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„Sto lat” dla jubilatów! 

Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych www.konin.pl

Mieszkania: nabór wniosków

Wakacje w mieście
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Miejski Ośrodek 
Wypoczynkowy 

„Przystań 
Gosławice” 

zaprasza!
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W Koninie w try-
bie stacjonarnym 

działają dwa punkty 
nieodpłatnych porad 
prawnych: przy ul. 
płk. Witolda Sztarka 1 
i przy ul. Zakładowej 4, 
natomiast punkt porad 
obywatelskich przy ul. 
Południowej 2 działa 
w trybie niestacjonarnym 
(porady telefoniczne).

 Punkt nieodpłatnych 
porad prawnych przy 
ul. płk. Witolda Sztar-
ka 1 (budynek Urzędu 
Miejskiego) jest czyn-
ny w godz. od 10:00 do 
14:00, punkt przy ul. Za-
kładowej 4 (Zarząd Dróg 
Miejskich) pracuje od 
12:00 do 16:00. Poradnic-
two obywatelskie przez 
telefon - w godzinach od 

12:00 do 16:00 (pora-
dy telefoniczne). Punkty 
pracują w dni robocze, 
od poniedziałku do piąt-
ku.  
 Aby ustalić termin 
udzielenia porady lub 
świadczenia poradnic-
twa obywatelskiego, pro-
simy o kontakt pod nr tel. 
63 240 13 72  (w godzi-
nach 7:30-15:30) lub ma-

ilowy: pawel.pyrzynski
@konin.um.gov.pl
 Podczas wizyt 
w punktach porad praw-
nych prosimy o prze-
strzeganie zasad bez-
pieczeństwa, takich jak: 
zakrywanie ust i nosa, 
zachowanie bezpiecznej 
odległości, dezynfekcja 
rąk.

Gdzie uzyskać poradę prawną? 

Przed nami kolejne 
głosowanie w ra-

mach Konińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 
Koninianie będą mogli 
zagłosować przez In-
ternet oraz tradycyjnie 
w lokalu wyborczym. 
Mieszkańcy niezamel-
dowani w Koninie mogą 

zgłosić chęć udziału 
w głosowaniu za pomo-
cą formularza, który bę-
dzie aktywny na stro-
nie www.bip.konin.eu 
od 9 sierpnia. Termin 
zgłoszeń upłynie 27 
sierpnia.  
 Głosowanie inter-
netowe potrwa od 6 do 

19 września do godziny 
16:00. 
 19 września w godz. 
9:00-16:00 czynne będą 
cztery Lokalne Punkty 
Wyborcze: nr 1 - Cen-
trum Organizacji Poza-
rządowych w Koninie 
(ul. 3 Maja 1 i 3), nr 2 
- Koniński Dom Kultury  

(pl. Niepodległości 1), nr 3 
- Szkoła Podstawowa nr 9 
w Koninie (ul. Fikusowa 8), 
nr 4 - Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Koninie (ul.  Le-
opolda Staffa 5).
 Instrukcję i przycisk 
do oddania głosu znaj-
dą Państwo na stronie 
www.kbo.konin.pl 

Zmiany 
w dodatkach 
mieszkaniowych

 Głosowanie 
już we wrześniu!

Informujemy o nie-
których zmianach 

wprowadzonych w 
ustawie o dodatkach 
mieszkaniowych, któ-
re obowiązują od 1 
lipca br.:
•	 nowy wzór wnio-

sku o przyznanie 
dodatku miesz-
kaniowego oraz 
deklaracji o do-
chodach określony 
w załączniku nr 1 
i 2 do Uchwały nr 
557 Rady Miasta 
Konina z dnia 26 
maja 2021 r.

•	 zmiana definicji 
dochodu uzyska-
nego w okresie 
trzech miesięcy 
przed miesiącem 
składania wniosku, 
który będzie okre-
ślany na podstawie 
przepisów w ro-
zumieniu art. 3 pkt 
1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 roku 
o świadczeniach ro-
dzinnych, w związ-
ku z tym osoby za-
trudnione muszą 
przedstawić nowe 
wzory zaświadczeń 
o dochodach 

•	 osoby mieszkające 
w lokalach niewy-
posażonych w in-
stalację centralne-
go ogrzewania, cie-
płej wody lub gazu 
p r z e w o d o w e g o 
nie muszą już oka-
zywać się fakturą 
za zużycie energii 
elektrycznej

•	 zmianie ulegają li-
mity dochodu uzy-
skanego w okresie 
trzech miesięcy po-
przedzających datę 
złożenia wniosku. 
Średniomiesięczny 

dochód przypa-
dający na jednego 
członka gospodar-
stwa domowego 
wnioskodawcy nie 
może przekraczać 
w gospodarstwie: 

•	 jednoosobowym 
– 40% (obecnie to 
kwota 2.066,99 zł)

•	 wieloosobowym 
– 30% (obecnie to 
kwota 1.550,24 zł)

      przeciętnego wyna-
grodzenia w gospo-
darce narodowej, 
o b o w i ą z u j ą c e g o 
w dniu złożenia 
wniosku

•	 w n i o s k o d a w c y 
będą obowiąza-
ni przedstawić 
dokumenty po-
twierdzające wy-
sokość ponoszo-
nych w miesiącu 
poprzedzającym 
dzień złożenia 
wniosku wydat-
ków związanych 
z zajmowaniem 
lokalu mieszkal-
nego. Opracowa-
na została Karta 
pomocnicza do 
wniosku o przy-
znanie dodatku 
mieszkaniowego 
zawierająca nie-
zbędne dane

 Powyższe zmiany 
dotyczą osób, które 
wniosek o przyzna-
nie dodatku miesz-
kaniowego składają 
po 1 lipca. Niezbędne 
formularze można 
pobrać z BIP Urzędu 
Miejskiego. 
 Więcej informacji 
- Wydział Spraw Lo-
kalowych (ul. Wojska 
Polskiego 2) oraz pod 
nr telefonów: 63 240 
11 85 i 63 240 13 48. 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

W lipcu ogłoszony zo-
stanie nabór wnio-

sków o zawarcie  umowy 
najmu lokali mieszkal-
nych w nowo budowa-
nych budynkach miesz-
kalnych w Koninie przy 
ul. Kościelnej i Szarych 
Szeregów,  w ramach 
aktualnie prowadzonej 
inwestycji przez MTBS 
sp.  z o.o. w Koninie przy 
udziale Miasta Konin.  
W ramach tej inwestycji  

powstanie 100  nowych 
lokali mieszkalnych. 
 Nabór wniosków  
przeprowadzony  będzie 
zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Uchwale Nr  
558 Rady Miasta Konina  
z dnia 26 maja 2021 r. w 
sprawie zasad przepro-
wadzenia naboru i oceny 
punktowej wniosków o 
zawarcie umowy najmu 
lokali mieszkalnych w 
nowo budowanych bu-

dynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych w Ko-
ninie, na działce nr 1060 
obręb Starówka – Etap II 
i III.
 Składanie  wniosków 
będzie możliwe w okre-
sie od dnia 01.08.2021 r. 
do 30.09.2021 r. Miejsce 
składania wniosków - 
Wydział Spraw Lokalo-
wych Urzędu Miejskiego 
w Koninie, ul. Wojska 
Polskiego 2. 

 Po ogłoszeniu naboru 
wnioski wraz komple-
tem wymaganych doku-
mentów i oświadczeń 
niezbędnych do wery-
fikacji wniosku będą 
dostępne na  stronie in-
ternetowej Miasta Konin 
oraz w Wydziale Spraw 
Lokalowych, gdzie zain-
teresowane osoby  będą 
mogły również uzyskać 
szczegółowe informacje 
w tym zakresie.  

Mieszkania MTBS 
– startuje nabór wniosków

Od 1 lipca rozpoczął 
się proces składania 

deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB), któ-
ry ma na celu zebranie 
wszystkich danych do-
tyczących źródeł ciepła 

i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych. Celem 

stworzenia cen-
tralnej bazy jest 
poprawa jakości 
powietrza - li-
kwidacja głównej 
przyczyny zanie-
czyszczeń - emisji 
substancji powo-
dujących smog. 
Każdy obywa-
tel lub zarządca 
budynku będzie 

zobowiązany złożyć de-
klarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 
 W przypadku budyn-
ków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca 
będzie miał 12 miesię-
cy, dla nowo powstałych 
budynków termin ten bę-
dzie wynosił 14 dni. 
W JAKI SPOSÓB MOŻNA 

BĘDZIE ZŁOŻYĆ DE-
KLARACJE DO CEEB? 

 W formie elektro-

nicznej, czyli przez 
Internet – jest to naj-
szybszy oraz najwygod-
niejszy sposób. Żeby to 
zrobić trzeba posiadać 
profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny.
 W formie papierowej 
- wypełniony dokument 
można będzie wysłać 
listem albo złożyć oso-
biście w Urzędzie Miej-
skim w Koninie w Wy-
dziale Ochrony Środowi-
ska.
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Od spotkania z pre-
zydentem Konina 

Piotrem Korytkowskim 
rozpoczęła swój pobyt 
w Koninie ambasador 
Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Północnej 
w Polsce Anna Clunes.
 Podczas spotkania, 
które odbyło się 17 
czerwca, prezydent opo-
wiedział Pani Ambasa-
dor o Koninie, przedsta-
wił atuty miasta i regio-

nu, opowiedział o zmia-
nach, które zachodzą 
w naszym mieście, wy-
raził też radość z tego, 
że to właśnie w Koninie 
brytyjski koncern John-
son Matthey buduje 
fabrykę nowoczesnych 
technologii. Po spotka-
niu w urzędzie ambasa-
dor Anna Clunes, wraz 
z prezydentem, wyje-
chała do fabryki JM na 
spotkanie z przedstawi-
cielami firmy.

 W spotkaniu uczest-
niczyli również zastęp-
ca prezydenta Paweł 
Adamów, Maciej Sytek 
- Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Wielko-
polskiego ds. restruk-
turyzacji Wielkopolski 
Wschodniej oraz Prezes 
Zarządu Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. 
w Koninie, a także Agata 
Kuźmińska - prezes Fun-
dacji Instytut Zielonej 
Przyszłości.

Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło 
w Koninie ma nowy 
dziewięcioosobowy mi-
krobus przystosowany 
do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami. 
Zakup pojazdu został 
dofinansowany kwotą 
80.800 zł przez Pań-
stwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na podsta-
wie umowy podpisanej 
przez pełnomocnika 
PFRON - Annę Skupień 
oraz prezydenta Konina 
Piotra Korytkowskiego 
w ramach „Programu 
wyrównywania różnic 
między regionami III”. 
Za przyjęcie wniosku, 

przygotowanie doku-
mentacji oraz realizację 
wymaganych procedur 
odpowiedzialny był 
Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie w Koninie.
 Na zajęcia do Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 
(WTZ) przy ulicy Różyc-
kiego 3 w Koninie do-
wożonych jest 20 osób, 
w tym sześć porusza-
jących się na wózkach 
inwalidzkich. Zakup 
samochodu umożliwił 
podopiecznym warsz-
tatu udział w codzien-
nych zajęciach terapeu-
tyczno-rehabilitacyj-
nych, w wydarzeniach 
społeczno-kulturalnych 
organizowanych poza 
placówką. Ważna jest 
też kwestia dowozów 

na kompleksową tera-
pię i rehabilitację, dzię-
ki czemu wspierani są 
nie tylko sami uczestni-
cy, ale także ich rodziny.
 15 czerwca odbyło 
się uroczyste przekaza-
nie samochodu uczest-
nikom warsztatu. 
W wydarzeniu uczest-
niczyli: pracownicy 
oraz uczestnicy WTZ, 
zastępca prezydenta 
Witold Nowak, prze-
wodnicząca Polskie-
go Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelek-
tualną Koło w Koninie 
Lucyna Michalska oraz 
dyrektor Miejskiego 
Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Koninie Mał-
gorzata Rychlińska. 

Nowy samochód 
dla uczestników WTZ

Ambasador 
Wielkiej Brytanii 

w Koninie

Rada Miasta Konina 
podczas sesji abso-

lutoryjnej, 30 czerwca 
2021 r., udzieliła Prezy-
dentowi Miasta Konina 
Piotrowi Korytkowskie-
mu wotum zaufania i 

absolutorium z wyko-
nania budżetu za rok 
2020. W głosowaniu 
nad wotum zaufania, po 
debacie nad Raportem 
o stanie miasta za rok 
2020 14 radnych było 

za udzieleniem wotum, 
natomiast 9 radnych 
zagłosowało przeciw. 
W przypadku głosowa-
nia nad absolutorium 
ponownie 14 radnych 
głosowało, za z kolei 

9 postanowiło wstrzy-
mać się od głosu. 
 Ze względu na pan-
demię koronawirusa se-
sja absolutoryjna odby-
ła się online. W ratuszu 
na sali sesyjnej zasiadli 
jedynie: przewodniczą-
cy Rady Miasta Tadeusz 
Wojdyński, prezydent 
wraz z zastępcami oraz 
skarbnik. 
 Prezydent Konina 
odnosząc się do głoso-
wania podziękował za 
wszystkie głosy popar-
cia i uwagi dotyczące 
swojej pracy:
- Dziękuję wszystkim 
Radnym za konstruk-
tywną debatę nad Ra-
portem o stanie miasta 

i wykonaniem budżetu 
za rok 2020. Dziękuję 
zarówno za słowa po-
parcia, jak i za wszyst-
kie uwagi mające przy-
czynić się do poprawy 
sytuacji naszego miasta. 
Rok 2020 był czasem 
wyjątkowo trudnym dla 
nas wszystkich. Pande-
mia odcisnęła piętno 
niemalże w każdym ob-
szarze naszej działal-
ności. Tym bardziej je-
stem dumny z tego, jak 
dobrze nasz samorząd 
poradził sobie w tym 
trudnym okresie. Jak 
wiele inwestycji, zarów-
no tych infrastruktural-
nych, jak i w obszarze 
społecznym, udało nam 

się zrealizować. Dzięku-
ję wszystkim pracowni-
kom Urzędu Miejskiego 
w Koninie, jednostek 
organizacyjnych i spół-
ek miejskich. To wotum 
zaufania i absolutorium 
jest Waszym sukcesem. 
Jest podziękowaniem za 
pracę i trud, jaki podej-
mujecie każdego dnia 
na rzecz naszego miasta. 
Wierzę, że przed nami 
już tylko lepszy czas, że 
nabieramy rozwojowe-
go rozpędu a pandemia 
nie pokrzyżuje nam już 
żadnych planów. Jesz-
cze raz - dziękuję - na-
pisał prezydent Konina 
w mediach społeczno-
ściowych. 

Prezydent Miasta Konina 
Piotr Korytkowski 

z absolutorium 
i wotum zaufania
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WAKACJE      

WAKACJE      

10 lipca 
Rowerem po zdrowie
Bulwar Nadwarciański – Przystań
Gosławice (MOSiR)

17 lipca
XII spływ kajakowy szlakiem ,,Wielkiej
Pętli Wielkopolski” Sławsk – Ląd (LOT
Marina)

24-25 lipca
Regaty na Optymistach 
Przystań Gosławice (Klub Żeglarski
Spinaker)

Rejs kanałem Warta-Gopło i Wartą 
do Konina, „Szanty na Bulwarze
Nadwarciańskim” (KnOZŻ, konińscy
żeglarze) 

31 lipca
Spływ kajakowy: Przystań Gosławice -
Bulwar Nadwarciański (LOT Marina)

7-8 sierpnia
Regaty "Między Mostami" 
Memoriał S. Dobrzyńskiego
Gosławice (KŻ Energetyk, KnOZŻ)

14 sierpnia 
Spływ kajakowy: Bulwar Nadwarciański -
Sławsk (LOT Marina)

21 sierpnia
Regaty o Puchar Komandora 
KŻ KWB Konin
Pątnów (KŻ KWB, KnOZŻ)

28 sierpnia
 Spływ kajakowy: Biechowy - Bulwar
Nadwarciański (LOT Marina) 

Optymistycznie na Jeziorze Pątnowskim
Przystań Gosławice (Klub Żeglarski
Spinaker)

9 lipca
Kino pod gwiazdami „Kręcisz mnie”
godz. 22.00, plac przed KDK  

10 lipca
100. rocznica wizyty rocznica wizyty
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Koninie 
godz. 21:30, Koncert Orkiestry Dętej
PAK KWB Konin” (szczegóły 
na plakacie)

Otwórz okno na kulturę: „Lament na
Placu Konstytucji” OCH-TEATR
godz. 19.00, plac na V Osiedlu przy
bloku Zakole 6 

12 lipca
Muzyczne podróże MDK: ,,Dozwolone
do lat 18 - w rytmie lat 60.” 
Koncert w wykonaniu Akademii
Wokalnej MDK godz. 20:00, Muzeum
Okręgowe w Koninie 

25 lipca
Koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka
„Imieniny Krzysztofa”
Koncert Orkiestry Dętej PAK KWB Konin,
godz. 16:00, Park Miejski im. F. Chopina 

26 lipca 
Muzyczne podróże MDK: 
In Memoriam Kora - „Miłość to 
wieczna tęsknota” Koncert w wykonaniu
Dominiki Sarnowskiej
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe 
w Koninie 

6, 13, 24 sierpnia 
Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim 
godz. 21.30,Bulwar Nadwarciański

9 sierpnia
Muzyczne podróże MDK: 
Standardy jazzowe, wystąpi 
Wiktoria Krakowska 
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe w Koninie 

21-22 sierpnia
Jarmark św. Bartłomieja
plac Wolności 

27-29 sierpnia
PIRANIA – Festiwal Ognia, 
Światła i Pirotechniki
Stary Konin

30 sierpnia
Muzyczne podróże MDK: 
Koncert piosenek The Beatles 
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe w Koninie 

16 lipca
Kino pod gwiazdami: „Jak być dobrą żoną” 
godz. 22.00, plac przed KDK 

17 lipca 
Otwórz okno na kulturę: „Peregrinus”
Teatr KTO,
godz. 19.00, boisko do koszykówki
pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Berylową,
Topazową 

23 lipca
Kino pod gwiazdami: „Włoskie wakacje”
godz. 22.00, plac przed KDK 

24 lipca 
Otwórz okno na kulturę: „Cyrk
Tarabumba” Teatr Klinika Lalek
godz. 18.00, Osiedle Zatorze, boisko przy
III LO w Koninie 

Kultura

Sport
9 lipca
Kino pod gwiazdami „Kręcisz mnie”
godz. 22.00, plac przed KDK

10 lipca
100. rocznica wizyty 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Koninie
godz. 21:30, Koncert Orkiestry Dętej
PAK KWB Konin 

Otwórz okno na kulturę: „Lament na
Placu Konstytucji” OCH-TEATR
godz. 19.00, plac na V Osiedlu przy
bloku Zakole 6

12 lipca
Muzyczne podróże MDK: ,,Dozwolone
do lat 18 - w rytmie lat 60.”
Koncert w wykonaniu Akademii
Wokalnej MDK godz. 20:00, Muzeum
Okręgowe w Koninie

16 lipca
Kino pod gwiazdami: „Jak być dobrą żoną”
godz. 22.00, plac przed KDK

17 lipca
Otwórz okno na kulturę: „Peregrinus”
Teatr KTO,
godz. 19.00, boisko do koszykówki
pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Berylową,
Topazową

23 lipca
Kino pod gwiazdami: „Włoskie wakacje”
godz. 22.00, plac przed KDK

24 lipca
Otwórz okno na kulturę: „Cyrk
Tarabumba” Teatr Klinika Lalek
godz. 18.00, Osiedle Zatorze, boisko przy
III LO w Koninie

25 lipca
Koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka
„Imieniny Krzysztofa”
Koncert Orkiestry Dętej PAK KWB Konin,
godz. 16:00, Park Miejski im. F. Chopina

26 lipca
Muzyczne podróże MDK:
In Memoriam Kora - „Miłość to
wieczna tęsknota” Koncert w wykonaniu
Dominiki Sarnowskiej
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe
w Koninie

6, 13, 24 sierpnia
Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim
godz. 21.30, Bulwar Nadwarciański

9 sierpnia
Muzyczne podróże MDK:
Standardy jazzowe, wystąpi
Wiktoria Krakowska
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe w Koninie

21-22 sierpnia
Jarmark św. Bartłomieja
plac Wolności

27-29 sierpnia
PIRANIA – Festiwal Ognia,
Światła i Pirotechniki
Stary Konin

30 sierpnia
Muzyczne podróże MDK:
Koncert piosenek The Beatles
godz. 20:00, Muzeum Okręgowe w Koninie

10 lipca
Rowerem po zdrowie
Bulwar Nadwarciański – Przystań
Gosławice (MOSiR)

17 lipca
XII spływ kajakowy szlakiem ,,Wielkiej 
Pętli Wielkopolski” Sławsk – Ląd (LOT
Marina)

24-25 lipca
Regaty na Optymistach
Przystań Gosławice (Klub ŻeglarskiSpinaker)

Rejs kanałem Warta-Gopło i Wartą
do Konina, „Szanty na Bulwarze
Nadwarciańskim” (KnOZŻ, konińscy
żeglarze)

31 lipca
Spływ kajakowy: Przystań Gosławice -
Bulwar Nadwarciański (LOT Marina)

7-8 sierpnia
Regaty „Między Mostami”
Memoriał S. Dobrzyńskiego
Gosławice (KŻ Energetyk, KnOZŻ)

14 sierpnia
Spływ kajakowy: Bulwar Nadwarciański -
Sławsk (LOT Marina)

21 sierpnia
Regaty o Puchar Komandora
KŻ KWB Konin
Pątnów (KŻ KWB, KnOZŻ)

28 sierpnia
Spływ kajakowy: Biechowy - Bulwar
Nadwarciański (LOT Marina)

Optymistycznie na Jeziorze Pątnowskim
Przystań Gosławice (Klub Żeglarski
Spinaker)

Oddział w Poznaniu



5

1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 3 (MAJ-CZERWIEC 2021)

W KONINIE

W KONINIE

Koniński Dom Kultury: 
artystyczne lato 

Dla najmłodszych uczestników „Wakacji 
2021 z Biblioteką” zaplanowano:

- akcję promującą czytelnictwo „Book traf” 
– biblioteka zaproponuje zestawy książek 
zapakowane jak prezenty-niespodzianki 
i zareklamowane ciekawym hasłem,
- Biblioteczne ogrodowisko, czyli zabawy 

plastyczne z dziećmi,
- Będzie dobrze, Co Vid(ać) 

- zabawa w karteczki 
wspierające myśli,

- zabawy Street Art polega-
jące na rysowaniu kredą 
literackich bohaterów na 
chodniku przy bibliotece,

- zajęcia z pedagogiki zaba-
wy, zajęcia kreatywne, 
czytanie książek, ogląda-
nie filmów, gry ekologicz-
ne, konkursy.

 Zapisy prowadzą filie, 
w których zajęcia zostały za-
planowane. Limity miejsc na 
poszczególne zajęcia uzależ-
nione są od charakteru zajęć 

(zajęcia przed biblioteką, zajęcia w biblio-
tece).
 Harmonogram zajęć może ulec zmianie 
ze względu na nieprzewidziane okoliczno-
ści. Szczegółowe i na bieżąco aktualizowa-
ne informacje dotyczące zajęć w danym 
tygodniu będą zamieszczane na stronie 
biblioteki i na profilu biblioteki na FB. 

Wakacyjna oferta 
Młodzieżowego 
Domu Kultury 

Wakacje w Konińskim Domu 
Kultury pełne będą tańca, mu-

zyki, plastyki i filmu. Dzieci i mło-
dzież od 1 lipca mogą uczestniczyć 
w zajęciach artystycznych.
 W programie wakacyjnych spo-
tkań z Konińskim Domem Kultury 
znalazły się zajęcia taneczne pro-
wadzone przez Martę Merdzińską, 
Annę Charniei, Grzegorza Ambro-
ziaka i Jacka Szczepankiewicza. Bo-
gotą ofertę zajęć plastycznych przy-
gotowała Katarzyna Mijakowska. 
Nie zabraknie również warsztatów 
filmowych, na które zaprasza An-
drzej Moś oraz spotkań z muzyką, 
które prowadzi Mirosław Grzanka. 
Na próby otwarte zapraszają zespół 
muzyczny „Agharta” oraz zespół 
wokalny „Fantazja”.
 Zajęcia artystyczne są skierowa-

ne do uczestników indywidualnych. 
Obowiązuje limit miejsc z uwagi na 
wciąż istniejące obostrzenia. Informa-
cji udziela impresariat KDK, nr telefo-
nu: 63 211 31 33 wew. 29. Na stro-
nie internetowej Konińskiego Domu 
Kultury zamieszczony jest harmono-
gram zajęć. Tam można sprawdzić, 
jakie zajęcia w danym dniu będą się 
odbywały. 
 Oprócz harmonogramu znajduje 
się tu również regulamin akcji waka-
cyjnej oraz zgłoszenie wraz z ankietą, 
które należy wypełnić i przekazać in-
struktorowi przed zajęciami. 
 Warto dodać, że przez całe waka-
cje prężnie będzie działało Kino Cen-
trum, które serdecznie zaprasza dzie-
ci i młodzież. Co tydzień kino będzie 
wyświetlać nowe filmy dla młodych 
widzów. Bilety: 13 zł. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Ko-
ninie (MDK) zaprasza na wyjąt-

kowe Letnie Warsztaty Artystyczne  - 
,,Rozwiń skrzydła z MDK !”. W trakcie 
warsztatów dzieci będą mogły sko-
rzystać z różnorodnych zajęć, między 
innymi dotyczących robotyki, a tak-
że wziąć udział w zabawach rekre-
acyjno-edukacyjnych w konińskiej 
Mikroskali (Park Makiet), Muzeum 
Okręgowym w Koninie czy w Par-

ku Chopina. Partnerem projektu 
jest firma Kupiec. Warsztaty odby-
wać się będą w lipcu i w sierpniu. 
Oferta jest skierowania do dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat. MDK za-
pewnia opiekę od poniedziałku 
do piątku, od godz. 8:00 do 16:00. 
Szczegóły dotyczące zapisów pod 
nr tel. 63 243 86 24/ 63 243 77 17. 
Liczba miejsc ograniczona! Infor-
macje na www.mdkkonin.pl

Miejska Biblioteka Publiczna: 
biblioteka na wakacje! 



1

6

KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 3 (MAJ-CZERWIEC 2021)

W dniach 24 - 30.05.2021 r. 
odbywał się Europejski 

Tydzień Młodzieży. Członkowie 
Stowarzyszenia M-Lab w Koni-
nie przygotowali cykl spotkań 
młodzieżowych na tematy, któ-
re są dla młodzieży ważne. - Za-
pytaliśmy naszych rówieśników, 
o czym chcą rozmawiać? Co ich 
nurtuje, co ich boli, co ich intere-
suje, co ich porusza, czego chcą 
się dowiedzieć? A my przygoto-
waliśmy dla nich spotkania na te 
tematy - powiedziała Wanessa 
Komicz, jedna z organizatorek 
spotkań.
 W ankiecie wzięło udział 
ponad 450 młodych ludzi. 
Najczęściej wymienianymi te-
matami były możliwości zara-
biania przez młodzież pienię-
dzy, miejsca spotkań i spędza-
nie czasu wolnego, perspek-
tywy dla młodych w Koninie 
oraz problemy nietolerancji, 
samotności, odrzucenia, z któ-
rymi spotykają się na co dzień 
spotęgowane jeszcze przez 

doświadczenia z obecnego 
czasu pandemii.
 Spotkania poprowadzili sami 
młodzi ludzie. Oprócz Wanessy 
Komicz organizatorami spotkań 

byli również: Aleksandra Male-
sza, Wojciech Leszczyński, Anto-
ni Sucharski (z III Liceum Ogól-
nokształcącego im. C.K. Norwida 
w Koninie) oraz Bartłomiej Bol-
czyk (dziennikarz portalu Konin.
naszemiasto.pl). 

Zorganizowano łącznie dzie-
więć spotkań. Część spotkań 
odbyła się w dniach 26-28 maja 
w wybranych szkołach śred-
nich, dla uczniów tych szkół. 

Były to spotkania w tematach:
•	Miejsca spotkań młodzie-

ży w mieście – mówiono 
m.in. o tym, jak spędzać 
fajnie czas w mieście. Pro-
wadzące - Wanessa Komicz, 
Aleksandra Malesza.

•	Problemy nietolerancji, 
samotności i odrzucenia - 
w temacie również o tym, jak 
COVID wpłynął na psychikę 
młodych, gdzie szukać po-
mocy, ale również jak nawią-
zywać wartościowe znajo-
mości. Prowadzący - Wojtek 
Leszczyński.

•	Dwa zostały zrealizowane 
jako spotkania otwarte, na 
które każdy młody człowiek 
w wieku od 13 do 25 lat 
mógł się zarejestrować za 
pomocą formularza online:

•	Perspektywy dla młodych 
w Koninie, czyli jak i gdzie 
można się rozwijać, czy wy-
jeżdżać na studia, czy warto 
wracać? Spotkanie odbyło 
się w Młodzieżowym Domu 
Kultury. Prowadzący -  Bar-
tłomiej Bolczyk.

•	 Jakie mamy możliwości 
zarabiania pieniędzy? 
– jednym z tematów było 
zakładanie i prowadzenie 
małego biznesu. Spotkanie 

online. Prowadzący - Antoni 
Sucharski.

 Na spotkaniach młodzież 
decydowała, co chce zrobić 
z zebraną wiedzą. Czy chce ją 
opracować i upublicznić, ko-
muś przekazać, opublikować 
w mediach, czy też zorganizo-
wać jakieś działanie w poru-
szanym podczas spotkania te-
macie. Trwa analiza wyników 
tych spotkań.
 Partnerami projektu byli: 
Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Koninie, Miasto Konin, 
III Liceum Ogólnokształcące 
im. C.K. Norwida w Koninie, 
II Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, I Liceum Ogólno-
kształcące im. T. Kościuszki 
w Koninie, Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawiczne-
go w Koninie, Centrum Szko-
leniowego WIEDZA w Koni-
nie, Konińska Izba Gospodar-
cza oraz Młodzieżowa Rada 
Miasta Konina.

W środę, 19 maja, siódmą 
kadencję rozpoczęła 

Młodzieżowa Rada Miasta 
Konina. W wyniku tajnych 
wyborów, nad przebiegiem 
których czuwał prezydent 
Konina Piotr Korytkowski, 
wybrano przewodniczące-
go, którym został Antoni 
Sucharski, a także dwie wi-
ceprzewodniczące: Joannę 

Brzezińską, Olgę Gradec-
ką oraz sekretarza Marcela 
Jóźwiaka.
 W skład Młodzieżowej 
Rady Miasta Konina VII ka-
dencji wchodzą: Alicja Ko-
ziarska - Szkoła Podstawowa 
nr 1, Wiktor Szałek - Szkoła 
Podstawowa nr 3, Julia Mie-
dzińska - Szkoła Podstawo-
wa nr 4, Iga Pilarska - Szkoła 

Podstawowa nr 6, Bartosz 
Michalak - Szkoła Podstawo-
wa nr 8 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Zuzanna Górec-
ka - Szkoła Podstawowa nr 9 
z Oddziałami Integracyjnymi, 
Weronika Jagodzińska - Szko-
ła Podstawowa nr 10, Natalia 
Janczewska - Szkoła Podsta-
wowa nr 11, Blanka Hardek 
- Szkoła Podstawowa nr 12, 

Grzegorz Orchowski - Szko-
ła Podstawowa nr 15, Olga 
Gradecka - I Liceum, Joanna 
Brzezińska - II Liceum, An-
toni Sucharski - III Liceum, 
Weronika Adamek - Zespół 
Szkół im. M. Kopernika, 
Dawid Pietrzak - Zespół 
Szkół Budownictwa i Kształ-
cenia Zawodowego, Marcel 
Jóźwiak - Zespół Szkół Gór-

niczo-Energetycznych,  Pa-
tryk Balcerzak - Zespół Szkół 
Technicznych, Aleksandra 
Jaworska - Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego, Zofia Wójcik - Szkoła 
Podstawowa Towarzystwa 
Salezjańskiego, Filip Dębiń-
ski - Liceum profilowane 
Centrum Szkoleniowe „Wie-
dza”. 

Europejski Tydzień Młodzieży w Koninie

VII kadencja Młodzieżowej Rady Miasta 
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Huczne „Sto lat” dla jubilatów! 

14 par otrzymało od 
Prezydenta RP „Me-

dale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Uroczystości 

odbyły się 15 i 17 czerw-
ca w konińskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego (USC). 
Odznaczenia przyznawane 

z okazji 50. rocznicy poży-
cia małżeńskiego wręczał 
prezydent Konina Piotr 
Korytkowski. Towarzyszy-

ła mu kierownik USC Anna 
Nowicka. Dla jubilatów 
były kwiaty i - przy lampce 
szampana - życzenia zdro-

wia i wytrwałości. Wszy-
scy goście odśpiewali bo-
haterom uroczystości „Sto 
lat”! 

15 czerwca medalami uhonorowanych zostało osiem par. Otrzymali je: Zofia i Eugeniusz Bartczakowie, Barbara i Stanisław Głydziak vel Jóźwiak, Lucyna i Sta-
nisław Kurzawa, Krystyna i Bernard Lipkowscy, Elżbieta i Juliusz Olędzcy, Helena i Andrzej Tokarz, Bożena i Wiesław Wilińscy oraz Ewa i Zbigniew Winczewscy.

17 czerwca „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” prezydent Piotr Korytkowski wręczył sześciu parom. Są to: Alicja i Zbigniew Bajcar, Balbina i Antoni 
Kasprzak, Marianna i Władysław Ratajczyk, Urszula i Józef Rosiejewscy, Halina i Kazimierz Stachurscy oraz Stanisława i Wojciech Zielińscy.

77 lat razem 
„Prawdziwą mi-

łość poznaje 
się nie po sile, lecz po 
czasie jej trwania” - tę 
myśl potwierdza zwią-
zek małżeński Eugenii 
i Zbigniewa Chmie-
lewskich – mieszkań-
ców Konina, którzy 
11 czerwca obchodzili 
77. rocznicę ślubu.
 Poznali się w cza-
sie II wojny światowej 
w Starachowicach, 
gdzie ojciec Eu-
genii (Stanisław) 
został przenie-
siony służbowo 
do pracy, a jego 
przełożonym okazał 
się ojciec Zbigniewa 
(Ludwik). Kiedy po-
znały się rodziny Stani-
sława i Ludwika, mło-
dy Zbyszek zachwyco-
ny córką Stanisława 

stwierdził, że zrobi 
wszystko, aby Eugenia 
została jego żoną. To 
była miłość od pierw-

szego spojrzenia.
 Ślub Eugenii 
i Zbigniewa odbył się 
w Starachowicach 11 
czerwca 1944 roku. 
Po ślubie mieszkali 
i pracowali w Stara-

chowicach i tu urodził 
się ich pierwszy syn.
 Późniejsze dzieje to 
kilka przeprowadzek 
związanych ze zmianą 
pracy przez Zbignie-
wa do innych miejsc 
w Polsce: Kłodzka, 
Krakowa, Łodzi, Kut-
na oraz powiększe-
nie rodziny, ponieważ 

urodzili się kolejni 
dwaj synowie 
i córka.
 Do Konina 
p r z y j e c h a l i 
z całą swoją ro-
dziną w 1960 
roku, gdzie Zbi-

gniew otrzymał pro-
pozycję pracy w po-
wstającej Hucie Alu-
minium Konin – był 
pracownikiem z legi-
tymacją służbową nr 
1 i zajmował się orga-

nizowaniem admini-
stracji zakładu.
 Eugenia, początko-
wo zatrudniona w daw-
nym MHD (Miejski Han-
del Detaliczny), musiała 
zrezygnować z pracy 
z uwagi na pogarsza-
jący się stan zdrowia. 
Osiedlili się na stałe 
w Koninie, gdzie miesz-
kają także ich synowie 
oraz córka z rodzinami. 
Doczekali się pięciorga 
wnucząt i sześciorga 
prawnucząt.
 Z okazji 77. rocz-
nicy ślubu Prezydent 
Miasta Konina Piotr 
Korytkowski przesłał 
Jubilatom list gratu-
lacyjny oraz życzenia. 
(Zdjęcia pochodzą 
z rodzinnego archi-
wum państwa Chmie-
lewskich)

20 czerwca pani Eugenia Chmie-
lewska świętowała setne urodziny. 
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Osoby, które nie wzięły 
jeszcze udziału w spi-

sie powszechnym, powinny 
spodziewać się telefonu od 
rachmistrza.
 W pierwszym miesią-
cu Narodowego Spisu Po-

wszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021, który roz-
począł się 1 kwietnia 2021 
r., funkcjonowały tylko dwie 
metody spisowe: samospis 
internetowy za pośrednic-
twem aplikacji dostępnej na 

Zapraszamy mieszkańców do udzia-
łu w konkursie na najładniej zago-

spodarowany ogród, balkon bądź ta-
ras. Niektóre są widoczne z ulic, inne 

są schowane za płotami posesji i cieszą 
oczy właścicieli oraz ich gości. Wszyst-
kie stanowią zielone płuca miasta, są 
miejscem wypoczynku oraz wyrazem 

Spis powszechny

Konkurs „Moja zielona przestrzeń w Koninie”

stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego oraz spis za po-
średnictwem infolinii telefo-
nicznej pod numerem telefonu 
22 279 99 99.
 Od maja akcję spisową 
wspierają rachmistrzowie spi-
sowi. Będą się oni kontakto-
wać z osobami, które jeszcze 
nie wypełniły obowiązku spi-
sowego.
 Od czego rozpocznie się 
rozmowa z rachmistrzem?
 Każdy respondent, do któ-
rego zadzwoni rachmistrz 
spisowy na ekranie swojego 
telefonu zobaczy numer 22 
828 88 88. Ma to być gwaran-
cja dla respondenta, że dzwoni 
do niego rachmistrz spisowy, 
a nie osoba podszywająca się 
pod niego.
 Rozpoczynając rozmowę, 
rachmistrz ma obowiązek 
przedstawienia się oraz poda-

nia instytucji, z której dzwoni. 
W czasie rozmowy rachmistrz 
ma obowiązek poinformować 
o dostępnych metodach we-
ryfikacji swojej tożsamości, 
a na życzenie respondenta 
podać również numer identy-
fikatora służbowego.
 Jak sprawdzić, czy dzwo-
ni prawdziwy rachmistrz?
 Weryfikacji rachmistrza 
można dokonać dwojako:
- za pośrednictwem strony 

internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego 
(spis.gov.pl),

- poprzez infolinię spisową 
22 279 99 99.

 Dodatkowo każdy może 
zapytać rachmistrza o jedną 
z pięciu ostatnich cyfr swo-
jego numeru PESEL. Rach-
mistrz zna nasz nr PESEL 
i powinien wskazać prawi-
dłową odpowiedź. Wtedy 
można uznać go za prawidło-
wo uwierzytelnionego.
 O co będzie pytać rach-
mistrz?
 W czasie spisu rachmistrz 

będzie odczytywać po kolei 
pytania formularza spisowe-
go. Będą one dotyczyły m. in. 
takich zagadnień, jak: data 
i kraj urodzenia responden-
ta, stan cywilny, obywatel-
stwo, relacje rodzinne, wa-
runki mieszkaniowe, aktyw-
ność ekonomiczna.
 Rachmistrz nie może na-
tomiast zadawać pytań o ma-
jątek, oszczędności, numer 
konta bankowego, sposób 
spędzania wolnego czasu, czy 
też planowane wyjazdy i ich 
terminy.
 Jeśli w trakcie rozmowy 
pytania będą wykraczać poza 
zakres spisu i nabierzemy 
podejrzeń, że dzwoniąca do 
nas osoba podszywa się pod 
rachmistrza należy się rozłą-
czyć i powiadomić o tym fak-
cie konsultanta na infolinii 
spisowej lub skontaktować 
się z Gminnym Biurem Spiso-
wym.
 Pełna treść pytań dostęp-
na jest pod adresem interne-
towym spis.gov.pl

miłości do przyrody. Zachęcamy 
więc wszystkich chętnych do udzia-
łu w konkursie z nagrodami. Aby się 
zgłosić, należy wypełnić formularz 
i przesłać 3-5 zdjęć ogrodu, balkonu 
lub tarasu. Zgłoszenia przyjmujemy 
do 31 lipca. Formularz zgłoszeniowy 
z dołączonymi zdjęciami w formie 
cyfrowej zapisanymi w formacie JPG 
o minimalnej kompresji należy prze-
słać pocztą elektroniczną na adres: 

rewitalizacja@konin.um.gov.pl 
 Zwycięzcę w każdej z kategorii 
wyłonią internauci. Ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie nagród plano-
wane jest w sierpniu. Dla zwycięzców 
przewidziano atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez sklep Leroy Mer-
lin w Koninie, w tym:
–  za I miejsce: fotel wiszący
–  za II miejsce: meble balkonowe
–  za III miejsce: leżaki   


