterapeuty, tera-

peuty uzależnień, doradcy zawodowego 
oraz pracownika socjalnego. W ramach 
reintegracji społecznej prowadzone są 
warsztaty motywacyjne, warsztaty z do-
radztwa zawodowego, jest także grupa 
psychoedukacyjna dla osób uzależnio-
nych czy też zajęcia z edukacji ogólnej.   
Szczegóły na: www.fundacjawakat.org  
 Trzymamy kciuki za rozwój przedsię-
biorstwa, bo przecież to Konin. Tu płynie 
energia… ekonomii społecznej.
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„EkoSymbol 2020” trafił do Miejskiego Zakła-
du Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. 

z o.o. w Koninie (MZGOK). Organizatorem kon-
kursu są „Monitor Biznesu” i „Monitor Rynkowy”, 
które prowadzą program „Symbol” od 10 lat, na-
gradzając w różnych branżach i kategoriach pod-
mioty, które są wzorcowe, są inspiracją i punktem 
odniesienia dla innych. W skład kapituły wchodzą 
wyspecjalizowani przedstawiciele różnych branż: 
medioznawcy, liderzy biznesu oraz przedstawi-
ciele świata nauki. „Symbol” powstał po to, by te 

innowacyjne firmy dostrzec, nominować i uhono-
rować. 
 W przypadku MZGOK kapituła konkursu doce-
niła sposób zarządzania zakładem, wprowadzanie 
innowacji technologicznych, nowości oraz ogromną 
dbałość o myśl ekologiczną, której tak bardzo dziś 
potrzeba. Podczas uroczystości wręczania nagrody 
Henryk Drzewiecki - prezes zarządu MZGOK sp. z 
o.o. podziękował swojej załodze za ciężką pracę i 
zaangażowanie, które przyczyniło się do osiągnię-
tego sukcesu. My też gratulujemy! 

Deszczówka: 
opłaty, ulgi, dotacje

Nowoczesna 
śmieciarka PGKiM

Nowoczesna śmieciarka – to najnowszy naby-
tek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koninie (PGKiM). Pojazd ma 
podwozie samochodu marki Scania i przezna-
czony jest do opróżniania pojemników od 80 do 
1100 l oraz kontenerów typu KP7. Skrzynia ła-
dunkowa śmieciarki, wykonana z odpornej na 
odkształcenia blachy, może pomieścić aż 21 m 
sześc. odpadów, a maksymalna ładowność sa-
mochodu to aż 10 ton.

Konin wprowadzi tzw. opłatę deszczową od 1 
lipca 2021 roku. Taką decyzję podjęli na sesji 

(25 listopada) konińscy radni przy 12 głosach „za” 
i 11 przeciwnych. Wraz z opłatami wprowadzony 
zostanie system ulg, a także dotacji. To oznacza, że 
na budowę zbiorników retencyjnych można bę-
dzie otrzymać od miasta wsparcie od 2 do 14 tys. 
złotych.
 Jak tłumaczy zastępca prezydenta Konina Pa-
weł Adamów – takie działanie ma wymiar ekolo-
giczny. – Zamiast oddawać wodę do Warty i płacić 
za to Wodom Polskim wysokie stawki z budżetu, 
można ją ponowie wykorzystać. Mamy przykład 
MZGOK, który nie zapłaci ani złotówki, bo działa  
w obiegu zamkniętym: gromadzi wodę w zbiorni-
kach przeciwpożarowych, wykorzystuje ją w celach 
przemysłowych – wyjaśnia. Prognozuje się, że w 
przyszłym roku opłata do Wód Polskich z budżetu 
miasta mogłaby wynieść około 500 tys. złotych.
 Mieszkańcy, przedsiębiorcy w drugiej połowie 
przyszłego roku płacić będą 1,61 złotych netto 
rocznie za m sześc. wód opadowych i roztopo-
wych odprowadzonych do systemu kanalizacji 
deszczowej. Od stycznia 2022 stawka ta wynosić 
będzie 5,32 złotych netto. Opłata będzie pobiera-
na od wszystkich podmiotów odprowadzających 
wodę do kanalizacji deszczowej. Stawki mogą być 
pomniejszone w dwóch sytuacjach: kiedy na da-
nej nieruchomości jest urządzenie zatrzymujące 
wodę bądź w przypadku istnienia powierzchni 
biologicznie czynnej, którą np. jest trawnik.
 Dotacja to wsparcie dla tych, którzy zechcą wy-
budować zbiorniki na wodę. Jej wysokość może 
wynosić: 2 tysiące w przypadku zbiornika naziem-
nego, w przypadku urządzenia podziemnego: 6,10 
lub 14 tysięcy złotych w zależności od wielkości.
 Temat tzw. opłaty deszczowej był poruszany 
podczas sesji w październiku. Na wniosek radnych 
odbyły się dodatkowe konsultacje z przedsiębior-
cami, spółdzielniami mieszkaniowymi. – Uwzględ-
niliśmy zgłoszone nam wnioski dotyczące m.in. 
wysokości opłat i terminu ich wprowadzenia, czy 
czterostopniowej wysokości dotacji – dodaje Paweł 
Adamów.
 Przypomnijmy, opłaty będą obowiązywały od 
1 lipca 2021 roku.

Specjaliści docenili MZGOK

Wyrośnie nowe osiedle
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społeczne-

go sp. z o.o. w Koninie będzie budować nowo-
czesne osiedle budynków wielorodzinnych w po-
bliżu nowego szpitala w Koninie pomiędzy ulicami 
Szpitalną, Jaspisową i Piłsud-
skiego.
 Na 2022 rok zaplanowano 
powstanie pierwszego budyn-
ku, gdzie będzie 40 mieszkań 
własnościowych dwu- i trzypo-
kojowych o metrażu 38-65 m 
kw. oddanych w stanie dewe-
loperskim. Każde mieszkanie 
będzie zawierało balkon lub 
loggie. Będzie to pięciokondy-
gnacyjny, podpiwniczony bu-
dynek zbudowany bez barier 
architektonicznych i wyposa-
żony w nowoczesne windy.
 W podpiwniczeniu będą 
znajdować się garaże i komórki 
lokatorskie oraz pomieszcze-

nie do przechowywania wózków i rowerów. Budy-
nek zaprojektowano z uwzględnieniem nowocze-
snych rozwiązań technicznych. Dzięki temu będzie 
spełniał oczekiwania rynku mieszkaniowego.

Rośnie farma fotowoltaiczna

Trwa budowa największej w Koninie farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilała infrastrukturę 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  Farma docelowo wytwarzać będzie 2,2 MW 
energii i składać się będzie z ponad 6,5 tysiąca paneli. Jej budowa jest współfinansowana przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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FAMA z nagrodą
Szkoła Wokalno-Aktorska „FAMA” 

laureatem konkursu pn. „Najlep-
szy produkt/usługa na obszarze 
rewitalizacji „Starówka” 2020” zor-
ganizowanego przez Urząd Miejski 
w Koninie. W głosowaniu inter-
netowym oddano na szkołę 1 709 
głosów.
 Nagrodę – certyfikat oraz vo-
ucher na miesięczną  usługę pro-
mocyjną w lokalnych mediach o 
wartości 4 852,38 złotych Marle-
na Brzezińska-Stawicka - właści-
cielka szkoły odebrała z rąk pre-
zydenta Konina Piotra Korytkow-
skiego.
 Szkoła Wokalno-Aktorska „FAMA” 
uzyskała 24,49% wszystkich głosów 
w głosowaniu, które przeprowadzo-
no w dniach 12-20.11.2020 roku na 
stronie FB Miasta Konin. Łącznie 
wzięło w nim udział 6 979 osób. 
 O tytuł „Najlepszego produktu/
usługi na obszarze rewitalizacji 
„Starówka” 2020” ubiegało się 15 
kandydatów. Celem konkursu była 
promocja podmiotów gospodar-
czych prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarze rewita-
lizacji “Starówka” poprzez wybór 
najlepszej jakościowo oferowanej 
usługi lub produktu.

„Muzyka w ratuszu” 
online

Pierwszy raz w 25-letniej historii 
spotkań z cyklu „Muzyka w ra-

tuszu - Prezydent Konina zaprasza” 
sobotni koncert (28 listopada) odbył 
się bez udziału publiczności. Powo-
dem były obostrzenia związane z 
pandemią. 
 Melomani mogli jednak obejrzeć 
i wysłuchać koncertu za pośrednic-
twem Internetu, na portalu LM.pl, na 
stronie FB Miasta Konin oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia w Koninie. Z okazji 130. rocznicy 
urodzin Witolda Friemanna na orga-

nach Państwowej Szkoły Muzycznej 
zagrał jej absolwent, światowej sławy 
kompozytor i instrumentalista, koni-
nianin Dariusz Przybylski.
 Nagranie koncertu odbyło się w auli 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. Ignacego J. Paderewskiego. Trady-
cyjnie gospodarzem spotkania był An-
drzej Majewski, pomysłodawca cyklu 
i prezes Konińskiego Towarzystwa 
Muzycznego. O Witoldzie Friemannie 
mówiła znawczyni jego życia i twór-
czości - koninianka Alicja Wardęcka-
Gościńska.
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Można powiedzieć, że to historycz-
ny moment. Nowe połączenie 

drogowe Zatorza z V Osiedlem zosta-
ło częściowo oddane do użytku! Po-
wstało w miejscu, gdzie już ponad 40 
lat temu zaplanowano połączenie obu 
części miasta.
 Po 11 miesiącach od rozpoczęcia 
prac przez wykonawcę można jeź-
dzić południową nitką nowo wybu-
dowanego łącznika ulic Wyzwolenia 
z I. Paderewskiego. To najdroższa 
od 13 lat, czyli od czasów II przepra-
wy, inwestycja drogowa w Koninie. 
Koszt budowy ulic razem z wiaduk-
tem (tę drugą budowę zrealizowały 
PKP, a Konin pokrył 2/3 kosztów) 

to dla miejskiego budżetu wydatek 
wynoszący łącznie około 85 milio-
nów złotych. Dodajmy, że na bu-
dowę połączenia ulic Wyzwolenia 
z I. Paderewskiego otrzymaliśmy 
wsparcie w wysokości 30 milionów 
z Funduszu Dróg Samorządowych.
 Dla Miasta to duże przedsięwzię-
cie w wymiarze finansowym, a dla 
prowadzącego inwestycję Zarzą-
du Dróg Miejskich – inżynierskim. 
Układ komunikacyjny tej części mia-
sta zmienił się bowiem diametralnie. 
W ramach robót drogowych zapro-
jektowano m.in. jezdnię drogi głów-
nej o nawierzchni bitumicznej, roz-
budowę, budowę dodatkowych jezd-

Dokumenty złożone, teraz cze-
kamy na decyzję Ministerstwa 

Sportu. Jak informowaliśmy w po-
przednim numerze Konińskiego 
Informatora Samorządowego - mia-
sto stara się o dofinansowanie z mi-
nisterialnego programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu 
do przebudowy stadionu im. Maria-
na Paska. To najstarszy tego typu 
obiekt w mieście. - Wszystkie for-
malności zostały przez nas spełnio-
ne. Złożyliśmy projekt koncepcyjny 

oraz wniosek inwestycyjny – mówi 
Witold Nowak, zastępca prezydenta 
Konina.  
 Prace nad przygotowaniem do-
kumentacji trwały kilkanaście tygo-
dni, wymagały uzgodnień z Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej (PZPN). 
Dokładne wytyczne PZPN dotyczy-
ły przede wszystkim kwestii zwią-
zanych z ciągami komunikacyjnymi 
i bezpieczeństwem na stadionie 
dla zawodników, sędziów oraz ki-
biców. Ustaleniu podlegały także 

rozmiary pola gry oraz rozmiesz-
czenie poszczególnych elementów 
w otoczeniu pola gry piłkarskiego 
boiska. Zgodnie z koncepcją przy ul. 
Dmowskiego powstać mają dwa no-
woczesne pełnowymiarowe boiska 
treningowe (68x105 m) trawiaste 
i sztuczne z oświetleniem, odwod-
nieniem i nawodnieniem, bocz-
ne trawiaste boisko treningowe 
(56x100 m) z pełną infrastrukturą, 
zadaszona ażurowa trybuna, ogro-
dzenie obiektu oraz monitoring. - 

Ze strony miasta zabezpieczyliśmy w 
budżecie na ten cel prawie 3 miliony 
złotych rozłożone na trzy lata. Jeśli 
otrzymamy 70 % dotacji, to ruszymy 
z oczekiwaną od kilkudziesięciu lat 
przebudową tego obiektu piłkarskie-
go – dodaje zastępca prezydenta 
Konina.
 Dodajmy, że jeszcze w tym roku 
ma się rozpocząć rozbiórka starej 
trybuny. W ten sposób zaczniemy 
przygotowywać teren pod planowa-
ną inwestycję. 

Nowa droga połączyła Zatorze z V Osiedlem
ni, rozbudowę 
s k r z y ż o w a ń , 
budowę chod-
ników, ścieżek 
ro we ro w yc h , 
stanowisk po-
stojowych, ka-
nalizacji desz-
czowej, ekra-
nów akustycz-
nych.  
 Inwestycja 
jest ukończona 
w części – tak 
jak przewidy-
wała to umowa. Dlatego ruch odbywa 
się póki co południową nitką w dwóch 

kierunkach. Wszystkie prace osta-
tecznie zakończą się w przyszłym 
roku.
Kilka ciekawostek. Do budowy dro-
gowcy wykorzystali: 
- 4.002 m3 betonu 
- 569,84 t zbrojenia 
- 606,99 t stali konstrukcji nośnej 
obiektu montowanej dźwigiem o 
udźwigu 200T 
- 96 pali wielkośrednicowych fi 800, 
na których posadowiono obiekt 
- nawierzchnia z kostki betonowej 
7.650 m kw. 
- ustawienie krawężników 6.400 mb. 
- wykonanie wzmocnienia podłoża 
2.045 szt. kolumn CMC, CFA o śred-
niej długości 19 m każda, co daje 
łącznie 38.855 m kolumn.

Trzymajmy kciuki za koniński stadion!


