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Szanowni Mieszkańcy Konina, 
	 21	 listopada	 2018	 roku	 dzięki	
Państwa	 poparciu	 objąłem	 urząd	
Prezydenta	 Miasta	 Konina.	 Od	 tego	
czasu	 minęło	 dwa	 i	 pół	 roku,	 a	 co	
za	 tym	 idzie	 przekroczyliśmy	 wła-
śnie	 półmetek	 kadencji	 samorządu.	
To	 dobry	 czas	 na	 pewne	 podsu-
mowania,	 dlatego	 też	 przekazuję	
w	 Państwa	 ręce	 specjalne	 wydanie	
Konińskiego	 Informatora	 Samorzą-
dowego,	 w	 którym	 znajdą	 Państwo	
wiele	 informacji	 dotyczących	 tego,	
co	 zmieniło	 się	 w	 naszym	 mieście.	
Nie	 sposób	 napisać	 o	 wszystkich	
inwestycjach	i	działaniach,	jakie	po-
dejmowaliśmy	i	jakie	udało	nam	się	

zrealizować,	ale	z	pewnością	znajdą	tu	
Państwo	najważniejsze	informacje.	
	 Ostatnie	dwa	i	pół	roku	to	był	trud-
ny	 czas	 dla	 nas	 wszystkich.	 Zmiany	
podatkowe,	 jakie	 zaproponował	 rząd	
osłabiły	 budżety	 samorządów,	 kolej-
nym	 ciosem	 była	 pandemia	 korona-
wirusa,	 która	 odcisnęła	 swoje	 piętno	
niemalże	na	każdej	gałęzi	gospodarki,	
a	przez	to	 i	na	samorządach.	Pomimo	
trudnych	 warunków	 uważam,	 że	 po-
radziliśmy	 sobie	 bardzo	 dobrze.	 Sta-
raliśmy	 się	 każdego	 dnia	 informować	
Państwa	 o	 swoich	 działaniach.	 Dziś	
chciałbym	podsumować	ten	czas.
	 Kończymy	 realizację	 ogromnych	
inwestycji	 infrastrukturalnych,	 mo-
dernizujemy	 obiekty	 sportowe,	 suk-
cesywnie	 ściągamy	 do	 miasta	 inwe-
storów	 i	 sprzedajemy	 tereny	 pod	 in-
westycje,	budujemy	nowe	mieszkania,	
modernizujemy	 system	wodociągowy	
i	 ciepłowniczy,	unowocześniliśmy	 flo-
tę	autobusową,	wymieniamy	park	ma-
szynowy	w	spółkach	MZGOK	i	PGKiM,	
budujemy	 farmę	 fotowoltaiczną	 i	 cie-
płownię	 geotermalną,	 na	 którą	wszy-
scy	czekaliśmy	przeszło	osiem	lat!
	 Realizujemy	 wiele	 innych	 mniej-
szych	zadań,	które	mają	sprawić,	że	Ko-
nin	będzie	przyjaznym	miejscem	do	ży-
cia.	Obecnie	inwentaryzujemy	potrzeby	
naszego	miasta	w	 zakresie	małych	 in-
westycji.	Mam	tu	na	myśli	konieczność	
uzupełnienia	 oświetlenia,	 położenia	
nowych	 nawierzchni	 bitumicznych,	
przeprowadzenia	 pewnych	 prac	 od-

nowieniowych.	 Chcę,	 byście	 Państwo	
zobaczyli,	 że	 oprócz	 dużych	 przed-
sięwzięć,	 których	 wykonanie	 było	 ko-
nieczne,		również	w	najbliższej	okolicy,	
niemalże	pod	oknami	Państwa	domów,	
mieszkań	 czy	 miejsc	 pracy	 zachodzą	
zmiany	na	lepsze:	nowy	chodnik	przed	
blokiem,	zielony	skwer,	plac	zabaw	czy	
wewnętrzna	osiedlowa	ulica.	Wiem,	że	
to	ważne	i	dlatego	będziemy	te	projekty	
skutecznie	realizować.
	 Już	dziś	mogę	zapewnić	wszystkich	
mieszkańców,	 że	 nie	 zmarnowaliśmy	
ani	 jednej	 złotówki	 z	 budżetu	 miasta	
i	 z	 dotacji	 zewnętrznych.	 Konsekwent-
nie	 realizujemy	 program,	 który	 zyskał	
Państwa	 akceptację.	 Od	 2018	 roku	
wdrażamy	projekty	inwestycyjne	i	spo-
łeczne	 o	 wartości	 przekraczającej	 507	
milionów	 złotych,	 	 z	 czego	 dofinanso-
wanie	ze	środków	zagranicznych	 i	kra-
jowych	wynosi	328	milionów	zł.	Zapew-
niam	Państwa,	że	ta	niebagatelna	suma	
to	 ogromny	 impuls	 rozwojowy	 dla	 na-
szego	miasta.	I	 	to	nie	koniec!	Czekamy	
na	unijny	Fundusz	Odbudowy	i	Fundusz	
na	 rzecz	 Sprawiedliwej	 Transforma-
cji,	 a	 także	 na	 rozstrzygnięcie	 naboru	
wniosków	w	ramach	Funduszy	Norwe-
skich.	Warto	w	tym	miejscu	podkreślić,	
że	Strategia	Rozwoju	Miasta	Konina	na	
lata	2020	–	2030	doskonale	wpisuje	się	
w	 Krajowy	 Plan	 Odbudowy	 (KPO).	 To	
właśnie	KPO	stawia	nacisk	na	wsparcie	
sektora	mikro,	małych	i	średnich	przed-
siębiorstw,	na	odnawialne	źródła	energii	
(w	tym	źródła	geotermalne),	na	rozwój	

ekologicznego	 transportu,	 na	 wspar-
cie	 zatrudnienia	 osób	 45+,	 na	 rozwój	
bazy	 mieszkaniowej,	 na	 wzrost	 inwe-
stycji.	 Drugim	 filarem	 wsparcia,	 który	
przyspieszy	rozwój	naszego	miasta	jest	
właśnie	 Fundusz	 na	 Rzecz	 Sprawiedli-
wej	Transformacji	(FST).	To	instrument		
finansowy	w	ramach	polityki	spójności	
przygotowany	 specjalnie	 dla	 obszarów	
zmagających	się	z	wielkimi	wyzwaniami	
społeczno–gospodarczymi	 wynikający-
mi	z	odchodzenia	od	profilu	gospodar-
czego	opartego	na	przemyśle	ciężkim.	
	 Konin	 to	wszystko	 realizuje.	 Środ-
ki	 z	 unijnego	 Funduszu	 Odbudowy	
i	 Funduszu	 na	 Rzecz	 Sprawiedliwej	
Transformacji	 pozwolą	 nam	 znacznie	
przyspieszyć	 i	 jednocześnie	 złagodzić	
pod	 względem	 społecznym	 zmiany	
gospodarcze.	Dzięki	tej	pomocy	zwięk-
szymy	dostęp	do	dobrych	miejsc	pracy,	
atrakcyjnych	mieszkań	w	przyjaznym,	
dobrze	skomunikowanym	mieście.	
	 Chciałbym	uniknąć	patosu,	ale	trud-
no	 powstrzymać	 się	 od	 stwierdzenia,	
że	 nasze	miasto	 znajduje	 się	 w	 histo-
rycznym	momencie,	przed	epokowymi	
wyzwaniami.	Mam	nadzieję,	że	 ten	 in-
formator	będzie	dla	Państwa	ciekawym	
przewodnikiem	 po	 zmianach,	 które	
zachodzą	 w	 naszym	 mieście	 oraz	 do-
wodem	na	 to,	 że	Konin	nabiera	nowej	
prędkości.	Życzę	Państwu	miłej	lektury.	

Z wyrazami szacunku, 
Piotr Korytkowski

Prezydent Miasta Konina

Skuteczni 
w pozyskiwaniu funduszy

KBO. Mieszkańcy 
zmieniają miasto
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Sprawozdanie z pierwszej połowy kadencji
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ponad 100 firm skorzystało z ulg w czynszach – wartość pomocy  ponad 313 tysięcy zł,
rozłożyliśmy na raty i odroczyliśmy termin płatności podatków w kwocie ponad     

umorzyliśmy podatek od nieruchomości na kwotę ponad 270 tysięcy zł, co stanowiło około
60% wszystkich umorzeń za 2020 rok.

3,5 miliona zł, co stanowiło 78% wszystkich decyzji w tym zakresie za 2020 rok,

obniżyliśmy ceny paliw na trzech stacjach prowadzonych przez MZK oraz PKS,
wprowadziliśmy ulgi w zakresie opłat za ogródki gastronomiczne,
wsparliśmy sprzedawców kwiatów i zniczy poszkodowanych w wyniku nagłego zamknięcia, 
cmentarzy 1 listopada 2020 roku.

przekazaliśmy 100 tysięcy zł dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na
zakup samochodu do przewozu próbek oraz sprzętu medycznego,
kupiliśmy namiot pneumatyczny dla szpitala na potrzeby punktu poboru wymazów,
zakupiliśmy  ponad 25 tysięcy maseczek jednorazowych, 40 tysięcy maseczek
wielorazowych, 119 tysięcy sztuk rękawiczek, 1,5 tysiąca przyłbic, 4,5 tysiąca litrów płynu
dezynfekcyjnego, trzy dystrybutory publiczne z płynami dezynfekcyjnymi,
wykonaliśmy wielokrotnie dezynfekcje jednostek oświatowych,
przekazaliśmy mieszkańcom 30 tysięcy pakietów ochronnych (maseczka i para rękawiczek).

Planowany koszt to około 2 miliony zł. Pracujemy nad
zdobyciem    dofinansowania   na   ten   cel.   Dzięki   temu 
w mieście zamontujemy ok. 100-150 nowoczesnych
kamer i kupimy oprogramowanie analityczne, które
niezależnie od pracy operatora będzie wychwytywać
zdarzenia niebezpieczne, informować o tym operatora,
który    będzie   mógł   przekazać   taką   informację   wraz 
z nagraniem  do odpowiednich służb.

Mieszkańcy decydują

W ramach Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom 2020
udzieliliśmy wsparcia osobom prowadzącym działalność
gospodarczą w Koninie:

Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom

Już niedługo będziemy mogli korzystać z drogi pieszo-
rowerowej łączącej ul. Jana Pawła II - od mostu na Kanale
Warta-Gopło do ul. Staromorzysławskiej (w rejonie
cmentarza parafialnego). Trwa realizacja inwestycji z puli
środków Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt
budowy to ponad 1 milion zł.

Miasto Konin zorganizowało trzy punkty szczepień
powszechnych. Dwa mieszczą się w budynkach szpitala
przy ul.  Wyszyńskiego  i  Szpitalnej,  trzeci - największy - 
w hali sportowej w Morzysławiu. Podkreślmy, że
samorząd   nie   odpowiada    za    dostawy    szczepionek, 
a wyłącznie za zorganizowanie Punktów Szczepień
Powszechnych.  
Dwa spośród trzech punktów rozpoczęły szczepienia 4
maja, każdy z nich otrzymał po 1,2 tysiąca szczepionek.
Punkt w hali MOSiR, w którym pracują cztery zespoły
szczepiące, wykorzystał te dawki w ciągu jednego dnia.
Prezydent zwrócił się więc do wojewody
wielkopolskiego z pismem, by zwiększyć dostawy dla
naszego miasta. 

Każdego roku miliony złotych przeznaczane są na
Koniński Budżet Obywatelski (KBO). Pula trzech
edycji 2019-2021 wyniosła ponad 7,9 miliona zł.
Dzięki aktywności mieszkańców zmieniamy
miasto, realizujemy setki zgłoszonych do KBO
wniosków. Do największych zaliczamy:

Dbamy 
o bezpieczeństwo
z COVID-19.  Co udało się zrobić?
Ponad 841 tysięcy zł – tyle w 2020 roku przeznaczyliśmy na walkę 

Trzy punkty
szczepień masowych 

 „Rozbudowa   schroniska  dla   bezdomnych  zwierząt 
w Koninie przy ul. Gajowej 7A – etap 1” stała się
faktem.  Na wniosek prezydenta Konina Rada Miasta
zdecydowała o dołożeniu brakującej kwoty do
projektu, który co prawda uzyskał drugi najlepszy
wynik    w     głosowaniu     mieszkańców w 2020 roku,
ale przekroczył pulę zabezpieczonych pierwotnie
środków. Po zaakceptowaniu przez Radę Miasta
wniosku  prezydenta rozpoczęliśmy  pracę nad
realizacją wniosku.

Miejskie spółki: MZGOK, PWiK, PGKiM, MPEC, MTBS
przekazały gotówkę lub zakupiły sprzęt do walki z COVID-19
dla konińskiego szpitala o łącznej kwocie ok. 110 tysięcy zł 

Chcemy rozbudować
system monitoringu 
w mieście

Wymiana wadliwych kabli sprężających na Trasie
Bursztynowej nie obciążyła budżetu miasta. Po
wielomiesięcznych negocjacjach wykonawcy wymienili
je za darmo. W ten sposób poprawiliśmy
bezpieczeństwo  w  ruchu  komunikacyjnym  na   jednej 
z najbardziej strategicznych dróg w mieście. 

Wymiana kabli za darmo 

Dodatkowo:

z COVID-19. Co udało się zrobić?
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Dbamy
o środowisko

Opracowaliśmy „Plan adaptacji do zmian klimatu dla
Miasta Konina”. Przyjęty przez Radę Miasta
dokument      umożliwia     skuteczne     ubieganie    się 
o  środki finansowe  z  funduszy  ochrony  środowiska
i gospodarki wodnej, krajowych i regionalnych
programów operacyjnych czy środków z funduszy
EOG na rozwiązywanie problemów miasta
wynikających ze zmian klimatu. 

W lipcu 2019 roku oddaliśmy do użytku 32 mieszkania w ramach  zagospodarowywania
placu po byłej bazie PKS - przy ul. Kościelnej 6 i Szarych Szeregów 2G,
od marca 2020 roku MTBS sp. z o.o. buduje trzy budynki mieszkalne na terenie byłej bazy
PKS. 100 nowych mieszkań na najem zostanie oddanych do użytkowania w pierwszym
kwartale przyszłego roku,
Osiedle  Jaspisowe  to  nowa  inwestycja  w kwartale  pomiędzy ulicami: Szpitalną, Jaspisową 

przy ul. Magnetytowej chcemy zbudować Dom Seniora. Inwestycja jest odpowiedzią na
potrzeby osób starszych,
w kwietniu 2021 przystąpiliśmy do spółki „KZN – Zachodni”, która w ramach rządowego
programu Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe będzie budowała kolejne mieszkania
finansowane z budżetu państwa.

i Józefa Piłsudskiego. Powstaną tam rodzinne, funkcjonalne i nowoczesne mieszkania,

W 2019 roku w Koninie przyjęliśmy nowe zasady
wynajmowania lokali z zasobów miasta.
Powołaliśmy stałą Społeczną Komisję Mieszkaniową
– organ kontroli społecznej, która w IV kwartale
każdego   roku    analizuje     wnioski    aktualizacyjne
i nowe. W 2019 roku na przydział lokalu z zasobów
Miasta Konina oczekiwało łącznie 680 osób
samotnych lub rodzin. W wyniku stosowania nowych
zasad liczba ta zmniejszyła się w lutym 2021 roku do
278 oczekujących. 

Budujemy nowe
mieszkania 

Zorganizowaliśmy system dotacji dla mieszkańców. Od
2 do 14 tysięcy zł – tyle może wynieść dofinansowanie
do budowy instalacji do łapania   deszczówki  i wód
opadowych. Na ten system wsparcia przeznaczyliśmy
w tym roku 100 tysięcy  zł. 

Poprawiamy jakość powietrza. Udzielamy dotacji mieszkańcom chcącym
wymienić „kopciuchy” na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania.
Przeznaczyliśmy na ten cel z budżetu miasta w latach 2019-2021 około 620
tysięcy złotych. Dzięki temu z przestrzeni Konina znikają 124 przestarzałe
instalacje.

124 ekologiczne źródła ogrzewania

W latach 2019 i 2020 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
rozpoczął  i w części zakończył roboty inwestycyjne oraz zakupy o wartości
niemal  10  milionów zł.  Dodajmy, że MZGOK sp. z o.o.  od  wielu lat jest
zaangażowany w edukację ekologiczną koninian.

Inwestujemy w MZGOK

To      jedna      z      najważniejszych     inwestycji      Przedsiębiorstwa      Wodociągów 
i Kanalizacji, która zwiększy bezpieczeństwo dostarczania wysokiej jakości wody
mieszkańcom Konina na 30 lat. Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 milionów zł.

Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody
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Mała retencja z dotacją
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•	 W	lipcu	2019	roku	oddaliśmy	do	użytku	32	mieszkania	w	ramach	zagospodarowywania	
placu	po	byłej	bazie	PKS	-	przy	ul.	Kościelnej	6	i	Szarych	Szeregów	2G,

•	 od	marca	2020	roku	MTBS	sp.	z	o.o.	buduje	trzy	budynki	mieszkalne	na	terenie	byłej	bazy	
PKS.	100	nowych	mieszkań	na	najem	zostanie	oddanych	do	użytkowania	w	pierwszym	
kwartale	przyszłego	roku,

•	 Osiedle	Jaspisowe	to	nowa	inwestycja	w	kwartale	pomiędzy	ulicami:	Szpitalną,	Jaspisową	
i	Józefa	Piłsudskiego.	Powstaną	tam	rodzinne,	funkcjonalne	i	nowoczesne	mieszkania,

•	 przy	ul.	Magnetytowej	chcemy	zbudować	Dom	Seniora.	Inwestycja	jest	odpowiedzią	na	
potrzeby	osób	starszych,

•	 w	kwietniu	2021	przystąpiliśmy	do	spółki	„KZN	–	Zachodni”,	która	w	ramach	rządowego	
programu	Społeczne	Inicjatywy	Mieszkaniowe	będzie	budowała	kolejne	mieszkania	
finansowane	z	budżetu	państwa.
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Przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie

Wartość całkowita: 71.762.689 zł
Dofinansowanie: 30.000.000 zł

Ekologiczny Konin - rozwój
i promocja niskoemisyjnego
transportu miejskiego

Dopłaty do czynszu najmu 
dla najemców budynków przy 
ul. Wodnej 37, Kościelnej 6 
i Szarych Szeregów 2G 

Wartość całkowita: 2.234.097 zł
Dofinansowanie: 2.234.097 zł

Realizacja prac budowlanych mających
na celu ochronę, zachowanie oraz
zabezpieczenie zabytkowego 
„Domu Zemełki" w Koninie 

Wartość całkowita: 13.791.953 zł
Dofinansowanie: 13.422.020 zł 

Od 2018 roku Miasto Konin
zrealizowało bądź realizuje 
m.in. następujące projekty:

Wartość całkowita: 5.999.145 zł
Dofinansowanie:  3.480.591 zł 

Budowa połączenia 
ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia
w Koninie w związku z modernizacją
linii kolejowej E-20

Wartość całkowita: 30.827.181 zł
Dofinansowanie: 21.270.363 zł

SKUTECZNIE
FUNDUSZE
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Budowa farmy fotowoltaicznej 
na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Lewy Brzeg 

Wartość całkowita: 9.774.022 zł
Dofinansowanie: 8.307.919 zł

Przebudowa 
ul. Leśnej 
w Koninie

Przebudowa
systemu 
ciepłowniczego
Miasta Konina

Wartość całkowita: 
27.534.503 zł
Dofinansowanie: 
12.463.988 zł

Wartość całkowita: 
3.051.599 zł
Dofinansowanie: 
1.675.059 zł 

Wartość całkowita: 
5.037.580 zł
Dofinansowanie: 
4.012.153 zł

Budowa i promocja marki 

Rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie

Wartość całkowita: 60.448.357 zł
Dofinansowanie: 29.622.670 zł 

Licznik dotacji 
od 21 listopada 2018 r.
do 16 kwietnia 2021 r.
Liczba podpisanych umów: 158
Wartość umów: 365.013.286 zł
Dofinansowanie: 254.784.881 zł

POZYSKUJEMY
ZEWNĘTRZNE

Wartość całkowita: 
3.049 805 zł
Dofinansowanie:
1.605.712 zł  

Przebudowa 
ul. Żwirki i Wigury 
w Koninie
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Lepsze warunki życia
mieszkańców to priorytet 

Aktywnie poszukujemy inwestorów

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie
(EOG) - wartość 9.719.347 zł, dofinansowanie 8.222.345 zł
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (EOG –
Program Rozwój Lokalny) – wartość 42.554.000 zł, dofinansowanie
42.554.000 zł
Eko-szkoła.   Let's   be   eco-friendly!   (EOG)   –   wartość   3.026.652 zł,    

Wniosek o uzyskanie środków na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy synagodze w Koninie (RFIL
– PGR) – wartość 2.500.000 zł, w tym dofinansowanie 2.500.000 zł
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
w Koninie (WRPO) - wartość 4.487.870 zł, w tym dofinansowanie
4.039.083 zł
Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego
(MKiDN) – wartość 9.727.160 zł, w tym dofinansowanie 6.809.012 zł

w tym dofinansowanie 3.026.652 zł,

Miasto Konin czeka na rozstrzygnięcie 
20 projektów, w tym:

Nowe miejsca pracy

Opracowaliśmy dla każdego terenu  inwestycyjnego tzw. site check list wraz z załącznikami (mapami,  wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, informacją o ulgach w podatku od nieruchomości oferowanych przez Miasto Konin, informacją o strefie ekonomicznej).
Organizujemy  spotkania  z  potencjalnymi inwestorami.  W 2019 roku  było  ich  około  70,  w  2020 roku - blisko 50.  Biorąc  pod  uwagę  tylko  ubiegły  rok, 
w odpowiedzi na zapytania inwestorów przygotowaliśmy 31 ofert inwestycyjnych. Ściśle współpracujemy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz
Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Na  tę  inwestycję   Konin   czekał  od  ośmiu  lat.  I  w  końcu  będzie  zrealizowana! Na  bazie  złóż  wody 
o rekordowej temperaturze 97,5 stopnia Celsjusza MPEC sp. z o.o. rozpoczyna budowę ciepłowni
geotermalnej. Plan jest taki, by   wyspa  Pociejewo,  na  której   będzie   wybudowana  ciepłownia  stała
się  „ekologicznym  salonem   miasta” z usługami z dziedziny rekreacji i balneologii. Ciepłownia będzie
trzecią, opartą na odnawialnych źródłach energii, instalacją produkującą ciepło dla miasta. Koszt
budowy to ponad 58 milionów złotych, dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi przeszło 24 miliony. 

To właśnie w Koninie brytyjski koncern Johnson
Matthey (JM) buduje pierwszy zakład
produkcyjny eLNO (tlenku litowo-niklowego) na
skalę komercyjną. Produkcja zaawansowanych
materiałów do baterii dla pojazdów
elektrycznych ma się rozpocząć w przyszłym
roku. Firma planuje stworzyć co najmniej 200
miejsc pracy.

Praca dla koninian, ratunek dla firmy – takie dobre informacje mogliśmy
przekazać w marcu tego roku pracownikom FUGO. Będącą w procesie
likwidacji firmę kupili właściciele rodzinnej spółki LKR. Zakład ma
regenerować i produkować elementy oraz maszyny do segregacji,
przetwarzania odpadów, a także elementy nadwozi samochodowych. Nowy
właściciel zaproponował pracę załodze konińskiego zakładu. Zapewnił, że
FUGO nadal będzie działało pod znanym szyldem. Inny inwestor, firma
DELTA, przy ul. Przemysłowej rozwinie natomiast produkcję stalowych kul
do młynów kulowych.

Budujemy ciepłownię geotermalną

Inwestorzy w FUGO 
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Ponad 8,7 miliona zł  –  to  wartość  46  projektów  realizowanych  wraz  z  naszymi  jednostkami  oświatowymi  w  latach
2019-2021.  Dofinansowanie  zewnętrzne  stanowi  przeszło  8,1 miliona zł. Dzięki temu:  tworzyliśmy  miejsca  dla  dzieci 
w przedszkolach, organizowaliśmy zagraniczne staże dla uczniów i nauczycieli, rozwijamy w młodzieży przedsiębiorczość,
likwidujemy bariery architektoniczne.

Edukacja to przyszłość 

Szkoły to nie tylko nauka i plany
lekcji. Nasze placówki - szkoły
podstawowe nr: 3, 6, 7, 9, 11 i 15
realizowały tak ważny społecznie
projekt,    jak    "Posiłek    w    domu 

 W    celu     usprawnienia uczniom
i nauczycielom zdalnej nauki,
dzięki zdobytemu dofinansowaniu,
Miasto kupiło 42 laptopy (99.962
zł)   i    76    tabletów    (125.076 zł) 

i w szkole". Jego łączna wartość to
ponad 404 tysiące zł. 

w ramach projektów "Zdalna
szkoła" i "Zdalna szkoła+".

wydłużyliśmy   czas   podróży  na  jednym   bilecie

wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy dla uczniów
szkół         ponadpodstawowych        zamieszkałych     
w Koninie,
obniżyliśmy cenę biletów okresowych MZK.

z 30 do 45 minut,

„Konińska Karta Rodziny 3+”: w roku 2019 wydaliśmy
2.573 karty dla 516 konińskich rodzin, w roku 2020 –
2.156 kart dla 428 rodzin.
„Konińska Karta Seniora 60+”: w roku 2019
wydaliśmy 1.426 kart, w roku 2020 – 411 kart.

  

Sfinansowaliśmy remont I Liceum w Koninie. Za ponad 1,6
miliona zł położyliśmy nowy dach, wyremontowaliśmy
sale w części budynku, stworzyliśmy nowoczesną
przestrzeń.   Było  to  najdroższy remont  przeprowa-
dzony w ostatnim czasie w konińskich szkołach. 

Dbamy o komfort uczniów

Przygotowaliśmy nasze szkoły  na przy-
jęcie absolwentów gimnazjów i klas
ósmych szkół podstawowych. 
W roku szkolnym 2019/2020
wygospodarowaliśmy dla nich ponad
3.600 miejsc w 106 oddziałach w klasach
pierwszych szkół ponadpodstawowych.
To znaczny wzrost do planowanych
pierwotnie 93 oddziałów mogących
pomieścić 2.750 uczniów. 
Razem z dyrektorami szkół daliśmy radę! 

Poradziliśmy sobie 
z podwójnym naborem!

Otworzyliśmy pierwsze w Wielkopolsce
mieszkanie dla osób ze spektrum
autyzmu. Prowadzi je Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”.
Mieszkanie powstało w ramach
partnerskiego projektu „Azymut-
Samodzielność”. Wartość projektu na 3
partnerów (Województwo Zacho-
dniopomorskie, Regionalne Ośrodki
Polityki   Społecznej    w    Zielonej    Górze 
i w Poznaniu) to około 10 milionów zł.
Dofinansowanie z UE: 8,5 miliona zł. 

Mieszkanie dla osób 
ze spektrum autyzmu

Na nasze zlecenie organizacje pozarządowe
prowadzą 22 placówki wsparcia dziennego
wraz  z  dożywianiem.  Korzystają  z  nich  dzieci 
oraz młodzież, w sumie około 660 osób.

Postawiliśmy na przyjazną
mieszkańcom komunikację
miejską:

Przy Konińskim Domu Kultury w 2020 roku
otworzyliśmy  pierwszy  Miejski  Klub  Seniora 
w naszym mieście.

Miejski Klub Seniora

Park im. Fryderyka Chopina w Koninie zyska nowe
oblicze. Za 250 tysięcy zł Miasto poprawi nawierzchnię
głównej alejki spacerowej i wybuduje oświetlenie.
Dodatkowo PGKiM w ramach projektu „Zielona
edukacja   na   terenie   Parku   im.   Fryderyka   Chopina 
w Koninie" wyposaży park w urządzenia do edukacji
ekologicznej. Koszt projekt to 259.650 zł,
dofinansowanie z WRPO 2014-2020 wynosi 179.433 zł.

Inwestujemy w zielone płuca miasta! 

Realizujemy programy:

Przyjazne miasto

Ponad 8,7 miliona zł – to wartość 46 projektów realizowanych wraz z naszymi jednostkami oświatowymi w latach 
2019-2021. Dofinansowanie zewnętrzne stanowi przeszło 8,1 miliona zł. Dzięki temu: tworzyliśmy miejsca dla dzieci
w przedszkolach, organizowaliśmy zagraniczne staże dla uczniów i nauczycieli, rozwijamy w młodzieży przedsiębiorczość, 
likwidujemy bariery architektoniczne.
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Rozwijamy sport

Na bulwarze hucznie obchodziliśmy 170. rocznicę urodzin
konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. Od 2021 roku jej imię
nosi Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Staramy się o wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu na przebudowę stadionu im. M. Paska. Złożyliśmy
wymagane dokumenty i czekamy na decyzję. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, nasz obiekt doczeka się trzech boisk z całą
infrastrukturą spełniającą wymogi Ekstraligi Kobiet oraz III Ligi
Mężczyzn. Póki co z własnych środków sfinansowaliśmy wyburzenie
starej, zniszczonej trybuny. Z większymi pracami będziemy mogli
ruszyć wtedy, kiedy otrzymamy wsparcie z ministerstwa. 

Blisko
kultury i tradycji

Inwestujemy w bazę sportowo-rekreacyjną. Generalny remont dwóch
pomostów żeglarskich to najważniejsze z wykonanych prac w Miejskim
Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” przed letnim sezonem
turystycznym.   Na  remont  pomostu  nr  1  z   budżetu  Konina  przeznaczono 
240 tysięcy zł. Odnowiony został również pomost nr 3.

W    2019    roku    odbył    się    jubileuszowy 
40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal
Piosenki i Tańca. Po raz pierwszy w historii
impreza zorganizowana została na placu
Wolności, gdzie stanęła profesjonalna scena
wyposażona w najnowocześniejszą
technikę i multimedia. Do Konina
przyjechało 2,5 tysiąca najlepszych
młodych wokalistów i tancerzy z Polski i 15
krajów Europy. Organizację kolejnych
edycji festiwalu uniemożliwiła pandemia.

W latach 2019-2020 z budżetu miasta na kulturę
fizyczną zaplanowano niemalże 16 milionów zł. 

Był to wzrosły o 3,5 miliona zł od tego w roku 2018.

W 2020 roku rozpoczęliśmy znakowanie zabytków w ramach I etapu
projektu „Znakowanie zabytków i szlaków spójne pod względem
estetycznym”.

Minione 2,5 roku to setki większych i mniejszych
wydarzeń kulturalnych, wśród nich: Koniński Rok
Zofii  Urbanowskiej  (cykl  wydarzeń  w  2019  roku) 
i Urodziny ulicy Stanisława Moniuszki w 200.
rocznicę urodzin kompozytora. 

W  2020   roku   zabytkowa   synagoga   stała   się   własnością   miasta. 
W opinii mieszkańców Konina powinna być przeznaczona na cele
kulturalne. Samorząd pozyskał nieruchomość na zasadzie zamiany za
działkę inwestycyjną. Były właściciel synagogi na konto miasta
wpłacił również około 1,5 miliona zł. 

Zabytkowa synagoga przejęta przez Miasto 

Wielki jubileusz

Nowego blasku nabrało zaplecze
stadionu     przy   ul.   Łężyńskiej.  Stare 
i niefunkcjonalne szatnie oraz łazienki
doczekały się  generalnego remontu.
W 2020 roku basen znajdujący się
przy ul. Szymanowskiego zyskał nowe
szatnie. Odnowiono też sanitariaty
oraz natryski.

W latach 2019-2020 w budżecie miasta na kulturę
fizyczną zaplanowano niemalże 16 milionów zł, czyli 
o 3,5 miliona zł więcej niż w roku 2018.


