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Pierwszy krok do 
przebudowy am-

fiteatru „Na Skarpie” 
- przygotowanie doku-
mentacji technicznej, 
budowa kładki nad ka-
nałem Ulgi, termomo-
dernizacja trzech ko-
munalnych budynków 
mieszkalnych, program 
dla seniorów, nowocze-

sne oprogramowanie 
w urzędzie  – to zale-
dwie część z ponad 20 
projektów, które samo-
rząd Konina chce zre-
alizować dzięki Fundu-
szom Norweskim. Mia-
sto otrzymało na ten 
cel około 16 milionów 
zł z programu  „Rozwój 
Lokalny”. Dodatkowym 
wsparciem ma być 2,5 
miliona zł z Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. Te środki 
mogą być przeznaczo-
ne na dokumentację 
i właśnie z tej puli m.in. 
ma zostać pokryty 
koszt przygotowania 
opracowania dla koniń-
skiego amfiteatru. 
 Starania o pienią-
dze trwały ponad rok. 
Konin wypracował 37 
propozycji na ponad 
42 miliony zł. Wysoka 
ocena przygotowanego 
przez miasto wniosku 
dawała nadzieję na to, 
że – jak podkreślały 
władze Konina – mia-
sto otrzyma całą kwotę. 
Tymczasem zmienio-
no zasady i zamiast 15 
samorządów wsparcie 
w równej wysokości 
otrzymało 29. Dyspo-
nując 16, a nie 42 milio-
nami samorząd Konina 
musiał więc okroić listę 
zadań. 
 26 sierpnia podczas 
sesji konińscy radni 
zatwierdzili listę zadań 
ujętych w dofinanso-
wanym z Funduszy 
Norweskich konińskim 
projekcie pt. „Generator 

miejskiej energii źró-
dłem sukcesu Konina”. 
To m.in. „Aplikacja - do-
stępna przestrzeń miej-
ska”, polityka senioral-
na, wymiana systemu 
informatycznego urzę-
du na jednolity, kompa-
tybilny we wszystkich 
wydziałach oraz roz-
wijanie e-usług, co po-

zwoli mieszkańcom na 
załatwianie spraw dro-
gą elektroniczną. Z Fun-
duszy Norweskich zo-
stanie sfinansowany 
zakup wyposażenia dla 
Inkubatora Aktywności 
Kulturalnej powstają-
cego w zabytkowym 
Domu Zemełki (3,2 
miliona zł), termomo-
dernizacja trzech bu-
dynków mieszkalnych 
ogrzewanych piecami 
(około 2 milionów zł),  
przygotowanie doku-
mentacji dla wszystkich 
budynków komunal-
nych, budowa kładki 
nad kanałem Ulgi wraz 
z infrastrukturą drogo-
wą (5,2 miliona zł). Jak 
podkreślił prezydent - 
budowa kładki pokazu-
je, że miasto komplek-
sowo podchodzi do za-
gospodarowania wyspy 
Pociejewo, gdzie po-
wstaje ciepłownia geo-
termalna, a w ramach 
innego rozdania Fun-
duszy Norweskich zo-
stanie stworzony park 
tężniowy. Ta ostatnia 
inwestycja jest ujęta we 
wniosku „Zielone kory-
tarze miejskie – klima-
tyczne przebudzenie 
w Koninie”, na które 
Konin otrzymał ponad 
8,2 miliona zł w ramach 
Programu Operacyjne-
go „Środowisko, Ener-
gia i Zmiany Klimatu”. 
- Chcemy też zrobić 
pierwszy krok i przy-
wrócić amfiteatr mia-
stu. Być może nie jest to 
pierwsza potrzeba, ale 

temat ważny dla miesz-
kańców i często przez 
nich podnoszony. Zaczy-
namy od dokumentacji,  
na którą przeznaczymy 
milion zł. Chcemy ten 
proces modernizacji 
rozszerzyć na kilka lat 
i sięgać po wszelkie 
możliwe środki pozwa-
lające na  wykonanie 

prac w amfiteatrze – po-
informował prezydent 
Piotr Korytkowski. Jak 
szacują władze miasta, 
koszt przebudowy am-
fiteatru sięga kilkudzie-
sięciu milionów zł. 
 Projekt pn. „Gene-
rator miejskiej ener-
gii źródłem sukcesu 
Konina” realizowany 
będzie w ramach Pro-
gramu „Rozwój Lokal-
ny” finansowanego ze 
środków Mechanizmu 
Finansowego EOG, 
Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego 
2014-2021 i budżetu 
państwa.

Dwie konińskie pla-
cówki: Szkoła Pod-

stawowa nr 11 i Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy poprawią 
swoją dostępność dla 
osób z niepełnospraw-
nościami. A wszystko 
sfinansowane zostanie 
z pieniędzy projektu 
„Dostępna Szkoła”, reali-
zowanego przez Funda-
cję Fundusz Współpra-
cy i Fundację Instytut 
Rozwoju Regionalnego 
z Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 
- Jesteśmy pierwszym 
miastem średniej wiel-
kości w Polsce, które 
otrzyma takie wsparcie 
– mówi zastępca pre-
zydenta Konina Witold 
Nowak. 
 Koniński projekt 
pn. „Szkolna ławka dla 
każdego” został złożo-
ny w pierwszym nabo-
rze wniosków prowa-
dzonym w projekcie 
„Dostępna Szkoła”. Jest 
to projekt pilotażowy 
działania „Szkoła bez 

barier” programu Do-
stępność Plus.
 Cały projekt w za-
myśle instytucji finan-
sującej skierowany jest 
do szkół podstawowych 
wymagających popra-
wy szeroko rozumianej 
dostępności. Celem pro-
jektu jest wypracowa-
nie Modelu Dostępnej 
Szkoły, który będzie 
wyznaczał standardy 
w obszarach dostępno-
ści architektonicznej, 
w wymiarze technicz-
nym, edukacyjnym oraz 
społecznym, a także 
w zakresie organizacji 
szkoły oraz procedur.
 Wniosek miasta 
Konina został złożony 
w ścieżce B – dla szkół 
z terenów powyżej 50 
tys. mieszkańców. Mia-
sto Konin znalazło się 
na pierwszym miejscu 
listy rankingowej. War-
tość tego projektu to 
1 677 700 zł, z czego 
wartość dofinansowa-
nia wynosi 1 349 900 zł. 
 Pieniądze z projek-
tu pozwolą na prze-

prowadzenie prac 
inwestycyjnych – ada-
ptację pomieszczeń, 
dostosowanie ciągów 
komunikacyjnych we-
wnętrznych i zewnętrz-
nych, sal lekcyjnych, sal 
sportowych, stołówki, 
świetlicy, pomieszczeń 
sanitarnych. Ze środ-
ków projektu będą 
zakupione pomoce dy-
daktyczne, wyposażone 
niektóre sale lekcyjne. 
Sfinansowane zostanie 
również doskonalenie 
zawodowe nauczycieli.
- Bardzo się cieszę, że po 
raz kolejny pokazujemy 
jak skutecznie pozyski-
wać pieniądze pozabu-
dżetowe, ale głównie 
z  tego, że miasto Konin 
potrafi dzięki energii 
kompetentnych osób 
przecierać szlaki dla 
innych – mówi Witold 
Nowak zastępca prezy-
denta Konia ds. społecz-
nych.
 Realizacja projektu 
rozpocznie się 1 paź-
dziernika 2021 i potrwa 
do 31 lipca 2023 r.

Na co Konin przeznaczy 
Fundusze Norweskie?

Konin otrzyma pieniądze 
z projektu „Dostępna Szkoła”

Dotacja na ratowanie polichromii 
Miasto Konin dofi-

nansowało prace 
konserwatorskie przy 
polichromiach w zabyt-
kowej konińskiej farze. 
Przekazane wsparcie 
w wysokości 30 tysięcy 
zł jest przeznaczone na 
prace w kaplicy Prze-
mienienia Pańskiego. 
Dzieła powstały na po-
czątku XX wieku, ich au-
torem jest młodopolski 
artysta Eligiusz Niewia-
domski.
 - To jeden z najważniej-
szych zabytków starej 
części miasta. Kościół 
zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku, z piękny-
mi polichromiami, które 
są oglądane nie tylko 
przez mieszkańców Ko-

nina, ale też przez tury-
stów odwiedzających na-
sze miasto. Cieszymy się, 
że renowacja polichro-
mii odbywa się przy na-
szym wsparciu – mówi 
zastępca prezydenta Ko-
nina Witold Nowak.
 Dotacje na prace 
konserwatorskie, 
re s t a u ra to r s k i e 
i roboty budow-
lane przy zabyt-
kach, które nie są 
własnością miasta 
przyznawane są na 
podstawie uchwa-
ły Rady Miasta. Na 
przestrzeni lat ze 
środków budżeto-
wych miasta do-
finansowane były 
konserwacje i re-

monty kościołów pa-
rafialnych pw.: św. Bar-
tłomieja, św. Andrzeja 
Apostoła, św. Ducha, św. 
Marii Magdaleny. Pra-
com konserwatorskim 
i restauratorskim pod-
dane były ołtarze, rzeź-
by, polichromie, obrazy, 

ambony, portal gotycki 
i płyta epitafijna. Pra-
ce remontowe i roboty 
budowalne dotyczyły 
napraw i malowania 
elewacji, wnętrz kościo-
łów, ogrodzeń, poprawy 
izolacji przeciwwilgo-
ciowej.
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Koncertem „Tribute to Andrzej Za-
ucha. Obecny” w wykonaniu Kuby 

Badacha z zespołem rozpoczniemy 
nowy rok kulturalny w Koninie.  Na wy-
darzenie obowiązują bilety.
 Inauguracja roku kulturalnego od-
będzie się 24 września o godz. 18.00 
w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Cen-
trum Wykładowo-Dydaktycznym 
PWSZ w Koninie. Rozpocznie ją minire-
cital tegorocznych stypendystów, na-
stępnie Prezydent Miasta Konina Piotr 
Korytkowski wręczy stypendium arty-
styczne i nagrody za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. W ten 
sposób uhonorowane zostaną osoby 
szczególnie kreatywne, które wyróżni-
ły się swoją działalnością w minionym 
roku.

 Zwieńczeniem będzie muzyczna 
uczta. Wystąpi Kuba Badach z zespo-
łem w repertuarze Andrzeja Zauchy. 
W ten sposób Miasto Konin włącza 
się w obchody 30. rocznicy śmierci 
krakowskiego artysty, która przypa-
da 10 października. Podczas koncertu 
zabrzmią autorskie aranżacje Jacka Pi-
skorza i Kuby Badacha. Materiał pre-
zentowany podczas koncertu został 
wydany na płycie Kuby Badacha „Tri-
bute to Andrzej Zaucha. Obecny”, która 
w 2013 roku otrzymała status „Złotej 
Płyty”.
„To moje podziękowanie dla Zauchy. 
Nie wiem, być może machnąłby ręką 
zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”… 
Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory…” – 
mówi Kuba Badach.

Tablica upamiętnia-
jąca 100. rocznicę 

wizyty Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Koni-
nie została odsłonięta 
10 lipca w dawnym bu-
dynku starostwa, a obec-
nie Urzędu Miejskiego 
przy placu Wolności 1. 
Uroczystość odbyła się 
10 lipca br., dokładnie 
100 lat po tym, jak w Ko-
ninie gościł Marszałek 
Piłsudski. 
- W niedzielę 10 lipca 
1921 r. w Koninie przeby-
wał z kilkugodzinną wi-
zytą Naczelnik Państwa 
i Pierwszy Marszałek Pol-
ski Józef Piłsudski. Głów-
nym powodem wizyty 
był udział w uroczystości 
poświęcenia i wręczenia 
sztandaru 18. Pułkowi 

Piechoty, którego gar-
nizonem był wówczas 
Konin – wspomina Piotr 
Rybczyński, kierownik 
Archiwum Państwowe-
go oddział w Koninie.
 Z okazji 100-lecia 
powstała książka „Dzień 
historyczny. Wizyta mar-
szałka Józefa Piłsudskie-
go w Koninie”, której au-
torem jest dr Piotr Grzel-
czak, urodzony w Koni-
nie historyk i pracownik 
poznańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Książka została 
zaprezentowana pod-
czas sobotniego spotka-
nia w sali Urzędu Miej-
skiego. Publikacja za-
wiera kilkadziesiąt zdjęć 
wraz z opisem sytuacji 
i atmosfery związanej 

z przyjazdem Naczelni-
ka Państwa do naszego 
miasta.
 Podczas spotkania 
Tadeusz Raczkowski - 
dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskie-
go w Słupcy w swoim 
wystąpieniu podkreślił 
związek szkoły z Koni-
nem. Podziękował za 
przekazaną 10 lat temu 
przez koniński samo-
rząd tablicę pamiątkową 
i złożył na ręce prezy-
denta Korytkowskiego 
okolicznościowy medal, 
znaczki pocztowe z por-
tretem Józefa Piłsud-
skiego oraz ryciną szko-
ły.
 Zaproszeni goście 
złożyli także kwiaty pod 

pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego przed koniń-
skim ratuszem oraz pod 
krzyżem na błoniach 
przy Wale Tarejwy.
 Zwieńczeniem ob-
chodów był koncert 
patriotyczny w wykona-
niu Orkiestry Dętej PAK 
KWB Konin oraz pokaz 
historycznych zdjęć na 
budynku urzędu. Odbył 
się również historyczny 
spacer śladami Marszał-
ka.   
 Organizatorami ob-
chodów 100. rocznicy 
wizyty Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Koni-
nie byli: Miasto Konin, 
Odział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Poznaniu 
oraz Muzeum Okręgowe 
w Koninie.

Wspomnienie 
o Kazimierzu 
Samulczyku

Śladami Marszałka Piłsudskiego

Na wieczną wartę 
odszedł Kazimierz 

Samulczyk - kombatant, 
wieloletni prezes Za-
rządu Okręgu Związku 
Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycz-
nych w Koninie, aktyw-
ny działacz Miejskiej 
Rady Kombatantów 

i Osób Represjonowa-
nych w Koninie. Miał 92 
lata. 
 Jak wspominają ci, 
którzy go znali „był 
człowiekiem, który 
zawsze niósł pomoc 
innym, troszczył się 
o los swoich koleżanek 
i kolegów kombatan-

tów. Cichy, ale uważny”. 
Uczestnik wielu spo-
tkań z uczniami, pod-
czas których mówił 
o historii czynu zbroj-
nego żołnierza pol-
skiego. Był współor-
ganizatorem  uroczy-
stości patriotycznych 
w mieście i powiecie 
konińskim.
 W s p ó ł p r a c o w a ł 
ze stowarzyszeniami 
kombatanckimi re-
gionu Konina. Z wiel-
kim zaangażowaniem 
prowadził działalność 
społeczną. Swoim sa-
mochodem jeździł do 
odległych miejscowo-
ści, by być na bieżąco 
i nieść pomoc komba-
tantom. Odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi (dwukrotnie), 
Srebrnym Krzyżem Za-
sługi oraz odznaką „Za 
zasługi dla Miasta Ko-
nina”. 
 Spoczął na cmen-
tarzu parafialnym 
w Sławsku. 1 września 
w Koninie, gdzie pod-
czas wielu rocznic wy-
buchu II wojny świato-
wej czytał „Przesłanie 
kombatantów”, uczczo-
no jego pamięć symbo-
liczną minutą ciszy. 

Kuba Badach rozpocznie 
rok kulturalny w Koninie



1

4

KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 4 (LIPIEC-SIERPIEŃ 2021)

Gł    sujesz?O!
Milionami 

- na co byście wydali taką kwotę?

Koninianie mogą zagłosować przez internet albo tradycyjnie                             
w lokalu wyborczym. 

Głosowanie internetowe potrwa od 6 do 19 września do godz. 16:00,
kiedy to zamknięte zostaną Lokalne Punkty Wyborcze. 
Instrukcję i przycisk do oddania głosu znajdą Państwo na stronie
internetowej www.kbo.konin.pl

19 września w godz. 9:00-16:00 czynne będą cztery Lokalne Punkty
Wyborcze: 
 - nr 1 - Centrum Organizacji Pozarządowych 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. Leopolda Staffa 5).

Zachęcamy do zapoznania się z projektami na 
WWW.KBO.KONIN.PL  

Zagłosuj stacjonarnie 
w lokalu wyborczym

19 września

Zagłosuj elektronicznie

6-19 września

3 412 000 zł 
Projekty duże

7.    „GŁOSUJ NA NOWE ŻYCIE HAŁD NA
ZATORZU” – TRASY DLA ROWERZYSTÓW
(SINGLETRACK), TRASY DLA BIEGACZY,
TRASY DLA SPACEROWICZÓW. NOWE
MIEJSCE SPOTKAŃ. BUDOWA KILKU
KILOMETRÓW PROFESJONALNYCH TRAS,
JAKICH NIE MA W CAŁYM REGIONIE.
RUSZMY HAŁDY!!! - 999.000 zł
8.    MODERNIZACJA PLACU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 12 (Z TYŁU ORLIKA),
STWORZENIE MIEJSCA PRZYJAZNEGO
DLA AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ORAZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA                            
- 999.999 zł
9.    RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA
BOISKA SZTUCZNEGO NA STADIONIE            
IM. M. PASKA PRZY UL. DMOWSKIEGO           
W KONINIE - 999.999 zł

1. PRZEBUDOWA PARKINGU KOLSKA-
REFORMACKA W KONINIE - 500.000 zł
2.    DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ
ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ - 550.000 zł
3.    DRON NA USŁUGACH
MIESZKAŃCÓW KONINA W WALCE ZE
SMOGIEM – 300.000 zł
4.    UZUPEŁNIĆ BRAKI W CIĄGACH
KOMUNIKACYJNYCH I PARKINGACH NA
ZAKOŃCZENIU ULICY J. PIŁSUDSKIEGO
(MTBS, OS. IM. WŁ. SIKORSKIEGO                      
I OS. IM. J. BEMA) - 500.000 zł
5.    PIŁSUDSKIEGO PRZYJAZNE
DZIECIOM I MŁODZIEŻY - 1.000.000 zł
6.    OŚWIETLENIE ULICY PAWŁÓWEK
(STARY KONIN) – POPRAWIENIE
BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW                     
- 400.000 zł

10.  POMALUJMY SZKOŁY – 100.000 zł
11.  BOISKO PRZY KALISKIEJ - 840.000 zł
12. MODERNIZACJA BOISKA
OSIEDLOWEGO - 500.000 zł
13. ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KONINIE
PRZY  UL. GAJOWEJ 7A - ETAP II –
1.000.000 zł
14. NAPIS - KONIN NICZYM NAPIS
HOLLYWOOD. OŚWIETLONY NAPIS 
 „ILOVEKONIN" WIZYTÓWKĄ MIASTA,   
 A NA PEWNO ATRAKCJĄ - 330.000 zł
15. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W
KONINIE, 62-510 KONIN, UL. BŁASZAKA
4 DLA POTRZEB ŚRODOWISKA
LOKALNEGO - 999.000 zł

Jak zagłosować?
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44 małe projekty 15 dużych projektów
Możesz zagłosować na wybrane przez Ciebie 

3 projekty małe i 3 projekty duże. Działaj! Zmieniaj miasto.

#KBO20212022
Projekty małe

1. KOMFORTOWA KOMUNIKACJA
MIEJSKA – NOWOCZESNE PRZYSTANKI
AUTOBUSOWE - 99.000 zł    
2. OŚWIETLAMY PUMPTRACK - 90.000 zł
3. BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ NAD
JEZIOREM ZATORZE - 99.000 zł
4.  DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY
CENTRUM SPORTOWO –
REKREACYJNEGO -99.999 zł
5. OŚWIETLENIE CENTRUM SPORTOWO –
REKREACYJNEGO - 99.999 zł
6.  CZYTAMY Z FILIAMI – NOWE KSIĄŻKI
DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH                       
- 99.999,99 zł
7. „ALTERNATYWA” – RELAKS  W
CHIŃSKIM STYLU DLA MIESZKAŃCÓW         
OS. NIESŁUSZ - 28.000 zł
8. BEZPIECZNE ZATORZE – EKOLOGICZNE
FOTOWOLTAICZNE OŚWIETLENIE
TERENÓW REKREACYJNYCH NAD
JEZIORKIEM ZATORZE - 99.000 zł
9. RATUJMY WRÓBLE. W CAŁEJ EUROPIE
SPADA POPULACJA WRÓBLI, PTAKÓW
BARDZO POŻYTECZNYCH, O CZYM
PRZEKONALI SIĘ CHIŃCZYCY, GDY NA
WNIOSEK MAO-TSE-TUNGA MASOWO JE
WYTĘPILI. SZYBKO NASTAŁA EKSPANSJA
SZKODNIKÓW. PRZYCZYN SPADKU ILOŚCI
WRÓBLI JEST WIELE. MOŻNA TEMU
ZARADZIĆ POPRZEZ TWORZENIE ICH
OSTOI:                                                                           
 - NASADZENIE DUŻYCH GRUP,
UROZMAICONYCH GATUNKOWO
KRZEWÓW I DRZEW O GĘSTYCH
KORONACH, NAJLEPIEJ MAJĄCYCH
DROBNE OWOCE, ZWŁASZCZA W
OTOCZENIU:                                                              
 - ŁĄCZKI Z KRZACZASTYMI ROŚLINAMI
OWOCUJĄCYMI ZIARNAMI.                                  
- KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH
BEZPIECZNE GNIAZDOWANIE.                            
- Z WYKORZYSTANIEM ZUŻYTYCH
EUROPALET, RUR,ITP. MOŻNA Z NICH
UTWORZYĆ KRAJOBRAZOWE AKCENTY
ARTYSTYCZNE – 99.999 zł 
10. „RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM” –
BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU    
 ZABAW DLA DZIECI – ETAP II                             
- 99.999,99 zł
11. „RODZINNA STREFA GIER” PRZY
PRZEDSZKOLU NR 12 „KUBUŚ
PUCHATEK”  W KONINIE UL. KARD. ST.
WYSZYŃSKIEGO 42 - 99.000 zł
12. „WYKREUJ SWÓJ START – UP”,
PRZEDSIĘBIORCZY I INNOWACYJNI
MŁODZI   MIESZKAŃCY KONINA                     
 - 37.300 zł

13. CHOPINA NA SKRÓTY. PRZEJŚCIE DLA
PIESZYCH PRZY PASAŻU CHOPINA                    
- 80.000 zł
14. FITPARK NA V OSIEDLU –
ODPOCZYNEK I ĆWICZENIA NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU - 99.000 zł  
15. AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Z RADAROWYMI WYŚWIETLACZAMI
PRĘDKOŚCI NA ULICY JANA PAWŁA II       
 - 99.999 zł
16. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA
PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ
PODSTAWOWĄ NR 12  W  KONINIE -
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO
PRZEJŚCIA - 99.999,99 zł
17. OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO
ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA                     
- 99.000 zł
18. BEZPŁATNE CZIPOWANIE I
KASTRACJA PSÓW DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA   KONINA - 99.000 zł
19. 300 BUDEK LĘGOWYCH DLA
PTAKÓW - 27.000 zł
20. RATUJĄCE ŻYCIE AUTOMATYCZNE
DEFIBRYLATORY DLA MIESZKAŃCÓW
KONINA - 99.800 zł
21. E-SPORTOWE MISTRZOSTWA POLSKI
- 35.000 zł
22. EDUKACYJNY OGRÓD WARZYWNO-
KWIATOWY PRZY SPECJALNYM
OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE           
- 99.800 zł 
23. NIE BOCZCIE SIĘ NA BOCCE - BOCCE
TO GRA DLA KAŻDEGO… - 95.000 zł
24. TU MOŻESZ! - MIEJSCE INNE NIŻ
DOTYCHCZAS - 99.999 zł
25. CHORZEŃ III. NOWA STACJA
ROWERÓW MIEJSKICH - 99.999 zł
26. CHORZEŃ. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH – KONTYNUACJA -
99.999,99 zł
27. CHORZEŃ II. SKATEPARK DLA
MŁODZIEŻY I DZIECIAKÓW Z OSIEDLA –
ETAP I - 99.999,99 zł
28. KONIŃSKIE SPOTKANIA Z NAUKĄ        
 - 50.000 zł
29. OPTYMISTYCZNIE NA JEZIORZE
PĄTNOWSKIM - ZAKUP 5 ŻAGLÓWEK
DLA DZIECI KLASY OPTYMIST NA
"PRZYSTAŃ GOSŁAWICE" - 73.000 zł
30. KROKUSY NA WYSZYŃSKIEGO                     
- 99.000 zł
31. INTERAKTYWNY MDK - 42.000 zł

32. MUZYCZNE PODRÓŻE Z MDK                       
- 30.000 zł
33. WIECZÓR AUTORSKI Z JOANNĄ
KESZKA - PROMOCJA KSIĄŻKI „POTĘGA
ZABAWNEGO SEKSU" -   6.000 zł
34. WARSZTATY „POCZUJ ZAPACH
ŚWIĄT” - 5.000 zł
35. W DRODZE PO AKTYWNOŚĆ CZYLI
PARKING DLA ROWERÓW PRZY
KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH -
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - 40.000 zł
36. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ PRZESTRZENI NA PARKINGU PRZY
UL. WYSZYŃSKIEGO 44 - 99.900,11 zł
37. ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7                    
 W KONINIE - 99.900 zł
38. DEFIBRYLATORY NA PRZYSTANKACH
AUTOBUSOWYCH              - 99.000 zł
39. Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 4 - 99.999 zł
40. KONIN LUBI KSIĄŻKI 7 - 99.999 zł
41. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - IZBA
PAMIĘCI SZKOŁY PODOFICERSKIEJ
PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH NR 1      
 W KONINIE" - 98.000 zł
42. „DOBRE RELACJE W SZKOLE” –
WARSZTATY DLA UCZNIÓW,
NAUCZYCIELI I RODZICÓW - 30.000 zł
43. POMÓŻ NAM POPRAWIĆ
BEZPIECZEŃSTWO. OŚWIETLIJMY STARY
KONIN - !!! BUDUJMY DALEJ
OŚWIETLENIE ULIC - 99.999 zł
44. ROZPALMY ŚWIECE W KONINIE –
ŚWIĘTO CHANUKI PO RAZ TRZECI!               
- 30.000 zł

dysponujesz!
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W ramach „Progra-
mu Wspierania 

Przedsiębiorczości na 
lata 2020-2022” kolejny 
raz Urząd Miejski w Ko-
ninie przeprowadził 
konkurs dla studentów 
konińskich uczelni oraz 
uczniów szkół średnich 
z Konina wyróżniają-
cych się dobrymi wyni-
kami w nauce, a także 
aktywnością na rzecz 
szkoły i miasta. 
 Zadaniem młodzieży 
było przygotowanie CV 
oraz listu motywacyjny 
do jednej z konińskich 
firm, w której chcieliby 

odbyć taki staż. Decy-
dującym etapem była 
rozmowa z komisją kon-
kursową, podczas któ-
rej każdy z kandydatów 
miał szansę się zapre-
zentować, opowiedzieć 
o swoich planach zawo-
dowych i wymarzonej 
pracy. Uczestnicy pre-
zentowali bardzo wy-
soki poziom, w związku 
z czym decyzja o tym, 
komu przyznać nagrodę 
nie była dla komisji pro-
sta. Postanowiono, że 
staż odbędzie czterech 
studentów z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Koninie i sześcio-
ro  uczniów konińskich 
szkół średnich. Staże od-
były się podczas wakacji 
- w okresie, kiedy mło-
dzież jest dyspozycyjna. 
Dla studentów była to 
dwumiesięczna praca, 
natomiast dla uczniów 
– jednomiesięczna przy-
goda i przygotowanie do 
pracy. 
 Staże odbyły się 
w firmach: Gabinet 
Kosmetyczny Venus, 
Kramp sp. z o.o., Kramp 
SAS sp. z o.o, Zarmen 
sp. z o.o., Gränges Ko-
nin SA, Pro-Eko Projekt 

sp. z o.o., Aris Group sp. 
z o.o., Dom Pomocy Spo-
łecznej, EDU-DOT Pau-
lina Korzyniewska oraz 
Biuro Rachunkowe Bo-
żena Kamocka. 
 Z opinii pracodaw-
ców wynika, że młodzież 
wzorowo wywiązała się 
ze swoich obowiązków. 
Niektórzy stażyści otrzy-
mali propozycję dłuższej 
współpracy. Pracodawcy 
bardzo pozytywnie oce-
nili podejście młodych 
osób do nałożonych na 
nich obowiązków. Wy-
razili chęć współpracy 
w kolejnych latach. 

Konin stara się 
o uzyskanie tytułu 

„Miasta Przyjaznego 
Dzieciom” nadawa-
nego przez Dyrektora 
Generalnego UNICEF 
Polska. Droga do uzy-
skania tytułu jest długa. 
Trwa około dwóch lat.  
- Dzięki udziałowi w tym 
projekcie zintegrujemy, 
skoordynujemy i roz-
winiemy działania na 
rzecz dzieci i młodzieży 
w mieście,  jednocze-
śnie włączając lokalną 
społeczność w budowę 
środowiska przyjaznego 
dzieciom – informuje 
Agnieszka Gołębiow-
ska - koordynatorka ds. 
młodzieży i projektów 
kreatywnych, która jest 
odpowiedzialna za re-
alizację działań. 
 Przy okazji miasto 
będzie miało możliwość 
skorzystania z doświad-
czeń innych samorzą-
dów oraz UNICEF-u. 
 Obecnie Konin jest 
w fazie przygotowu-
jącej do przystąpienia 
do programu i podpi-
sania umowy na miasto 
kandydujące do tytułu. 
Pierwszym krokiem 
będzie przeprowadze-
nie diagnozy sytuacji 

dzieci w mieście oraz 
opracowanie planu 
działań - strategii na 
rzecz praw dzieci. Pra-
ce te potrwają do końca 
2021 roku.
 Projekt będzie re-
alizowany przez samo-
rząd we współpracy 
z mieszkańcami mia-
sta, edukatorami, ro-
dzicami, dziećmi, mło-
dzieżą, czyli wszyst-
kimi, którzy mają lub 
mogą mieć wpływ na 
sytuację dzieci w mie-
ście. Zaangażowanie 
samorządu, partne-
rów, lokalnej społecz-
ności oraz dzieci to fi-
lary, na których opiera 
się program.
 Dlatego do realizacji 
projektu został powoła-
ny zespół, w skład któ-
rego wchodzą:  
•	kierownicy wydzia-

łów Urzędu Miejskie-
go w Koninie z zakre-
su: edukacji, kultury, 
sportu, spraw spo-
łecznych, przedsię-
biorczości, urbanisty-
ki, bezpieczeństwa, 

•	przedstawiciele or-
ganizacji pozarządo-
wych oraz instytucji 
działających na rzecz 
rozwoju młodzieży 

(Młodzieżowy Dom 
Kultury w Koninie, 
Oddział Powiatowy 
Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, Miejski 
Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawo-
dowa), 

•	przedstawiciele Mło-
dzieżowej Rady Miasta 
Konina wraz z Koordy-
natorką do współpra-
cy Rady Miasta Konina 
z  Młodzieżową Radą 
Miasta Konina.

 Ten proces potrwa 
około dwóch lat.

 Mówiąc o korzy-
ściach, które ma przy-
nieść udział w projekcie 
Agnieszka Gołębiow-
ska podkreśla większy 
wpływ dzieci na doty-
czące ich decyzje, co 
może przekonać ich do 
aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. 
- Opracujemy procedu-
ry dotyczące legislacji 
przyjaznej dzieciom, 
stworzymy platformę 
współpracy z partnera-
mi. Efektem projektu ma 
być doprowadzenie do 
sytuacji, w której wszyst-
kie podmioty: samorząd, 
organizacje pozarządo-
we, biznes oraz media 
uwzględniają potrzeby 
dzieci we wszystkich re-
alizowanych projektach. 
Taka wielosektorowa 
współpraca wszystkich 
podmiotów, ma pozwolić 
na prowadzenie wielo-
aspektowych i innowa-
cyjnych działań reali-
zowanych dla dzieci 
i z dziećmi – podkreśla 
Gołębiowska. 

Płatne staże dla młodzieży

W drodze po tytuł 
„Miasta Przyjaznego Dzieciom”

Więcej przestrzeni 
do wyrażania wła-

snych opinii - to główny 
wniosek po spotkaniach 
z młodzieżą, które ko-
nińskie Stowarzyszenie 
M-Lab zorganizowało 
z okazji Europejskie-
go Tygodnia Młodzieży 
w Koninie. - Spotkania 
pokazały, że młodzież 
jest naprawdę świadoma 
i dojrzała. Co ważne – 
młodzi chcą rozmawiać. 
Wszyscy uczestnicy spo-
tkań zostali wychowani 
w różnych domach, kie-
rowali się innymi warto-
ściami w życiu, a jednak 
w wielu kwestiach byli 
zgodni i odnosili się do sie-
bie z szacunkiem. Jednak 
towarzyszy im przekona-
nie, że nie mają siły prze-
bicia, bo przecież są „tyl-
ko” młodymi ludźmi. Czas 
dać im głos – mówi koor-
dynatorka ds. młodzieży 
Agnieszka Gołębiowska. 
 Oto wnioski:
- Potrzeba więcej infor-
macji na temat miejsc, w 
których młodzież może 
bezpiecznie i kreatyw-
nie spędzać czas. Młodzi 
chcą również głośniej-

szych dyskusji na temat 
integracji i inicjatyw 
wokół tematu miejsc 
młodzieżowych.
- Podczas wspólnej roz-
mowy i wymiany infor-
macji zebrano mnóstwo 
„miejscówek”, w któ-
rych można  spędzić 
wolny czas. 
- Młodzież chciałaby 
w Koninie Klubu Kara-
oke/Dance czy też miej-
sca do oglądania wystę-
pów swoich rówieśników 
mających zdolności mu-
zykalne albo aktorskie. 
- Potrzeba stworzenia 
bezpiecznych prze-
strzeni, w których 
młodzież mogłaby się 
wypowiadać na ważne 
dla siebie tematy oraz 
kanału, który informo-
wałby o postulatach 
młodych ludzi. 
- Część młodzieży wie, 
w jaki sposób może za-
istnieć na rynku pracy 
i chce się dzielić tymi 
informacjami. Pojawił 
się więc pomysł stwo-
rzenia przewodnika czy 
organizacji spotkań dla 
tych, którzy takich do-
świadczeń nie mają.  

  - Młodzi chcą brać 
udział w spotkaniach 
z ludźmi sukcesu, któ-
rzy po wyjeździe na 
studia, do pracy czy 
dokształcaniu się za 
granicą zdecydowali 
się na powrót do Koni-
na i realizują się tutaj 
prywatnie i zawodowo.  
- Młodzi ludzie chcą pro-
mowania miasta wśród 
uczniów konińskich 
szkół, np. poprzez poka-
zywanie im ciekawych 
miejsc czy zachęcanie do 
udziału w wydarzeniach. 
- Bardzo dziękujemy 
młodzieży, która wzięła 
udział w spotkaniach! 
Dziękujemy, że podzie-
liliście się z nami prze-
myśleniami, opiniami 
i doświadczeniami. Wy-
korzystamy je do plano-
wania naszych kolejnych 
działań, które będą od-
powiedzią na potrzeby  
młodzieży – podkreśla 
Agnieszka Gołębiowska. 
 Spotkania przepro-
wadzili i wnioski opra-
cowali: Wanessa Ko-
micz, Wojtek Leszczyń-
ski, Bartłomiej Bart-
czak, Antoni Sucharski.

Czego chcą młodzi? 
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Awanse dla nauczycieli

Setne urodziny świę-
towała 23 sierp-

nia pani Franciszka 
Cichocka. Prezydent 
Miasta Konina Piotr 
Korytkowski przekazał 
jubilatce najlepsze ży-
czenia oraz list gratu-
lacyjny. Pani Franciszka 
Cichocka urodziła się 
w 1921 r. Siemnówku 

na Kujawach. Dzieciń-
stwo i młodość spędziła 
z trzema braćmi we wsi 
Sułkowo pod Lubrań-
cem, gdzie uczęszczała 
do szkoły powszechnej.
 W czasie wojny zo-
stała wcielona do przy-
musowego obozu pracy 
w Mielęcinie pod Wło-
cławkiem. Po wojnie 

wyszła za mąż za Wła-
dysława Cichockiego 
i zamieszkała w pobli-
skim miasteczku Izbica 
Kujawska. Tam w roku 
1947 urodziła córkę 
Elżbietę. Zajmowała się 
zarobkowo robieniem 
swetrów na drutach, 
a później także na ma-
szynie dziewiarskiej. 

W latach 50. ubiegłego 
wieku prowadziła ho-
dowlę jedwabników. 
Następnie pracowała 
w miejscowej aptece, 
później przez wiele lat 
kierowała ośrodkiem 
„Nowoczesna gospody-
ni”.
 Po przejściu na eme-
ryturę przeniosła się 

27 nauczycielom 
prezydent Koni-

na Piotr Korytkowski 
oraz jego zastępca Wi-
told Nowak wręczyli 
27 sierpnia w ratuszu 
akty nadania stopnia 
awansu zawodowego 
na nauczyciela mia-
nowanego. Otrzymali 
je: Julita Szulmińska - 
Przedszkole nr 4, Anna 
Leśniewska - Przed-
szkole nr 6, Weronika 
Kantanista, Magdalena 
Magdziarz-Fornalska, 
Aleksandra Nowaczyk 
z Przedszkola nr 8, 
Magdalena Wilamow-
ska i Marta Siwińska 
- Przedszkole nr 25, 
Magdalena Filipiak - 
Przedszkole nr 32, Mar-
ta Szczepańska - Szko-
ła Podstawowa nr 8, 
Elżbieta Kaźmierczak 
- Szkoła Podstawowa 
nr 10, Agnieszka Paru-
s-Włodarczyk - Szkoła 
Podstawowa nr 7, Syl-
wia Włodarek-Obli-
zajek - Szkoła Podsta-
wowa nr 9, Martyna 
Marciniak - Szkoła Pod-
stawowa nr 12, Dariusz 
Rachubiński - Szkoła 
Podstawowa nr 11, 
Katarzyna Grzymska - 
Szkoła Podstawowa nr 
6, Danuta Kowalewska 

Setne urodziny 
Franciszki Cichockiej

z Izbicy Kujawskiej do 
Konina, gdzie zamiesz-

kała z córką - na-
uczycielką języ-
ka francuskiego. 
Zawsze pogodna 
i otwarta na ludzi 
łatwo znajdowa-
ła wspólny język 
z młodzieżą, z życz-
liwością patrząc na 
zmieniający się do-
okoła świat. Lubi 
czytać, chodzić na 
spacery i robić na 
drutach sweterki 
dla czworga pra-
wnuków. Mówi, że 
kocha życie i daje 
temu wyraz.  

- Szkoła Podstawowa 
nr 4, Anna Pawlak - Ze-
spół Szkół im. Mikoła-
ja Kopernika, Izabela 
Buda, Beata Cichocka,  
Andrzej Nierychły i Ju-
styna Bielińska-Spodo-
balska z Zespołu Szkół 
Górniczo-Energetycz-
nych, Urszula Szymczak 
- Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicz-
nego, Karolina Sulkow-
ska - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, 
Arleta Rybarczyk - I Li-
ceum Ogólnokształcące, 
Agata Szymczak i Olga 
Mikołajczyk z II Liceum 
Ogólnokształcącego 
oraz Eryk Kopiecki - 
Bursa Szkolna nr 1.

Szmaragdowe 
gody 

w USC
1 lipca w konińskim 

Urzędzie Stanu Cy-
wilnego 55. rocznicę 
ślubu  obchodziły trzy 
pary: Janina i Jerzy 
Jankowscy, Aleksandra 
i Stanisław Jóźwiak 
oraz Marianna i Bogdan 

Kaźmierscy. Gratulacje 
jubilatom złożyli pre-
zydent Konina Piotr Ko-
rytkowski oraz kierow-
nik USC Anna Nowicka. 
Tradycyjnie były kwia-
ty, toast oraz życzenia 
zdrowia i wytrwałości.
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Na terenie Konina funkcjonują 
dwa takie punkty prowadzo-

ne przez Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Sp. z o.o.:
1. PSZOK ul. Sulańska 13, 62-510 Ko-

nin, czynny od poniedziałku do 
piątku od 6:00 do 22:00 oraz w so-
boty od 6:00 do 14:00, 

2. PSZOK ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 
Konin, czynny od poniedziałku do 
piątku od 8:00 do 15:00 oraz w so-
boty od 8:00 do 12:00, z wyjątkiem 
świąt.

 Odpady dostarczane przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych 
przyjmowane są nieodpłatnie po oka-
zaniu dokumentu potwierdzającego 
miejsce zamieszkania na terenie Ko-
nina.
 Właściciele nieruchomości mogą 
własnym transportem dostarczyć 
i oddać bezpłatnie do PSZOK-u nastę-
pujące odpady komunalne:
1. papier,
2. metal i tworzywa sztuczne,

3. szkło,
4. bioodpady,
5. meble i inne odpady wielkogabary-

towe,
6. zużyte opony od samochodów oso-

bowych (maksymalnie osiem sztuk 
w ciągu roku),

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny,

8. odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, 
które powstały w wyniku prowa-
dzenia drobnych robót niewymaga-
jących pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia zamiaru wykonania ro-
bót niewymagających pozwolenia 
na budowę,

9. przeterminowane leki i chemikalia,
10. zużyte baterie i akumulatory,
11. odpady niebezpieczne,
12. odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powsta-
łych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produk-
tów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu pozio-
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mu substancji we krwi, w szcze-
gólności igieł i strzykawek,

13. odpady opakowaniowe wieloma-
teriałowe.

 Odpady dostarczane do PSZOK-u 
powinny być posegregowane oraz 

właściwie zabezpieczone.
 Przyjęcie odpadów odbywa się po 
sprawdzeniu zgodności z wykazem 
odpadów dopuszczonych do zbiera-
nia w PSZOK, ich czystości, składu 
i zabezpieczenia.


