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Na szkolenie uzdolnionych sportowo 
młodych ludzi w różnych dziedzi-

nach sportu Miasto Konin przeznaczyło 
w 2021 roku 2,8 miliona złotych. Do-
tacje otrzymało 25 klubów. Będą one 
realizować 26 zadań, czyli o trzy więcej 
niż w 2020 roku. 13 klubów otrzymało 
więcej pieniędzy niż w roku poprzednim, 
sześć mniej, trzy tyle samo. Zgłoszone zo-
stały też cztery nowe oferty. 
 Wnioski rozpatrywała komisja złożo-
na z dwóch przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego oraz dwóch przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych. Swoje propozycje 
przedstawiła do akceptacji prezydentowi. 
Przy ocenie pod uwagę brane były nastę-
pujące kryteria: punkty zdobyte w ogól-
nopolskim systemie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w roku 
poprzedzającym udzielenie dotacji, liczba 
zawodników ćwiczących w klubie, moż-
liwości organizacyjne (w szczególności 
posiadane przez wnioskodawcę zasoby 
materialne, kadrowe i rzeczowe), wiary-
godność wnioskodawcy oceniana na pod-
stawie rzetelności i terminowości realiza-
cji zadań zlecanych w poprzednich latach 
(o ile zadania były zlecane), liczba i po-
ziom sportowy drużyn klubowych biorą-
cych udział w rozgrywkach ligowych.
Ostatecznie podział dotacji w tym 
roku jest następujący:
1. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego 

„Medyk” – 610 000 zł
2. Klub Sportowy „Górnik Konin” 
        – 510 000 zł
3. Koniński Klub Szermierczy – 482 000 zł
4. Konińskie Ludowe Towarzystwo Cy-

klistów – 210 000 zł

5. Klub Bokserski „Zagłębie Konin” 
        – 160 000 zł
6. Stowarzyszenie Sportu Rekreacji 

i Rehabilitacji „Start” – 155 000 zł
7. Młodzieżowy Klub Sportowy Mię-

dzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
– 140 000 zł

8. Klub Sportowy „Oranje Sport Konin” 
– 95 000 zł

9. Konińskie Towarzystwo Piłki Siatko-
wej – 60 000 zł

10. UKS „Smecz” – szachy – 60 000 zł
11. Konińskie Stowarzyszenie Sportowe 

MUSTANG – 55 000 zł
12. Copacabana Konin – 45 000 zł
13. AZS PWSZ – 35 000 zł
14. Konińskie Towarzystwo Pływackie 

ISKRA – 32 000 zł
15. UKS ,,Górnicza” przy ZSG w Koninie 
        – 26 000 zł
16. UKS „Smecz” – tenis stołowy 
        – 20 000 zł
17. Koniński Klub Futsalu – 18 000 zł
18. UKS Akademia Piłkarska Reissa Ko-

nin – 18 000 zł
19. Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne 

„Hetman” – 17 000 zł
20. Aeroklub Koniński – 15 000 zł
21. Koniński Klub Golfowy – 10 000 zł
22. Uczniowski Klub Sportowy 
        MTB Smecz – 8 000 zł
23. Fundacja Lech Poznań Football Aca-

demy – 6 000 zł
24. Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta 

Konin – 5 000 zł
25. Akademia Tenisowa w Koninie 
         – 4 000 zł
26. Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” 

Konin – 4 000 zł

Miasto chce przebudować około 
60-letni wiadukt leżący w ciągu 

ul. Przemysłowej będącej fragmen-
tem drogi krajowej nr 25. Samorzą-
dowcy starają się o dofinansowanie 
tego zadania w wysokości 1,8 miliona 
złotych z rezerwy subwencji ogólnej. 
Wiadukt przebiega nad linią kolejo-
wą oraz ulicami: Kolejową i 11 Listo-
pada. 
 Wiadukt nad linią PKP jest układem 
ramowym jednoprzęsłowym o sche-
macie statycznym z dwoma przęsłami 
skrajnymi. Wybudowany w roku 1960. 
W ramach przebudowy w roku 1994 
przedłużono obiekt o niezależne do-
datkowe przęsło wolnopodparte nad 
ulicami. Jego łączna długość to 54,6 m.
- Obiekt nie spełnia odpowiedniej klasy 

nośności,  dlatego  też  planowane  jest 
jego  wzmocnienie  poprzez  nadbudo-
wę płyty nośnej ustroju, filarów, wbu-
dowanie nowych urządzeń wyposaże-
nia obiektu – informuje Grzegorz Pa-
jąk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
w Koninie. Szacowany koszt przebu-
dowy wynosi około 4 milionów zł. 
Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie 
z budżetu państwa, prace będą mogły 
się rozpocząć w połowie tego roku.
 Jak podkreśla Grzegorz Pająk 
- w ubiegłym roku ze środków re-
zerwy subwencji ogólnej miasto 
wyremontowało fragment ul. Prze-
mysłowej. Chodzi o liczący ponad 
700 metrów odcinek od skrzyżo-
wania Przemysłowa - Brunatna 
w kierunku Gosławic.

60-letni wiadukt 
czeka na remont

2,8 miliona dla klubów sportowych 

www.konin.pl Tradycyjnie zachęcamy do prze-
kazywania 1% podatku lokal-

nym organizacjom pozarządowym. 
Profil ich działalności jest bardzo 
szeroki i zróżnicowany - działają na 
rzecz dzieci, osób z niepełnospraw-
nościami, ludzi przewlekle chorych, 
starszych. Za pomocą 1% można 
wesprzeć stowarzyszenia sportowe, 
kulturalne, działające w dziedzinie 

ekologii bądź takie, które zajmują się 
poprawą bezpieczeństwa czy pro-
mocją inicjatyw społecznych. 
 Dlaczego warto być lokalnym? 
Odpowiedź nie będzie zaskoczeniem 
- dzięki temu wspieramy podmioty, 
które może nie są aż tak silne i me-
dialne jak ogromne ogólnopolskie 
organizacje pozarządowe, ale takie, 
które z równie wielkim zaangażowa-

niem i dobrym pomysłem starają 
się rozwiązywać regionalne pro-
blemy. 
  Żeby przekazać na wybrany 
cel 1% podatku, wystarczy wpisać 
w odpowiedniej rubryce PIT wła-
ściwy numer KRS. Lista organizacji 
pożytku publicznego działających 
w Koninie bądź mających swój od-
dział czy filię w naszym mieście jest 
dostępna na www.konin.pl. 

Bądźmy lokalni. 
Zostawmy 1% podatku 

w Koninie

fot. archiwum



3

1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 1 (Styczeń-Luty 2021)

Nowoczesny i ekolo-
giczny autobus napę-

dzany ogniwami wodo-
rowymi można było zo-
baczyć w styczniu na uli-
cach Konina. W Miejskim 
Zakładzie Komunikacji 
w Koninie odbyła się pre-
zentacja autobusu Urbi-
no 12 Hydrogen firmy 
Solaris. Plany rozbudowy 
taboru komunikacji miej-

skiej w naszym mieście 
obejmują także zakup 
tego typu pojazdów.
 Urbino 12 Hydro-
gen wyposażony jest 
w ultranowoczesne 
ogniwo paliwowe, które 
pełni funkcję miniatu-
rowej elektrowni wo-
dorowej na pokładzie 
pojazdu. Dzięki zasto-
sowanej technologii 

autobus będzie miał 
możliwość pokonania 
po jednorazowym za-
tankowaniu aż 350 km. 
Jedynymi produktami 
reakcji chemicznej za-
chodzącej w ogniwie są 
ciepło oraz para wod-
na. Pojazd nie generuje 
więc absolutnie żad-
nych szkodliwych sub-
stancji.

FUGO uratowane! 
Będącą w procesie 

likwidacji firmę kupili 
właściciele rodzinnej 
spółki LKR. Inwestor 
planuje zatrudnić na 
początek około 60 osób 
z załogi konińskiego za-
kładu. 8 marca w koniń-
skim urzędzie odbyło 
się spotkanie prezyden-
ta Piotra Korytkowskie-
go z przedstawicielami 
firmy.
 Inwestor kupuje 
działkę o powierzchni 
około siedmiu hekta-
rów wraz z maszynami 
i halą liczącą 34 tysiące 
metrów kw. Nie chce 

zmieniać nazwy – FUGO 
ma działać pod dobrze 
znanym szyldem. Za-
kład będzie regenero-
wać i produkować ele-
menty oraz maszyny 
do segregacji, przetwa-
rzania odpadów, a tak-
że elementy nadwozi 
samochodowych. Jak 
wyjaśniał podczas spo-
tkania współwłaściciel 
firmy Leszek Zagórski 
– w planach jest współ-
praca ze szkołami za-
wodowymi w ramach 
klasy patronackiej. 
  Prezydent Piotr 
Korytkowski podkre-
ślał, że to bardzo do-

bra informacja dla na-
szego miasta. –  Każdy 
inwestor w mieście  jest 
ważny,  a  w  przypadku 
FUGO  to  kolejna  firma, 
która  zainteresowa-
ła  się  tym  majątkiem. 
Prócz  właścicieli  LKR, 
którzy  chcą przywrócić 
pozycję  FUGO  na  ryn-
ku  konstrukcji  stalo-
wych  oraz  elementów 
maszyn  przy  ul.  Prze-
mysłowej  rozwinie  też 
działalność  firma  DEL-
TA  zajmująca  się  pro-
dukcją  stalowych  kul 
do  młynów  kulowych 
- wyjaśnił prezydent 
Konina.

Ponad 1200 drzew 
dla Konina od John-

son Matthey (JM)! 
W środę (10 marca) 
w samo południe pre-
zydenci Konina i przed-
stawiciele inwestora 
chwycili za łopaty i przy 
Trasie Bursztynowej 
zasadzili siedmioletnie 
klony. Rozpoczęli w ten 
sposób dużą akcję nasa-
dzeń zastępczych.
 Inwestor – JM budu-
je na terenach kupio-
nych od huty fabrykę 
materiałów akumulato-
rowych. Na podstawie 
uzyskanych pozwoleń 
przeprowadził wycin-

kę. Za krzewy zapłacił 
miastu pół miliona zło-
tych, natomiast w przy-
padku drzew w ramach 
rekompensaty sadzi 
nowe. Jak wyjaśniał 
Francesco Sangalli - 
szef budowy fabryki 
w Koninie z uwagi na 
prowadzoną przez fir-
mę zieloną politykę JM 
zdecydował się zorga-
nizować akcję nasa-
dzeń, a nie wyłącznie za 
nią zapłacić. - Bardzo się 
cieszę,  że  Johnson  Mat-
they  postanowił  wyko-
nać  to zadanie  sam, nie 
płacąc  miastu,  a  taka 
była  alternatywa.  To 

pokazuje,  że  firma  chce 
się  utożsamiać  z  Koni-
nem  i  chce  być  pozy-
tywnie  odbierana  przez 
naszych mieszkańców – 
podkreślił prezydent 
Piotr Korytkowski. 
 Konińska Eko-Flora, 
która działa na zlece-
nie JM zasadzi ponad 
1200 drzew. W sumie 
w niecce przy amfite-
atrze (gdzie wiosną ub. 
roku posadzono 101 
drzew), przy Trasie 
Bursztynowej i ul. Kle-
czewskiej, w sąsiedz-
twie torów kolejowych 
na Czarkowie wyrosną 
klony, brzozy, robinie 
akacjowe, wiązy gór-
skie. Około 900 nowych 
nasadzeń będzie zre-
alizowanych tylko przy 
Trasie Bursztynowej. 
Prezydent Piotr Koryt-
kowski powiedział, że 
drzewa stworzą natu-
ralną barierę między 
ruchliwą drogą, a poło-
żonymi w jej sąsiedz-
twie domami. Będą je 
osłaniać przed zanie-
czyszczeniami i chronić 
przed hałasem. – Przede 
wszystkim  jednak  spo-
wodują, że Konin będzie 
zielonym miastem  - do-
dał prezydent. 
 Dodajmy, że JM fi-
nansuje nie tylko zakup 
drzew, ale też koszt ich 
trzyletniego utrzymania 
i uzupełniania ewentu-
alnych ubytków.

FUGO zostaje

Autobusem na wodór 
po Koninie

1200 drzew dla Konina
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- Twoje  serce  biło  dla  Konina  i  tu 
pozostało  - powiedział prezy-

dent Konina Piotr Korytkowski, że-
gnając śp. Szymona Pawlickiego. Ko-
ninianin, aktor, działacz „Solidarności”, 
uczestnik wydarzeń z sierpnia 
1980 roku w Stoczni Gdańskiej, 
współpracownik Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy zmarł 25 stycznia 
w wieku 85 lat. W ostatniej dro-
dze towarzyszyła mu rodzina, 
znajomi, samorządowcy, ludzie 
kultury, poczty sztandarowe Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarność 
oraz Zarządu Regionu w Koninie. 
Spoczął na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Kolskiej.
 Szymon Pawlicki to człowiek
-legenda. Urodził się w Koninie 
28 lutego 1935 roku. - Był  czło-
wiekiem  o  bardzo  bogatym  ży-
ciorysie, którym zapewne mógłby 
obdarować wiele postaci – wspo-
minał zmarłego ks. prałat To-
masz Michalski - proboszcz pa-
rafii pw. św. Bartłomieja, gdzie 
odprawiona została msza żałob-
na. W końcu lat 50. Pawlicki kie-
rował Powiatowym Domem Kul-
tury w Koninie, był założycielem 
i reżyserem kabaretu „Koński Ogon”. 
Grał w teatrach w Tarnowie, Często-
chowie, Kaliszu, Bydgoszczy, Gdyni, 
Krakowie. Był członkiem Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego 
w Stoczni Gdańskiej. Aresztowany 
w stanie wojennym. Po zwolnieniu 
z więziennego szpitala w Bydgosz-
czy decyzją Wydziału Kultury Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku nie wrócił 
na teatralne sceny. Występował jed-
nak dla publiczności w świątyniach 
i w prywatnych mieszkaniach. - Mylił 
się ten, kto myślał, że może Ci coś ode-

brać.  Mimo  zakazów  występowałeś 
przed  publicznością,  działałeś  w  soli-
darnościowym  podziemiu,  budowałeś 
nową  Polskę.  Byłeś  tam,  gdzie  działy 
się rzeczy ważne. Zawsze pomocny, lo-
jalny i przyzwoity. Taki byłeś… Zakazy 
Cię wzmacniały – mówił o Szymonie 
Pawlickim prezydent Konina. - Zawsze 
będę  wspominał  Pana  jako  wyważo-

nego,  ciepłego  i  otwartego  człowieka 
o dobrym sercu, który dawał przykład 
jak  postępować,  a  zarazem  mężczy-
znę, który został ukształtowany przez 
wspaniałe serce żony Barbary – to sło-

wa burmistrza Ślesina Mariusza Za-
borowskiego.
 Pawlicki był też radnym w Gdyni, 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
tamtejszej Rady. Pracował w Kance-
larii Prezydenta Lecha Wałęsy, dzia-
łał w Lidze Morskiej i Rzecznej. Od 
2000 roku był emerytem. Odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-

nia Polski (2007 rok), Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis” (2007 rok), Krzyżem Wolności 
i Solidarności (2015 rok). 11 marca 
2012 roku zarząd Związku Artystów 

Scen Polskich jednogłośnie 
przyznał mu Honorową Pla-
kietę z napisem: „Koledze 
Szymonowi  Pawlickiemu,  ar-
tyście,  działaczowi  społeczne-
mu  wielce  zasłużonemu  dla 
szlachetnej  idei  Solidarności”. 
Na wniosek prezydenta Koni-
na Rada Miasta przyznała mu 
pośmiertnie tytuł „Zasłużony 
dla Miasta Konina”. 
   Mimo że zamieszkał w Śle-
sinie Konin zawsze był mu 
bliski, o czym w mowie 
pożegnalnej przypomniał 
prezydent Piotr Korytkow-
ski: „W imieniu mieszkańców 
Konina dziękuję za wszystko, 
czego  dzięki  Tobie  mogli-
śmy  doświadczyć.  Dziękuję 
za  pełne  emocji  artystyczne 
spotkania  i  udział  w  lokal-
nych wydarzeniach, za Salon 
Poezji Anny Dymnej, którego 
byłeś  honorowym  gospoda-

rzem,  za  pomnik  Marszałka  Józefa 
Piłsudskiego,  pod  którym  odbywają 
się miejskie  uroczystości,  za wspar-
cie  udzielane  młodym  twórcom 
i otwartość na ich pomysły, za zgodę 
na  film  o Tobie  pod wymownym  ty-
tułem  „Wspomnienie  to  cicha nuta”. 
Za  to,  że  Twe  serce  zawsze  biło  dla 
Konina i tu pozostało”.

Pożegnanie legendy

Kwiaty dla Honorowej 
Obywatelki Konina

W 158. rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego na Wale 

Tarejwy odsłonięto tablicę poświę-
coną Zygmuntowi Waryłkiewiczowi 
- powstańcowi rozstrzelanemu w Ko-
ninie przez Rosjan 5 listopada 1863 
roku. 3,5-tonowy głaz z odkrywki 
Tomisławice, do którego tablica jest 
przytwierdzona stanął obok kamie-
nia upamiętniającego miejsce strace-
nia kapelana powstania ojca Maksy-
miliana Tarejwo. 
 Ze względu na panujące obo-

strzenia wydarzenie miało kameral-
ny charakter. Uczestniczyli w nim 
m.in. kombatanci, przedstawiciele 
konińskiego samorządu. Sylwetkę 
młodego powstańca przybliżył Piotr 
Rybczyński - kierownik konińskiego 
oddziału Archiwum Państwowego 
w Poznaniu, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Konina. Następnie tablicę 
poświęconą Waryłkiewiczowi odsło-
nili prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski i przewodniczący Rady Mia-
sta Tadeusz Wojdyński. 

Ocalony od niepamięci 

Tradycyjnie 1 stycz-
nia, w 82. rocznicę 

śmierci, na grobie ko-
nińskiej pisarki Zofii 
Urbanowskiej koni-
nianie zapalili znicze 
i złożyli kwiaty. Przy 
grobowcu Honorowej 
Obywatelki Konina 
stawiły się delegacje 
samorządowców ze 
Rzgowa, z Konina - 
wśród nich zastępca 
prezydenta Witold No-
wak, byli przedstawi-
ciele OSP z Kowalew-
ka, regionaliści oraz 
mieszkańcy. Z powodu 
obostrzeń związanych 
z pandemią grupy nie 
spotkały się. Dodajmy, 
że decyzją radnych 
imię konińskiej pisarki 
nosi od tego roku Miej-
ska Biblioteka Publicz-
na w Koninie.
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Na pomoc 
dzieciom i młodzieży 

Poważne prace budowlane, remon-
ty i drobniejsze naprawy – tak ko-

nińskie szkoły, przedszkola i placówki 
wykorzystały czas nauki zdalnej i nie-
obecność uczniów. Prace wykonywano 
od września do końca ferii w niemal 
30 placówkach. Najdroższym przedsię-
wzięciem była długo oczekiwana i kosz-
towna naprawa dachu na budynku I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Koninie.
 Remonty miały różny zakres. Było 
to m.in. malowanie ścian, odnawianie 
pomieszczeń i mebli, wymiana pod-
łóg, zabezpieczenie dachów, napra-
wa urządzeń czy ogrodzenia na placu 
zabaw, remont instalacji grzewczej 
i kanalizacyjnej, wypełnianie zaleceń 
straży pożarnej z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Dla przykładu 
- w Bursie Szkolnej nr 1 wymalowa-
nych zostało 36 pomieszczeń, w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym m.in. wyremontowano ła-
zienki dla chłopców (w ramach KBO) 
i dla dziewcząt, trzy sale zajęć (wy-
miana wykładziny, malowanie ścian 
i stolarki), pracownię gospodarstwa 

W pandemii szkoły nie próżnują
domowego (remont podłogi i malowa-
nie).
  Największym zadaniem była jednak 
przebudowa dachu starej części budyn-
ku dydaktycznego w I LO. Jej koszt to 
ponad 1,6 miliona złotych. –  W  ostat-
nich latach to był najdroższy remont, jaki 

przeprowadzono  w  jakiejkolwiek  szkole 
w Koninie. Dla nas  - priorytetowy. Chce-

my, by uczniowie i nauczyciele pracowali 
w bezpiecznych warunkach i skupili się na 
nauce, a nie martwili się o to, czy im przy-
padkiem coś nie spadnie na głowę - mówi 
zastępca prezydenta Konina Witold No-
wak, któremu podlega oświata w mie-
ście. Przypomnijmy, problemy z dachem 

zaczęły się prawie trzy lata temu, kiedy 
w jednej z klas spadł sufit. Wtedy część 

budynku została wyłączona z użytkowa-
nia. Dodajmy, że na ten rok zaplanowa-
liśmy w budżecie 900 tysięcy złotych na 
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 
dachu budynku ZSG-E ul. Bydgoska 2a 
w Koninie”.
 Podsumowując 2020 rok, wspo-
mnieć też należy o realizacji 35 projek-
tów oświatowych ze środków unijnych 
(13 w przedszkolach, sześciu w pod-
stawówkach, 16 w szkołach ponadpod-
stawowych) oraz o projektach: „Zdal-
na szkoła” (99 962,10 zł - zakup 42 
laptopów/kwiecień 2020) i „Zdalna 
szkoła+” (125 076,24 zł - zakup 76 ta-
bletów/maj 2020). Otrzymaliśmy też 
dotację w wysokości 230 517,60 zł na 
realizację programu „Posiłek w domu 
i w szkole” w czterech szkołach pod-
stawowych: nr 3, 7, 9, 15. W Koninie 
1 256 nauczycieli skorzystało z rzą-
dowego wsparcia przeznaczonego na 

zakup sprzętu czy oprogramowania do 
kształcenia na odległość. 

Pomoc dzieciom i młodym lu-
dziom mającym problemy wy-

wołane przez pandemię - to głów-
ne zadanie Centrum Zdrowia Psy-
chicznego, które władze miasta 
chcą uruchomić w Koninie. 12 lu-
tego prezydent Piotr Korytkowski, 
przedstawiciele Metropolii Poznań 
oraz Poznańskiego Centrum Otola-
ryngologii podpisali w tej sprawie 
umowę partnerską. Wspólnie chce-
my zdobyć na ten cel dofinansowa-
nie z WRPO 2014-2020 w wysokości 
około 3 milionów złotych.
 Brak kontaktów z rówieśnika-
mi, godziny spędzone przed ekra-
nem komputera, izolacja, niepew-
ność, poczucie osamotnienia – m.in. 
z takimi problemami borykają się 
uczniowie w czasach pandemii. 
Wielu nie potrafi sobie z tym pora-
dzić. Dlatego wspólnie z partnera-
mi Miasto Konin zabiega o urucho-
mienie Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

i młodzieży. Prezydent Piotr Ko-
rytkowski podkreśla, że to odpo-
wiedź na oczekiwania mieszkań-
ców w dwóch kwestiach. - Pierwszą 
z  nich  jest  przede wszystkim  pomoc 
dzieciom i młodym ludziom mającym 
trudności  w  przeżywaniu  trudnego 
czasu pandemii. Drugą – zagospoda-
rowanie  trzech  pięter  Hotelu  Konin, 
bo  to  miejsce  wskazaliśmy  na  loka-
lizację  Centrum  -  wyjaśnił. W naj-
bliższych miesiącach powinniśmy 
się dowiedzieć, czy otrzymamy na 
ten cel dofinansowanie. Jeśli tak bę-
dzie – jesienią Centrum rozpocznie 
swoją działalność. Pomoc znajdzie 
tam około 200 osób. 
 Kto otrzyma wsparcie? Szymon 
Jankowski - prezes Szpitala Podo-
lany tłumaczy, że Centrum będzie 
m.in. współpracowało z pedagogami 
szkolnymi, instytucjami znającymi 
problemy młodych osób. Działać ma 
też infolinia, gdzie chętni będą mogli 
zgłosić się po pomoc.

Wymień stary piec! 
Na dotacje do wymiany tzw. kop-

ciuchów na nowe ogrzewanie ko-
niński samorząd przeznaczył w tym 
roku 210 tysięcy złotych. Wsparcie 
może wynieść maksymalnie 5 tysięcy 
złotych. Z dotacji można sfinansować 
wymianę tradycyjnych pieców lub 
kotłów c.o. starej generacji na paliwo 
stałe na ogrzewanie: gazowe, olejowe 
przystosowane wyłącznie do spalania 
oleju opałowego lekkiego, elektryczne, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej bądź 
z wykorzystaniem pompy ciepła. Dofi-
nansowanie może wynieść 70% kosz-
tów związanych z zakupem i monta-
żem nowego źródła ogrzewania, jego 
maksymalna wysokość to 5 tysięcy zł. 

 W latach 2016-2020 miasto udzie-
liło 139 dotacji w wysokości ponad 
693 tysięcy złotych. Zainteresowanie 
jest duże. W 2016 roku mieszkańcy 
złożyli trzy wnioski na kwotę 15 tysię-
cy, a w minionym roku 43 o wartości 
215 tysięcy złotych.
 Warto dodać, że w porozumieniu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu Konin realizuje również 
ogólnopolski program „Czyste po-
wietrze”. W ramach tego programu 
w 2019 roku mieszkańcy Konina zło-
żyli 43 wnioski o dofinansowanie do 
wymiany źródła ogrzewania, w 2020 r. 
były to już 72 wnioski.

W 11 stacjach w mieście na amatorów rowerowych przejażdżek czekają 
102 jednoślady. Od tego sezonu Nextbike Polska, operator systemu, na-

gradza tych, którzy wskażą porzucony lub zniszczony rower. Wystarczy: wejść 
na www.zglosrower.pl, włączyć lokalizację, wypełnić krótki formularz i wysłać 
zgłoszenie. Osobom, które mają założone konto w systemie rowerów miej-
skich i zostawią swój numer telefonu Nextbike w prezencie doładuje konto 
kwotą pięciu złotych.

Koniński Rower Miejski 
powrócił! 
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Około 2,5 miesiąca trwały prace 
przy naprawie fontanny przed 

Konińskim Domem Kultury. Górujący 
nad nią koń wrócił na swoje miejsce. 
Przypomnijmy, figura musiała być 
wykonana od nowa, bo poprzednia 
na skutek chuligańskiego wybryku 
została dotkliwie „poturbowana”. 
Prócz figury uszkodzono też insta-
lację wodną i elektryczną. Sprawca 
został ukarany przez sąd karą w wy-
sokości 5,6 tys. złotych. Naprawa fon-

tanny jest jednak znacznie kosztow-
niejsza. Pochłonęła około 140 tys. 
złotych, dlatego Miasto wniosło ape-
lację od wyroku.
 Fontanna jest darem konińskich 
spółek miejskich, które ufundowa-
ły ją dla mieszkańców kilkanaście 
lat temu, a teraz wsparły jej na-
prawę. Prace wykonała wybra-
na w drodze konkursu konińska 
firma „Somar”- Czyszczenie i Reno-
wacja Budowli.

Chcecie spróbować swoich sił 
w „starciu” z maszyną do szycia, 

drukarką 3D, lutownicą czy frezar-
ką? Zapraszamy do siedziby Restart 
Lab – pierwszego fablabu w Koninie, 
czyli miejsca dla osób zaintereso-
wanych majsterkowaniem 
i wynalazkami. Miejsce to 
powstało dzięki współpra-
cy Miasta Konin z lokalnymi 
aktywistami z Fundacji In-
stytut Zielonej Przyszłości. 
Miasto udostępniło budy-
nek, który kiedyś zajmował 
Zespół Szkół Technicznych, 
a aktywiści zorganizowali 
w nim przestrzeń otwartą 
dla pomysłowych młodych 
ludzi. - Wszystko  co  widać 
jest nam podarowane. To są 
rzeczy, które przywożą sym-
patycy i firmy lokalne, które 
chcą  wesprzeć  tę  ideę.  Na 
palcach  jednej  ręki  można 
policzyć  rzeczy,  które  kupi-
liśmy  – wyjaśniał Jarosław 
Koźlarek z Restart Lab. - 
Bardzo  się  cieszę,  że  jest 
zainteresowanie  ze  strony 
firm  lokalnych.  Wykazują 
one  duże  zapotrzebowanie 
na  elektryków,  automaty-
ków,  przyszłych  inżynierów. 
To  będzie  na  pewno miejsce,  gdzie  ci 
pasjonaci  będą  się  spotykać,  uczyć 
innych i zaszczepiać w nich te zainte-
resowania – mówił Paweł Adamów, 

zastępca prezydenta Konina ds. go-
spodarczych.
 Fablab to przestrzeń kreatywnego 
myślenia adresowana do osób, które po-
trzebują narzędzi czy wsparcia w two-
rzeniu własnych projektów związanych 

z pracą, nauką czy po prostu hobby. Re-
start Lab rozgościł się na parterze bu-
dynku przy ul. Dąbrowskiego 3. Działają 
tam dwie pracownie: techniczna, w któ-

rej są m.in. drukarka 3D i frezarka oraz 
krawiecka z nowoczesnymi maszynami 
do szycia. Agata Kuźmińska z Restart 
Lab podkreśliła, że jest to eksperyment 
na mapie Konina, bowiem wcześniej 
tego typu miejsce w naszym mieście nie 

istniało. - Jest to oferta dla młodych ener-
gicznych  ludzi  z  nowoczesnym  spojrze-
niem na przyszłość, na technologię, na to, 
w  którym  kierunku  chcą  się  rozwijać – 

tłumaczyła. -  Życzę  wszystkim,  którzy 
będą z tej przestrzeni korzystać, by robili 
to z pożytkiem dla siebie  i z satysfakcją 
dobrze  spędzonego  czasu – powiedział 
podczas oficjalnego otwarcia prezydent 
Piotr Korytkowski. Dodał też, że fablab 

mieści się tam, gdzie 
w XIX wieku rozpoczę-
ła działalność fabryka 
Zaremby zajmująca się 
produkcją kotłów i in-
stalacji gorzelniczych.
 Jak wspomniał za-
stępca prezydenta 
ds. społecznych Wi-
told Nowak – wspie-
ranie takich inicjatyw 
jest elementem stra-
tegii Konina opartej 
m.in. na energii ludzi. 
Przypomniał o zainicjo-
wanym przed trzema 
laty projekcie „M-Lab 
Konin – Młodzieżowe 
Laboratorium”. Teraz 
samorząd wsparł po-
wstanie Restart Lab, 
przekazując do dys-
pozycji pomieszczenia 
przy ul. Dąbrowskie-
go 3. Wcześniej nato-
miast w porozumieniu 
z lokalnymi artystami 

przeznaczył na działalność kulturalną 
Willę Wenedy, czyli dom, który koniń-
ska pisarka Janina Perathoner „Wene-
da” przekazała miastu. 

Mniej urodzeń, więcej zgonów 
w porównaniu do lat 2018 

i 2019 odnotował w 2020 roku 
Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Ko-
ninie. W 2020 roku USC zarejestro-
wał 1216 urodzeń. To duży spadek 
w porównaniu do 2019 roku, kiedy 
ta liczba wynosiła 1702 i do 2018, 
gdy urodziło się 1735 dzieci. W mi-
nionym roku u nas najpopularniej-
szymi imionami nadawanymi dziew-
czynkom były: Hanna, Maja i Zuzan-
na, natomiast wśród chłopców: An-
toni, Filip i Franciszek.
 W 2020 roku zawarto u nas 143 

małżeństwa cywilne ( w 2019 roku 
- 137, w 2018 - 179) oraz 134 mał-
żeństwa konkordatowe (2019 - 193, 
2018 - 186).
 Liczba zgonów w 2020 roku od-
notowanych w naszym urzędzie wy-
nosi 1728, w 2019 wynosiła 1478, 
a w 2018 – 1588. Biorąc pod uwagę 
wspomniane trzy lata, miesiącem 
o najwyższej liczbie zgonów (253 
zgony) był listopad 2020 roku. 
 Trzeba zaznaczyć, że dane doty-
czą nie tylko Konina. USC rejestruje 
bowiem narodziny i zgony, do któ-
rych doszło w konińskim szpitalu. 

Miejsce twórczej pracy 

USC podsumowuje 2020 rok

Fontanna w komplecie
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Wstępne konsultacje dotyczące wyspy 
Pociejewo, konkretne pomysły na 

zagospodarowanie hotelu „Konin” to część 
tematów poruszonych w wywiadzie z pre-
zydentem Piotrem Korytkowskim. Prezy-
dent Konina opowiada również o zmia-
nach, które spowodują zmniejszenie kosz-
tów funkcjonowania naszego samorządu. 
Wywiad ukazał się 23 lutego br. w tygo-
dniku „Przegląd Koniński”. 
 Panie prezydencie, sporo mówiło 
się o likwidacji FUGO. Okazuje się, że na 
tym terenie będzie prowadzona inna 
działalność, co jest dobrą informacją 
dla mieszkańców.
– FUGO, służące obsłudze kopalni, w czasie 
swojego funkcjonowania przebranżawiało 
się i przestawało produkować, co było po-
wodem do zmartwienia, ponieważ znikały 
z naszego rynku miejsca pracy. Na szczę-
ście część terenu została kupiona przez 
nowego inwestora. To firma DELTA, która 
zaadaptuje istniejącą halę produkcyjną 
przy ul. Przemysłowej 85 w Koninie na po-
trzeby zakładu wytwarzającego stalowe 
kule do młynów kulowych. Po uzyskaniu 
koniecznych decyzji zakład rozpocznie 
produkcję najprawdopodobniej w II kwar-
tale 2021 roku. To istotne, że w tych halach 
będzie odbywać się produkcja z wyko-
rzystaniem istniejących tam maszyn, ale 
i nowych. Jesteśmy w takim czasie, kiedy 
ludzie będą tracić pracę w przemyśle wy-
dobywczym i energetycznym. Pozytywnie 
więc oceniam pojawienie się każdego 
inwestora w przestrzeni miasta. (Wię-
cej o FUGO str. 3 - przyp. red.)
 W kontekście pojawiania się no-
wych firm, miasto sprzedaje też kolej-
ne działki na terenach inwestycyjnych 
w Międzylesiu, ale i w innych częściach 
miasta.
– W latach 2020 i 2021 sprzedaliśmy sie-
dem działek plus jedna była zamieniona 
za synagogę z dopłatą dla miasta po-
nad 1,5 miliona złotych. Łącznie dało to 
wpływy do budżetu miasta w wysokości 
ponad 5 milionów złotych. Są to działki 
w Malińcu, przy ulicy Nadrzecznej oraz na 
terenach inwestycyjnych w Międzylesiu. 
Tutaj na 16 działek zostało sprzedanych 
9. W najbliższym czasie będą ogłoszone 
dwa przetargi na dwie kolejne. Liczę na to, 
że pojawią się chętni, którzy zdecydują się 
prowadzić tam swoją działalność. To miej-
sce, które za chwilę będzie bardzo dobrze 
skomunikowane z autostradą po zakoń-
czeniu przebudowy ulicy Kleczewskiej. 
Tereny w Międzylesiu zostaną z nią połą-
czone drogą dwupasmową. To dla wielu 
firm, na przykład z branży logistycznej, 
ważna kwestia.
 W kontekście nowych inwestycji, 
warto też powiedzieć o ogłoszonych 
przez miasto wstępnych konsultacjach 
rynkowych dotyczących zagospoda-
rowania wschodnich terenów wyspy 
Pociejewo. Jakie są pomysły na tę część 
miasta?
– Niebawem na wyspie Pociejewo roz-
pocznie się budowa ciepłowni geoter-
malnej z odwiertem kierunkowym. Za-
kończenie tej inwestycji zaplanowane 
jest w 2022 roku. To da nam dopiero 
możliwość pokazania, że te wody geo-
termalne nie są mrzonką. Od wielu lat 
mówiliśmy o tym, że wschodnia część 

wyspy będzie przeznaczona dla miesz-
kańców. Koncepcja zakłada utworzenie 
w tym miejscu strefy, która została ro-
boczo nazwana Ekologicznym Salonem 
Miasta. Planowane inwestycje miejskie we 
wschodniej części wyspy to kładka pieszo
-rowerowa, park tężniowy o powierzch-
ni 9,6 ha oraz plaża miejska przy kanale 
Ulgi z infrastrukturą położoną w pobliżu 
kładki pieszej. Przeprowadzamy w tej 
chwili wstępne konsultacje, aby otrzymać 
informacje od potencjalnych inwestorów 
i społeczności miasta, w jaki sposób widzą 
wschodnie Pociejewo. Spotykam się z wie-
loma uwagami potencjalnych inwestorów, 
że w ponad 70-tysięczym Koninie nie ma 
hotelu z prawdziwego zdarzenia. Liczę na 
to, że na Pociejewie znajdzie się miejsce na 

zlokalizowanie takiej działalności, która 
będzie służyła miastu i osobom chcącym 
tam wypoczywać. Konsultacje w sprawie 
wyspy rozpoczną się w kwietniu i potrwa-
ją do końca lipca, ale mogą być wydłużone, 
jeśli będzie taka potrzeba.
 Jedno z rozwiązań zakłada, że w tym 
miejscu nie będzie już stadionu…
– Myślę, że to jest już przesądzone. To 
jest wysłużony obiekt, aczkolwiek jeszcze 
służący miastu, szczególnie piłkarskim 
klubom sportowym. Dlatego remontuje-
my stadion im. Mariana Paska przy ulicy 
Dmowskiego, żeby być przygotowanym 
na przeniesienie tam rozgrywek, a tę in-
frastrukturę przy Podwalu wyburzyć. 
Wiąże się to również z przebudową całego 
układu drogowego. W miejscu skrzyżo-
wania Trasy Warszawskiej i ulicy Wojska 
Polskiego przewidziane jest rondo, aby 
dobrze skomunikować wschodnią i za-
chodnią część Pociejewa.
 W miejscu stadionu pojawi się gale-
ria handlowa?
– Liczę, że na to odpowiedzą konsultacje 
rynkowe. Inwestor, który się pojawi, musi 
widzieć w tym biznes, ale także miasto bę-
dzie miało do powiedzenia, jak chce zago-
spodarować Pociejewo. To jest naprawdę 
nasz skarb. Nie bez przyczyny określany 
jest Ekologicznym Salonem Miasta. Plan 
zagospodarowania przestrzennego jest 
przygotowany na to, żeby powstały tam 
obiekty handlowe, natomiast do końca nie 
widzę tam wielkiego supermarketu. Funk-
cja handlowa powinna się tam pojawić, tak 
samo i ta związana ze sportem i rekreacją.

 Wspomniał pan prezydent, że nie 
mamy w Koninie hotelu z prawdziwe-
go zdarzenia. Czy to oznacza, że hotel 
„Konin” nie będzie już pełnił swojej 
roli? Pierwsza jaskółka już się pojawi-
ła. Trzy piętra tego obiektu w centrum 
miasta ma zająć Centrum Zdrowia Psy-
chicznego dla dzieci i młodzieży.
– Staraliśmy się sprzedać hotel, ale rów-
nocześnie prowadziliśmy inne działania 
związane z zagospodarowaniem budynku. 
W dalszym ciągu jest taki projekt, aby go 
w części przeznaczyć na funkcje hotelowe. 
To jednak raczej będzie dodatek do tego, 
co zostanie tam umieszczone. Myśleliśmy, 
żeby stworzyć w tym miejscu komercyjny 
dom pomocy społecznej, ale ulokować też 
działalności związane ze zdrowiem. Pod-

pisaliśmy 12 lutego umowę partnerską 
z przedstawicielami Metropolii Poznań 
oraz Poznańskiego Centrum Otolaryngo-
logii w sprawie uruchomienia Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzie-
ży. Wspólnie chcemy zdobyć na ten cel do-
finansowanie z WRPO 2014-2020 w wy-
sokości około 3 milionów złotych. To da 
możliwość zagospodarowania trzech pię-
ter hotelu. Wiemy, że kondycja psychiczna 
naszego społeczeństwa, szczególnie dzieci 
w ostatnich latach pogarsza się i w tym 
zakresie jest bardzo dużo do zrobienia. Na 
to nałożyła się jeszcze pandemia korona-
wirusa, która pogłębiła tę złą kondycję. To 
jest odpowiedź miasta na te wyzwania. Ale 
drugim celem jest ożywienie tego obiektu. 
Podejmujemy również takie rozmowy, aby 
ta część, która nie należy do miasta, zaczę-
ła funkcjonować, a teraz stoi pusta. Mam 
nadzieję, że to nam się uda.
 W mieście prowadzone są duże in-
westycje, ale trwają również prace nad 
strukturą organizacyjną w magistra-
cie i jednostkach podległych. Jak duże 
zmiany się szykują i jak duże dadzą 
oszczędności?
– Podejmujemy konieczne i racjonal-
ne działania związane z optymalizacją 
zatrudnienia i funkcjonowania miasta. 
Istotne jest to, aby uzyskać pozytyw-
ny efekt dla budżetu miasta. Czyli zale-
ży nam na minimalizowaniu kosztów 
szczególnie związanych z wydatkami 
bieżącymi. Borykamy się z pewnymi 
problemami finansowymi, zresztą nie 
jesteśmy odosobnionym samorządem. 

Związane są one między innymi z coraz 
droższą oświatą, co jest efektem spada-
jącej subwencji oświatowej wypłacanej 
nam przez rząd. Przyszedł czas trudnych 
decyzji, bo związane jest to również z za-
trudnieniem. Zmianami w oświacie in-
tensywnie zajmujemy się od ubiegłego 
roku. Zmiany dotyczą również samego 
urzędu miejskiego. Stąd podjęliśmy się 
łączenia wydziałów, ograniczenia liczby 
stanowisk kierowniczych, ale i zlecania 
pewnych działań na zewnątrz. Podjąłem 
decyzję, że Zakład Obsługi Urzędu Miej-
skiego przestanie istnieć (24 lutego Rada 
Miasta  Konina  przegłosowała  uchwałę 
o likwidacji Zakładu Obsługi Urzędu Miej-
skiego  - przy. red.). Zakład zatrudnia aż 
67 osób. Docelowo w wydziale, który 
powstanie po likwidacji zakładu powin-
no pozostać 15 osób. Warto podkreślić, 
że na funkcjonowanie Zakładu Obsłu-
gi Urzędu Miejskiego potrzeba rocznie 
około 7,2 miliona złotych, z czego blisko 
połowa tej kwoty to koszty osobowe.
 A znikną z magistratu jakieś wy-
działy?
– Już wcześniej połączyliśmy trzy wydziały 
w jeden – Wydział Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych. To też dało wymierne efekty 
finansowe. Zniknęły 2 stanowiska kierow-
ników i 2 zastępców. Teraz podjąłem decy-
zję dotyczącą likwidacji Wydziału Strategii 
i Marketingu Miasta. Przez dwa lata wyko-
nał ogrom pracy związanej z określeniem, 
w jakim kierunku powinno nasze miasto 
się poruszać w zakresie swojego rozwo-
ju. Dzięki nowej Strategii Rozwoju Miasta, 
przyjętej na początku ubiegłego roku, wie-
my, jak będzie się rozwijało w ciągu 10 lat. 
Mamy również nowe logo, księgę znaku, 
określiliśmy wizerunek miasta. Są to dzia-
łania realizowane przez Wydział Strategii 
i Marketingu Miasta przy udziale wszyst-
kich urzędników i mieszkańców. Uważam, 
że teraz ten wydział powinien zakończyć 
swoją działalność, bo większość tych 
wszystkich zadań zrealizował. Pozostałe 
będą prowadzone przez pracowników in-
nego wydziału.
 Czyli ta zmiana ma tylko związek 
z szukaniem oszczędności?
– Taki wydział kreatywny, bo tak go okre-
ślałem, mógłby istnieć w lepszych dla 
budżetu czasach. Natomiast biorąc pod 
uwagę racjonalizację wydatków, podjąłem 
trudną decyzję o likwidacji.
 Z jednej strony inwestycje, z drugiej 
oszczędności?
– Mając świadomość finansowych ogra-
niczeń działamy tak, żeby rozwijać mia-
sto. W ciągu ostatnich 3 lat z jednost-
kami organizacyjnymi i spółkami reali-
zowaliśmy projekty o łącznej wartości 
ponad 519 milionów złotych, zdobyli-
śmy dofinansowanie wynoszące ponad 
344 miliony. Jesteśmy w tym skuteczni. 
Mam nadzieję, że już niebawem bę-
dziemy mogli sięgnąć po kolejne środki 
finansowe w ramach Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. Przypomnę 
tylko, że gra toczy się o wysoką stawkę. 
W przypadku Wielkopolski Wschodniej 
to aż 1,7 miliarda złotych. To może być 
największy impuls rozwojowy w hi-
storii miasta i zapewniam, że jesteśmy 
w pełni przygotowani, aby wykorzystać 
tę szansę. 

Inwestycje i oszczędności. 
Tak uzyskamy pozytywny efekt dla miasta
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Skuwanie starych tynków, wyburzenie dostawionych ścianek działowych, oczyszczenie 
strychu - tak w środę (24 lutego) przedstawiał się stan prac przy remoncie Domu Zemeł-
ki – najstarszej murowanej kamienicy w mieście. Budowlańcy włożyli sporo wysiłku w to, 
by przygotować możliwie najszerszy front robót do tynkowania. Ściany pokryje tradycyjny 
tynk wapienny. Dopiero teraz widać, jak piękne wnętrza ma najstarszy murowany budynek 
naszego miasta. Pracy jest ogrom - trzeba bowiem najpierw położyć wszystkie instalacje, 
wyremontować dach i jego więźbę, a później dobudować łącznik z windą. Cała inwestycja 
kosztuje około 13 milionów złotych, 8 milionów wynosi dofinansowanie z WRPO. Po re-
moncie w kamienicy działać będzie Inkubator Aktywności Kulturalnej. 

Tak zmienia się 
Konin

Jeszcze około pół roku powinny potrwać prace przy przebudowie mostu Bernardynka. Naj-
pierw drogowcy usuwali starą konstrukcję, używając ciężkiego sprzętu. Beton kruszyły ol-
brzymie hydrauliczne młoty udarowe. Odbudowana przeprawa we wrześniu powinna być 
przejezdna. Prace kosztują około 6 milionów złotych, 3,7 miliona wynosi dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowo to przedsięwzięcie wsparła też gmina Ślesin. 
Przypomnijmy, że most został zamknięty sześć lat temu ze względu na zły stan techniczny. 

Za około rok ta inwestycja, czyli farma fotowoltaiczna budowana na terenie lewobrzeżnej 
oczyszczalni Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powinna być zakończona. Jednym 
z ważnych etapów jej budowy jest okablowanie całego systemu złożonego z ponad 6,5 tysię-
cy elementów, ustawienie odpowiednich urządzeń, zadbanie o połączenie każdego z szere-
gów paneli. Farma fotowoltaiczna w liczbach: 2,18 MW - łączna moc 6615 paneli, 9,8 miliona 
złotych - koszt całkowity projektu, 8,3 miliona złotych - maksymalna kwota dofinansowania 
z NFOŚiGW.

Drogowcy pracują na ulicy Kleczewskiej. Po przerwie wywołanej przez pandemię i zimę wy-
korzystują ładną pogodę, by zdążyć z pracami. Termin zakończenia prac wyznaczony przez 
miasto to połowa kwietnia. Ulica Kleczewska jest jedną z największych inwestycji drogowych 
w mieście w ostatnich latach. W ramach inwestycji powstaje odcinek drogi o długości ponad 
dwóch kilometrów. Koszt prac to około 60 milionów złotych, z czego połowa to dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej. 

Około 300 miejsc postojowych dla samochodów udało się wygospodarować wokół nowej inwe-
stycji, czyli budowy połączenia ulic Wyzwolenia-Paderewskiego w Koninie - szacują konińscy 
drogowcy. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy mieszkańcy obawiali się, że stracą miejsca par-
kingowe. - Teraz możemy powiedzieć, że na pewno ich nie ubyło – informuje Radosław Szkudla-
rek z Zarządu Dróg Miejskich.
 100 miejsc, w tym siedem dla osób z niepełnosprawnościami, zostało przygotowanych 
przy wieżowcach: Zakole 1, 3, 5 oraz Wyzwolenia 4. Auta parkować mogą wzdłuż drogi 
dojazdowej do ostatniego wieżowca – Wyzwolenia 4, na parkingu przy ul. 11 Listopada 
w okolicy sklepów, na placu między wieżowcem przy Wyzwolenia 4 a torami kolejowymi, 
na parkingu przy II LO, a dodatkowo w ostatnim czasie pod estakadą drogowcy przygoto-
wali plac na około 90 aut. 

Budowa połączenia ulic I. Paderewskiego z Wyzwolenia jest sztandarową miejską inwestycją. 
Nic dziwnego, to najdroższe od 14 lat przedsięwzięcie drogowe. Łącznie z wkładem miasta 
w budowę wiaduktu kolejowego kosztuje nasz samorząd około 85 milionów złotych. Skalę tego 
zadania docenił też wojewoda wielkopolski, przyznając nam najwyższe w 2020 roku dofinanso-
wanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, czyli 30 milionów złotych. Sytuacja na budo-
wie zmienia się co chwilę ze względu na szybkie tempo prac. W listopadzie ubiegłego roku otwo-
rzyliśmy dla ruchu jedną nitkę, w ciągu najbliższych miesięcy (maj) wykonawca – konsorcjum 
Polimex Mostostal i Polimex Infrastruktura zamierza oddać do użytku całą inwestycję. Warto 
dodać, że stanie się to na kilka miesięcy przed wyznaczonym w umowie terminem, który upły-
wa w połowie września. 


