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Modernizacja obiek-
tu RONDO, rozbu-

dowa systemu wodocią-
gowo-kanalizacyjnego 
w mieście – to dwa 
spośród trzech koniń-
skich projektów, które 
otrzymały dofinansowa-
nie z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicz-
nych. 25 października 
premier ogłosił wyniki 
pierwszego naboru.
 Do Konina z rządo-
wego Programu Pol-
ski Ład trafi prawie 35 
milionów zł. – To jest 
dobra informacja. Jako 
samorząd cieszymy się z 
każdego wsparcia, dzię-
ki któremu możemy re-
alizować przedsięwzię-
cia ważne dla naszych 
mieszkańców. Obiecali-

śmy skuteczność w pozy-
skiwaniu pieniędzy dla 
Konina i, jak widać, tę 
obietnicę realizujemy. 
Wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do po-
zyskania tych pieniędzy 
i tym, którzy przychylnie 
spojrzeli na nasze mia-
sto serdecznie dziękuję – 
mówi prezydent Konina 
Piotr Korytkowski.
 Na „Kompleksową 
modernizację energe-
tyczną Obiektu Rekre-
a c y j n o - S p o r t o w e g o 
„RONDO” w Koninie 
– etap I: dokumenta-
cja i etap II remont da-
chu” otrzymaliśmy 
4.950.000 zł, natomiast 
550.000 zł, czyli 10%, 
to wkład własny mia-
sta. Jak podkreśla za-
stępca prezydenta Wi-

told Nowak, któremu 
podlegają m.in. sprawy 
sportowe: wybudowany 
przed pół wiekiem obiekt 

sportowy RONDO wy-
maga remontu, a trzeba 
go rozpocząć od dachu. 
MOSiR w 2019 roku wy-
konał opinię techniczną 
przy pomocy ekspertów z 

Politechniki Poznańskiej, 
dokonał inwentaryzacji 
obiektu, a obecnie zlecił 
wykonanie audytu ener-

getycznego. Bez środków 
z Polskiego Ładu nie by-
libyśmy w stanie rozpo-
cząć remontu dachu.
 Drugie zadanie, na 
które Konin otrzymał 

dofinansowanie w wy-
sokości 29.925.000 zł 
to „Rozbudowa systemu 
wodociągowo-kanali-

zacyjnego miasta Ko-
nina – etap IV”. Wkład 
własny miasta wynosi 
5%, czyli 1.575.000 zł. 
– Jest ogromne zapotrze-
bowanie na uzbrojenie 

w sieć komunalną tere-
nów mieszkaniowych na 
trzech osiedlach: Mię-
dzylesie, Grójec i Łężyn. 
To przyspieszy rozwój 
budownictwa mieszka-
niowego, co z kolei po-
winno przełożyć się na 
ograniczenie procesu 
depopulacji – wyjaśnia 
zastępca prezydenta ds. 
gospodarczych Paweł 
Adamów.
 Trzeci wniosek zło-
żony przez miasto do 
Programu Polski Ład 
pn. „Rozbudowa Trasy 
Warszawskiej (droga 
krajowa 92) w Koninie 
wraz z skrzyżowaniami 
i obiektami mostowymi” 
w tym naborze nie otrzy-
mał rządowego dofinan-
sowania. Jego wartość 
wynosi 197.000.000 zł. 

Podajemy oficjalne wyniki głosowania w ramach 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

ZADANIA MAŁE
1. „Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego” (koszt 99.999 zł, od-
dano 1.465 głosów)

2. „Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjne-
go” (koszt 99.999 zł, oddano 1.449 głosów)

3. „Z książką po drodze 4” (koszt 99.999 zł, odda-
no 1.161 głosów)

4. „E-sportowe Mistrzostwa Polski” (koszt 35.000 
zł, oddano 1.138 głosów)

5. „Konin lubi książki 7” (koszt 
99.999 zł, oddano 1.064 głosów)

6. „Czytamy z filiami – nowe 
książki dla bibliotek osiedlo-
wych” (koszt 99.999,99 zł, od-
dano 930 głosów)

7. „Opieka nad kotami wolno żyją-
cymi na terenie Konina” (koszt 
99.000 zł, oddano 880 głosów)

8. „Ratujmy wróble (…)” (koszt 
99.999 zł, oddano 849 głosów)

9. „Budowa ścieżki spacerowej 
nad jeziorem Zatorze” (koszt 
99.000, zł, oddano 840 głosów)

10. „Bezpłatne czipowanie i ka-
stracja psów dla mieszkańców 
miasta Konina” (koszt 99.000 
zł, oddano 685 głosów)

ZADANIA DUŻE
1. „Rozbudowa schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Koni-
nie przy ul. Gajowej 7A – etap 
II” (koszt 1.000.000 zł, oddano 
3.032 głosy)

2. „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 re-
gionie. Ruszmy hałdy!!!” (koszt 
999.000 zł, oddano 2.413 gło-
sów)

 Pula KBO wynosi 3.412.000 zł. Realizacja wska-
zanych zadań nie wyczerpuje limitu środków. Pre-
zydent Konina Piotr Korytkowski na podstawie §13 
w Regulaminie KBO zdecydował, że przedstawi Ra-
dzie Miasta do realizacji kolejne wnioski mające 
duże poparcie mieszkańców. To, w ramach zadań 
małych, wniosek pt. „Ratujące życie automatycz-
ne defibrylatory dla mieszkańców Konina” (koszt 
99.800 zł, oddano 659 głosów) i z zadań dużych 
„Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyj-
nej” (koszt 550.000 zł, oddano 2.318 głosów). 

Miasto Konin in-
formuje, że na 

realizację przedsię-
wzięcia pn. „W Koninie 
stawiamy na ekologię 
- wspieranie eduka-
cji ekologicznej przez 
działania podnoszące 
świadomość ekolo-
giczną społeczeństwa 
w Szkołach Podstawo-
wych nr 15 i 10 w Ko-
ninie - zakup pomocy 
dydaktycznych” otrzy-
ma pomoc finansową 
ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu w wysokości 
70%.
 Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wy-
nosi 60.000 zł, w tym 
dotacja z WFOŚiGW w 
Poznaniu w wysoko-
ści 42.000 zł. Termin 
realizacji zadania – 
30.11.2021 r.
 Projekt ma cel edu-
kacyjny i jako edukacja 
ekologiczna jest zada-

niem własnym gminy. 
Głównym celem pro-
jektu jest zwiększenie 
świadomości ekolo-
gicznej uczniów szkół, 
w których realizowane 
będzie przedsięwzię-
cie. 
 Zakres rzeczowy 
zadania obejmował 
będzie wyposażenie 
Szkół Podstawowych 
nr 15 i 10 w Koninie w 
pomoce dydaktyczne 
służące bezpośrednio 
edukacji ekologicz-
nej oraz edukacji w 
zakresie ochrony śro-
dowiska lub przyro-
dy, w tym w pomoce 
dydaktyczne do prze-
prowadzania lekcji na 
świeżym powietrzu, tj. 
ławostoły drewniane 
i dwustronne tablice 
edukacyjne o tematyce 
ekologicznej oraz dy-
daktyczny zestaw me-
teorologiczny.
 Więcej informacji: 
https://www.wfosgw.
poznan.pl/

35 milionów z Polskiego Ładu dla Konina

KBO. Co wybrali koninianie? W Koninie stawiamy na ekologię 
- wspieranie edukacji ekologicznej 

przez działania podnoszące 
świadomość ekologiczną społeczeństwa 

w Szkołach Podstawowych 
nr 15 i 10 w Koninie 

- zakup pomocy dydaktycznych



3

1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 5 (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021)

W malowniczym 
dworku Zofii 

Urbanowskiej 12 
par świętowało we 
wrześniu jubileusze 
50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej 
okazji Prezydent 
RP przyznał mał-
żonkom „Medale za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które 
wręczył prezydent 
Konina Piotr Ko-
rytkowski. Jubilaci 
otrzymali też spe-
cjalne gratulacje i 
kwiaty.
 U r o c z y s t o ś c i 
były podzielone 
na dwa dni 23 i 24 
września. Trady-
cyjnie odbyły się 
w Urzędzie Stanu 

Przebudowa naj-
starszego stadio-

nu w Koninie staje się 
faktem! Miasto Konin 
otrzymało na moderni-
zację obiektu im. Maria-
na Paska prawie 7 milio-
nów złotych. Pieniądze 
pochodzą z rządowe-
go Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. To 
maksymalne możliwe 
wsparcie (70%), które 
miasto mogło otrzymać.
Informacja o dofinan-
sowaniu została oficjal-
nie przekazana podczas 
spotkania prasowe-
go, w którym uczestni-
czyli prezydent Konina 
Piotr Korytkowski wraz 
z sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Zbi-
gniewem Hoffmannem, 
posłem PiS Witoldem 
Czarneckim, zastępcą 

prezydenta Witoldem 
Nowakiem i dyrektor 
MOSiR Ewą Kulczyńską.
- W ubiegłym roku mia-
sto poczyniło działania 
związane z rozpoczęciem 
tej inwestycji licząc na to, 
że w perspektywie cza-
su uzyskamy dofinanso-
wanie zewnętrzne, gdyż 
przebudowa najstarsze-
go stadionu w Koninie to 
prawie 10 milionów zło-
tych. Miasto nie byłoby 
w stanie przeprowadzić 
tej inwestycji z własnych 
środków. Dzisiaj komuni-
kujemy, że te starania za-
kończyły się pomyślnie – 
poinformował prezydent 
Piotr Korytkowski.
 Zgodnie z koncepcją 
przy ul. Dmowskiego 
powstać mają dwa no-
woczesne pełnowymia-
rowe boiska treningowe 
(68x105 m) trawiaste 

i sztuczne z oświetle-
niem, odwodnieniem i 
nawodnieniem, boczne 
trawiaste boisko tre-
ningowe (56x100 m) 
z pełną infrastrukturą, 
częściowo zadaszona 
ażurowa trybuna.

 Prezydent Korytkow-
ski dziękował za wspar-
cie i pomoc wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w ten projekt. 
– Ten dzisiejszy dzień jest 
dowodem na to, że może-
my współpracować i wie-

rzę, że ta współpraca w 
każdej dziedzinie będzie 
się układać, nie dla pana, 
nie dla mnie, ale dla do-
bra wszystkich miesz-
kańców – podkreślił po-
seł Witold Czarnecki.
- Jest to modelowy przy-

kład współpracy mię-
dzy rządem a samorzą-
dem. To przecież nie 
jest pierwsze i mamy 
taką nadzieję, a nawet 
pewność, że nie jest to 
ostatnie przedsięwzięcie, 
które będzie skutkowało 
dużą transzą pieniędzy 
dla Miasta Konina, a co 
za tym idzie dla miesz-
kańców i miasta, i regio-
nu, bo z tych obiektów 
sportowych będą korzy-
stały też osoby spoza 
miasta – mówił minister 
Zbigniew Hoffmann. 
 Na koniec samorzą-
dowcy, politycy wraz 
z dyrektor MOSiR Ewą 
Kulczyńską podpisali się 
na piłce. – Przechowam 
tę piłkę do pierwszego 
meczu, który rozegra-
my na nowym stadionie 
– stwierdziła Ewa Kul-
czyńska. 

7 milionów na przebudowę stadionu

Komunikat 
Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski w Ko-

ninie informuje, że 
rozpoczął wydawanie 
mieszkańcom Konina 
Wielkopolskiej Karty 
Rodziny 3+. 
 Prawo do posiada-
nia karty przysługu-
je dzieciom z rodzin 
wielodzietnych speł-
niającym określone 
warunki (do ukończe-
nia 18. roku życia; do 
ukończenia 25. roku 
życia w przypadku, 
gdy dziecko uczy się w 
szkole; bez ograniczeń 
wiekowych w przy-

padku dzieci z orzecze-
niem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności), 
a także rodzicom lub 
opiekunom prawnym 
mającym co najmniej 
troje dzieci. 
 Zniżki na zakup 
wielu towarów lub 
usług obowiązują u 
partnerów programu 
na terenie całej Wiel-
kopolski.
 Informacja o karcie: 
www.rops.poznań.pl 
lub 63 240 12 28, 240 
11 97, 240 12 27. 

Razem na dobre i na złe Cywilnego. Jego 
kierownik Anna 
Nowicka oraz pre-
zydent Piotr Koryt-
kowski byli świad-
kami wzajemnych 
podziękowań złożo-
nych przez małżon-
ków, którzy są ze 
sobą od pół wieku.
 Następnie w 
ogrodzie przy 
dworku Zofii Urba-
nowskiej wzniesio-
no toast za pomyśl-
ność bohaterów 
uroczystości. Był 
też czas na rozmo-
wy i wspólne zdję-
cia. 
 Życzymy Pań-
stwu wszystkiego, 
co najlepsze! 

23 września Złote Gody uroczyście obchodziło siedem małżeństw. Byli to państwo: Bronisława i Fran-
ciszek Gasztkowscy, Teresa i Stefan Glapa, Helena i Jan Kasprzakowie, Jadwiga i Sergiusz Mnichowie, 
Jadwiga i Kazimierz Warchowscy, Jadwiga i Józef Woźniakowie oraz Anna i Edward Zalesińscy. 

24 września w konińskim USC „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali państwo: Bar-
bara i Bogusław Ciszewscy, Mirosława i Jerzy Głoszkowscy, Stanisława i Janusz Lisieccy, Anna i Jerzy 
Olejniczakowie oraz Janina i Mieczysław Soćko. 
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Miasto Konin odniosło kolejne sukcesy!!! Sięgnęliśmy 
po fundusze norweskie i fundusze EOG i udało się. 
MAMY TO! 
Od 2020 roku realizujemy działania finansowane z Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi za-
łożeniami tych środków zewnętrznych wspierających roz-
wój naszego miasta.
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Fi-
nansowy EOG to specjalny program pomocowy zorganizo-
wany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein dla nowych 
krajów UE, które wraz z akcesją do wspólnoty dołączyły 
także do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa 
z Europy Środkowej i Wschodniej, Grecja, Portugalia, Malta 
i Cypr).
Mają one na celu: przyczynianie się do zmniejszania różnic 
ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmac-
nianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-dar-
czyńcami a państwem-beneficjentem.
Historia dotacji norweskich i EOG sięga 1994 roku. Pol-
ska korzysta z nich od 2004 roku, czyli od momentu przy-
stąpienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. 
Aktualnie obowiązuje III edycja programu. Budżet na lata 
2014-2021 wynosi 2,8 mld euro. Przewiduje się dla Polski 
pulę środków w wysokości 809,3 mln euro. 
Obszary pomocy dla beneficjentów z Polski: w ramach 
III edycji (będzie ona w praktyce wdrażana do 30 kwietnia 
2024 roku), Polska rozdysponowała przyznane środki na 
programy tematyczne, z których każdy (z wyjątkiem dwóch) 
wdrażany jest przez inną polską instytucję publiczną. Są to:
• Badania naukowe - Narodowe Centrum Nauki z narodo-

wym Centrum Badań i Rozwoju – 110 mln euro
• Rozwój przedsiębiorczości i innowacje – Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości – 85 mln euro
• Rozwój Lokalny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-

nalnej – 100 mln euro
• Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 140 mln euro

• Kultura – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu – 75 mln euro

• Edukacja – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 20 mln 
euro

• Zdrowie – Ministerstwo Zdrowia – 20 mln euro
• Sprawy wewnętrzne - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji - 20 mln euro
• Sprawiedliwość - Ministerstwo Sprawiedliwości z Central-

nym Zarządem Służby Więziennej - 58,2 mln euro
• Fundusz Współpracy Dwustronnej - Ministerstwo Fundu-

szy i Polityki Regionalnej - 16,2 mln euro
• Pomoc Techniczna - Ministerstwo Funduszy i Polityki Re-

gionalnej - 12,1 mln euro
Inne programy:
• Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy - Biuro Mecha-

nizmów Finansowych w Brukseli (Operator Programu - 
Fundacja im. Stefana Batorego, w konsorcjum z Fundacją 
STOCZNIA i Fundacją Akademia Organizacji Obywatel-
skich) - 30 mln euro

• Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - Biuro Mecha-
nizmów Finansowych w Brukseli (Operator Programu - 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w konsorcjum z 
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fun-
dacją Edukacja dla Demokracji) - 23 mln euro

• Dialog społeczny - godna praca - Biuro Mechanizmów Fi-
nansowych w Brukseli - 6,12 mln euro

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o dotacje norwe-
skie?
Beneficjenci to m.in.: mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa, małe i średnie miasta, jednostki samorządu teryto-
rialnego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytucje 
działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach, 
zakłady i spółki komunalne, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, szpitale.
Ubieganie się o fundusze norweskie odbywa się w trybie 
konkursowym - złożenie dokumentacji aplikacyjnej w od-
powiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach konkret-
nego programu.

(źródło: eeagrants.org, eog.gov.pl,
https://www.freediving.com.pl/fundusze-norweskie-na
-czym-polega-pomoc-i-jak-z-niej-skorzystac/) 

I najważniejsze....ile Miasto Konin otrzymało środków?
1. Dofinansowanie 35.442 euro (90%), tj. 161.147,69 zł, war-

tość projektu 39.380 euro, tj. 179.052,98 zł - projekt pn.: 
„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” - re-
alizowany z pierwszej edycji Programu Edukacja – Kom-
ponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy 
jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego 
(VET) oraz kształcenia ustawicznego.

2. Dofinansowanie ze środków MF EOG: 6.988.993,73 zł, 
z budżetu państwa: 1.233.351,90 zł, z budżetu miasta 
1.497.002,21 zł, wartość projektu: 9.719.347,84 zł - projekt 
pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebu-
dzenie w Koninie” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. 

3. Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go: 13.018.607,36 zł i z budżetu państwa: 2.297.401,31 
zł - Projekt pn. „Generator miejskiej energii źródłem 
sukcesu Konina” realizowany w ramach Programu „Roz-
wój Lokalny”.

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” to pro-
jekt realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształ-
cenia Zawodowego w Koninie. Liderem projektu jest Ad 
MERITUM z Warszawy, pozostali partnerzy to: Zespół Szkół 
nr 3 w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, NORTH Consulting z 
Islandii oraz New School z Norwegii.

Okres realizacji projektu: 25.05.2020-24.05.2022.
Jest to projekt międzynarodowy, którego celem jest opra-
cowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, 
aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej śro-
dowisku. 

Zdj. z 12 lipca 2021 r. 
Źródło: https://greeneurope.uni.lodz.pl/mobilnosc-zespolu-projek-
towego-w-islandii/ 

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie to projekt 
pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebu-
dzenie w Koninie” 
Okres realizacji: 01.09.2021-30.04.2024 r.
20 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, 
odbyła się konferencja prasowa w trybie hybrydowym 
otwierająca projekt. Uczestniczyli w niej: Piotr Korytkowski 
– Prezydent Miasta Konina oraz Partnerzy Miasta w projek-
cie: dr inż. Marta Weber-Siwirska - wykładowca z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która jest również 
Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielo-
ne” (online), David Brasfield – Prezes Norweskiego Stowa-
rzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI) (online); Katarzy-
na Wolańska – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
„Dachy Zielone” (online), zespół ds. realizacji projektu, któ-
rego kierownikiem jest Roman Jankowski – Kierownik Wy-
działu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie 
oraz przedstawiciele mediów. 

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski przypo-
mniał, że projekt Miasta Konina uzyskał drugie miejsce 
wśród 69. wniosków, które zostały złożone w naborze 
w tym programie. - Wiele pracy zostało już wykonane, ale 
przed Miastem konkretne działania, które w ramach projek-
tu będą realizowane. Wiele mówi się na temat ekologii, na 
temat tego, że miasta, społeczności na całym świecie powin-
ny być przystosowane do zmian klimatu i właśnie taki jest cel 
tego projektu, tj. zwiększenie odporności miasta na nega-
tywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz ada-
ptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecz-
nej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie 
zielono-niebieskiej infrastruktury – mówił prezydent.

Joanna Olczak - specjalista ds. prac urbanistyczno-architek-
tonicznych projektu, Architekt Miejski przedstawiła zarys 
projektu: Wytyczyliśmy korytarze miejskie, aby scalić mia-
sto. Nazwaliśmy to krwiobiegiem miejskim, którego sercem 
będzie wyspa Pociejewo. Jest to projekt typowo proekologicz-
ny, w którym chcemy połączyć miasto, promując zdrowy tryb 
życia i edukację połączoną z miejską edukacją ekologiczną. 
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Czym jest zielony korytarz w ogóle? Jest to droga, ścieżka łą-
cząca parki, parki kieszonkowe, skwery lub inne tereny zielo-
ne, które mają jakiś potencjał dla nas.
W RAMACH PROJEKTU POWSTANĄ:
1.  zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długo-

ści ok. 17 km;
2.  2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopa-

da) o łącznej pow. 3.038 m2;
3.  7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok am-

fiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, 
Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo) o łącznej pow. 90.809 
m2, z których każde poprzez charakter zastosowanego 
zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni, 
np. woda, powietrze, człowiek jako część natury;

4.  3 tężnie o pow. 26.190 m2 (Pociejewo). 

Wartość projektu docenia również David Brasfield – 
Prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktu-
ra (NFGI), który stwierdził, że: Wartość wynikająca z pienię-
dzy zainwestowanych w ramach tego projektu przełoży się 
na pewno na dobro mieszkańców w mieście i tutaj jest też 
aspekt, co można zrobić z pieniędzmi, w jaki sposób można je 
zainwestować, żeby polepszyć życie mieszkańców.
Odniósł się również do procesu transformacji: Konin należy 
do tych miast, gdzie wydobywano węgiel. Jest to obszar, któ-
ry jest zależny od węgla i ten projekt służy jako sygnał dla 
mieszkańców miasta, żeby pokazać, że faktycznie ta zielona 
transformacja przybywa do miasta.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 
to trzeci projekt, który otrzymał dofinansowanie. 

Lp. Cel PRI Działanie Przedsięwzięcie Cel przedsięwzięcia
1. Samorząd gotowy 

do realizacji NŚR
Rozwojowy 
urząd

Zarządzanie NŚR Wzrost efektywności zarządzania projektami, co 
przyczyni się do wzrostu zdolności instytucjo-
nalnej i zwiększy zdolność jednostki samorządu 
terytorialnego do skutecznego wdrażania przed-
sięwzięć rozwojowych, które zaspokoją potrzeby 
mieszkańców naszego miasta.

Działania edukacyjne 
i promocyjne NŚR

Upowszechnianie wiedzy z zakresu zastosowa-
nych rozwiązań w zarządzaniu miastem, utworze-
nie płaszczyzny współpracy - wymiana doświad-
czeń, dostępna w zakładce podstrony projektu: 
Dobre praktyki z EOG.

Podniesienie kwalifika-
cji i kompetencji pra-
cowników

Rozwój kompetencji lokalnej administracji na każ-
dym szczeblu, co wpłynie na podniesienie poziomu 
świadczonych usług.

2. Samorząd sprawny 
i przystępny

Dostępny 
i otwarty urząd

Aplikacja – dostępna 
przestrzeń miejska

Stworzenie aplikacji, która pozwoli osobom ze 
szczególnymi potrzebami na bezpieczne poruszanie 
się w przestrzeni miejskiej. Dla osób z wieloma oraz 
różnymi dysfunkcjami zainstalowany w smartfonie 
program stanowić będzie niezbędny przewodnik po 
miejskiej infrastrukturze.

3. Samorząd otwarty 
na współrządzenie

E-urząd Zintegrowany system 
informatyczny do za-
rządzania jednostkami 
administracji publicz-
nej i rozwój nowych 
e-usług

Usprawnienie i podniesienie standardów dzia-
łania samorządu lokalnego, m.in. w obszarach: 
podatki i opłaty lokalne, elektroniczne usługi lo-
kalne.

Lp. Cel PRL Działanie Przedsięwzięcie Cel przedsięwzięcia

1. Generator kre-
atywności

Przedsiębiorcza 
i kreatywna 
przestrzeń

Inkubator Aktyw-
ności Kulturalnej

Stworzenie przestrzeni kulturotwórczej, któ-
ra w połączeniu z organizacją różnego rodzaju 
form spędzania czasu wolnego oraz wykorzysta-
niu naturalnych i historycznych zasobów miasta 
(rzeka Warta, Starówka) sprzyjać będzie włącze-
niu społecznemu. Efektem będzie poprawa do-
stępności do kultury. Udostępnienie przestrzeni 
do działań kulturalnych, współpraca między-
sektorowa, realizacja przedsięwzięć integracji 
społecznej, prowadzenie zajęć edukacyjno-ar-
tystycznych przyczynią się m.in. do zwiększenia 
aktywności społecznej.

Przedsiębiorczy 
Konin

Program Wspierania 
Przedsiębiorczości

Zachęcenie mieszkańców Konina do podej-
mowania działań, prezentowania swoich pa-
sji i umiejętności. Organizowane będą: Kam-
pania dla młodzieży „Być przedsiębiorcą” 
oraz konkurs „Mój pomysł na biznes”.

Konin dla seniora Polityka senioralna 
Miasta Konina

Wypracowanie programu, który obejmować bę-
dzie działania zwiększające uczestnictwo osób 
starszych w zorganizowanych formach spędza-
nia czasu wolnego oraz pobudzi ich aktywność 
społeczną i kulturową.

2. Transformacja 
energetyczna

Niskoemisyjne 
budynki

Program „Efektyw-
ne i niskoemisyjne 
budynki” wraz z au-
dytami dla budyn-
ków komunalnych, 
budynków szkol-
nych i użyteczności 
publicznej

Przygotowanie audytów energetycznych dla 10 
budynków komunalnych. 

Modernizacja ener-
getyczna budynków 
komunalnych

Opracowanie audytów energetycznych dla bu-
dynków komunalnych oraz przygotowanie 
dokumentacji technicznej. Efektem będzie roz-
poczęcie procedury termomodernizacji obiek-
tów gminnych oraz przygotowanie samorządu 
do realizacji inwestycji w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej i niskoemisyjno-
ści budynków komunalnych. Podczas realizacji 
przedsięwzięcia nastąpi poprawa standardu 
energetycznego 2 lub 3 budynków mieszkalnych 
komunalnych.

3. Zdrowa równo-
waga

Zielona przestrzeń Budowa kładki nad 
kanałem Ulgi z wy-
spy Pociejewo do 
prawobrzeżnego 
Konina wraz z bu-
dową ścieżki rowe-
rowej i infrastruk-
tury towarzyszącej

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych 
w zabudowie miejskiej z wykorzystaniem zie-
lono-niebieskiej infrastruktury, stworzenie 
nowych przestrzeni publicznych, w których 
energia ludzi połączy się z energią natury. 
Kładka nad kanałem Ulgi zintegruje i połą-
czy komunikacyjnie i społecznie dwie części 
Konina. Przedsięwzięcie uatrakcyjni prze-
strzeń miejską i zwiększy jej dostępność. 

Są one również zbieżne z przedsięwzięciami zawartymi w Nowej Ścieżce Rozwoju na lata 2020-2030. Realizowane będą 
w projekcie poprzez następujące przedsięwzięcia:

Potężny zastrzyk finansowy dla wizji rozwoju Konina po-
zwoli na realizację przedsięwzięć do 30 kwietnia 2024 roku. 
Miasto zrealizuje kompleksowy i spójny projekt, którego 
celem jest wprowadzenie Konina na Nową Ścieżkę Rozwoju 
(NŚR), jaką jest Zielone Miasto Energii zgodnie ze Strategią 
Rozwoju Konina Plan 2020-2030. Efektem jego realizacji 
będzie dobrze prosperujące i przedsiębiorcze miasto, dzię-
ki transformacji energetycznej, zdrowej równowadze i kre-
atywności. Projekt wdrażany będzie w partnerstwie. Zespół 
osób zaangażowanych w realizację projektu koordynuje 

zawarte w nim przedsięwzięcia, a pracami kieruje Katarzy-
na Rejniak – kierownik projektu, zastępca kierownika Wy-
działu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie. 
- Jesteśmy drugim miastem w Polsce, które podpisze umowę 
grantową rozpoczynającą proces zmian w naszym mieście – 
informuje Katarzyna Rejniak. - Wracając do celów projektu, 
w wymiarze instytucjonalnym są one zbieżne z tymi, które 
są zawarte w Programie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) – 
dodaje Rejniak. Realizowane one będą w projekcie poprzez 
przedsięwzięcia:
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Miasto Konin z ofer-
tą terenów inwe-

stycyjnych promuje się 
wspólnie z Wielkopolską 
i samorządami regionu 
na największych targach 
nieruchomości komer-
cyjnych w Europie – Expo 
Real 2021.
 Tegoroczna edycja 
odbyła się w dniach 11-
13 października w cen-

trum targowym w Mona-
chium. Targi EXPO REAL 
to największa w Europie 
impreza wystawiennicza, 
podczas której spotykają 
się decydenci i uczestni-
cy międzynarodowego 
rynku inwestycji i nie-
ruchomości. To miejsce, 
które oferuje przyjazne 
warunki dla skuteczne-
go tworzenia sieci kon-

taktów biznesowych, 
analizy rynkowej i wy-
miany doświadczeń oraz 
znakomita okazja, by w 
jednym miejscu spotkać 
liczących się inwestorów 
i przedstawicieli wszyst-
kich obszarów tema-
tycznych związanych 
z nieruchomościami 
oraz terenami inwe-
stycyjnymi. Tegoroczne 
targi odbyły się ponow-
nie w formie stacjonar-
nej. O potencjale imprezy 
świadczą jej znakomite 
wyniki: w ostatniej edy-
cji z 2019 r. swoje stoiska 
zaprezentowało blisko 
2.200 wystawców z 45 
krajów, zaś liczba uczest-
ników przekroczyła 46,7 
tys. 
 Na udział w edycji 
2021 zdecydowały się 
regiony poszukujące 
inwestorów i znane 
firmy z Niemiec, Au-
strii i Szwajcarii, a tak-
że z Wielkiej Brytanii, 
Luksemburga, Portuga-
lii, Hiszpanii oraz Polski.

Mi ę d z y n a ro d o w e 
Targi Nieruchomo-

ści i Inwestycji MIPIM 
w Cannes to największe 
międzynarodowe wyda-
rzenie na rynku nieru-
chomości. Co roku skupia 
przedstawicieli ze 
wszystkich sekto-
rów nieruchomości: 
biurowych, miesz-
kaniowych, opieki 
zdrowotnej, sportu, 
logistyki i przemy-
słu. Na ich tegorocz-
nej, wrześniowej 
edycji Konin zapre-
zentował bazę ofert 
i n w e s t y c y j n y c h 
Wielkopolskiej Doliny 
Energii (WDE), w tym 
wyróżniające się tereny 
inwestycyjne i projekty 
z naszego obszaru. W 

trakcie dwóch dni targo-
wych przeprowadzono 
szereg rozmów z poten-
cjalnymi inwestorami 
oraz przedstawicielami 
mediów. Pytania zainte-
resowanych dotyczyły 

koncepcji WDE, partner-
stwa publiczno-prywat-
nego przedsięwzięcia in-
westycyjnego na wyspie 
Pociejewo, transformacji 

gospodarczej subregionu 
konińskiego oraz kon-
cepcji Platformy Wodoro-
wej naszego regionu.
 Ponadto uczestnicy 
targów mogli uczestni-
czyć w konferencjach, pa-

nelach, prezentacjach na 
stoiskach wystawowych, 
a także wymieniać się do-
świadczeniami i dobrymi 
praktykami.

W dniach 14-16 wrze-
śnia w Poznaniu 

odbyły się Międzynaro-
dowe Targi Energii Od-
nawialnej Greenpower. 
To cykliczne wydarzenie, 
które skupia przedsta-
wicieli wszystkich sek-
torów branży odnawial-
nych źródeł energii. Tym 
samym stanowi okazję, 
by poznać trendy na ryn-
ku OZE, jest miejscem 
wymiany doświadczeń 
i wiedzy w zakresie pro-
ekologicznych rozwią-
zań. Zakres ekspozycji 
targowych dotyczył m.in. 

fotowoltaiki, biogazu, 
biopaliw, energii wodnej, 
wiatrowej i geotermalnej, 
doradztwa energetyczne-
go i finansowego, techno-
logii pozyskiwania ener-
gii elektrycznej i cieplnej 
z OZE, elektromobilności.
 Wśród ponad 80 wy-
stawców - przedsiębior-
ców i instytucji sektora 
publicznego, Konin za-
prezentował m.in. ofertę 
inwestycyjną Wielko-
polskiej Doliny Energii, 
potencjał gospodarczy 
naszego regionu, założe-
nia projektu Terytorialne-

go Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Wielkopol-
ski Wschodniej.
 Nasze stoisko cieszyło 
się sporym zainteresowa-
niem ze strony zwiedza-
jących. Przeprowadzono 
szereg spotkań z przed-
stawicielami firm w za-
kresie oferty terenów 
inwestycyjnych naszego 
regionu. Liczne rozmowy 
z przedstawicielami in-
stytucji sektora publicz-
nego dotyczyły koncepcji 
współpracy nawiązanej 
pod marką: Wielkopolska 
Dolina Energii.

Wielkopolska Dolina Energii to obszar tworzony przez pięć powiatów: Miasto Konin, koniński, kolski, turecki i słupecki obejmujących łącznie 43 gminy i 15 
miast. To region świadomie wchodzący w proces transformacji energetycznej – przejścia od energetyki węglowej do opartej o OZE i najnowsze technologie.

Konin na targach 
Expo Real w Monachium

Promocja Wielkopolskiej 
Doliny Energii w Cannes

Wielkopolska Dolina Energii 
na Greenpower 2021 w Poznaniu

34. Międzynarodowe Energetyczne 
Targi Bielskie ENERGETAB 2021

W dniach 14-16 
września 2021 

Wielkopolska Dolina 
Energii (WDE) wysta-
wiała się na Międzyna-
rodowych Energetycz-
nych Targach Bielskich 
ENERGETAB 2021. Ce-
lem udziału w targach 
było promowanie po-
tencjału gospodarcze-
go regionu wschodniej 
Wielkopolski w kontek-
ście transformacji ener-
getycznej. 
 W ramach targów 
WDE była partnerem 
merytorycznym konfe-
rencji pt. „Sprawiedliwa 

Transformacja Energe-
tyczna”. Koordynator 
projektu – Waldemar 
Jaskólski przedstawił 
prezentację na temat 
„Budowa i promocja 
marki: Wielkopolska 
Dolina Energii” oraz 
brał udział w panelu 
dyskusyjnym. Tematy 
wystąpień pozostałych 
uczestników: „Sprawie-
dliwa Transformacja 
Energetyczna - charak-
ter, kierunki i konse-
kwencje wielkiej zmia-
ny”, „Terytorialny Plan 
Sprawiedliwej Trans-
formacji Wojewódz-

twa Śląskiego 2030”, 
„Rozwój kierunków 
technicznych w Mało-
polskiej Uczelni Pań-
stwowej w Oświęcimiu 
– jako odpowiedź na 
wyzwania transforma-
cji energetycznej”. 
 Na stoisku WDE pre-
zentowane były oferty 
inwestycyjne dostępne 
w prowadzonej bazie 
ofert (www.wde.org.pl) 
oraz odbywały się roz-
mowy z osobami zwie-
dzającymi targi oraz z 
innymi wystawcami. 
Tematyka rozmów doty-
czyła wymiany doświad-

czeń nt. Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej 
Transformacji, pro-
jektów możliwych do 
realizacji w przyszło-
ści, lokalizacji farm fo-
towoltaicznych i wia-
trowych oraz rozwoju 
technologii wodoro-
wych we wschodniej 
Wielkopolsce.



7

1 KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr 5 (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021)

Targi Odnawialnych Źródeł Energii 
„Nowa Energia w Regionie” 

31 wystawców, w tym 
siedmiu z zagranicy, 

uczestniczyło w dwudnio-
wych (24-25 sierpnia) Tar-
gach Odnawialnych Źródeł 
Energii „Nowa Energia w 
Regionie”, które miały 
miejsce w Centrum Wy-
kładowo-Dydaktycz-
nym PWSZ w Koninie 
przy ul. Popiełuszki.
 Witając gości, pre-
zydent Konina Piotr Ko-
rytkowski podkreślił, że 
Wielkopolska Wschodnia 
przechodzi proces trans-
formacji gospodarczej, 
energetycznej i społecz-
nej. To wynika z założeń 
o zaprzestaniu produk-

cji energii elektrycznej 
z wydobywanego węgla 
brunatnego do 2030 
roku oraz osiągnięciu w 
2040 roku neutralności 
klimatycznej regionu.
 Targom OZE towa-
rzyszyły wykłady i pa-
nel ekspercki. Pierw-
szy z prelegentów 
Michał Rejewski, koor-
dynator Obszaru Spra-
wiedliwej Transforma-
cji ARR Transformacja 
sp. z o. o. Konin, mówił 
o sprawiedliwej trans-
formacji Wielkopolski 
Wschodniej. O procesie 
transformacji regionów 
węglowych mówił Piotr 

Cofałka, zastępca dyrek-
tora ds. badań i rozwo-
ju Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysło-
wionych. Z kolei Michał 
Bieda - zastępca prezy-
denta Bytomia omówił 
kwestię roli samorządu 
w transformacji tere-
nów poprzemysłowych 
na przykładzie Byto-
mia.
 W wykładzie Grze-
gorza Wiśniewskiego - 
prezesa POLISYSTEM Hi 
Tech - podniesiono zna-
czenie bezpieczeństwa 
w nowoczesnych syste-
mach OZE. Pierwszy blok 
wykładów zamknął Zyg-

munt Suszka, kierownik 
Oddziału Analiz Energe-
tycznych ZEPAK SA, mó-
wiąc o zielonym wodo-
rze w ZEPAK SA. „Źródła 
finansowania inwestycji 
w zakresie odnawialnych 
źródeł energii” to temat 
wystąpienia Kingi Świ-
talskiej, doradcy ener-
getycznego WFOŚiGW 
w Poznaniu. Pierwszy 
dzień targów zakończył 
panel ekspercki nt. „Od-
nawialne źródła energii 
i nowoczesne technolo-
gie energetyczne, w tym 
wodorowe, przyszłość 
Wielkopolski Wschod-
niej. Weryfikacja tech-

nologii środowiskowych 
Unii Europejskiej”.
 W drugi dzień tar-
gów Przemysław Ko-
złowski, regionalny 
dyrektor sprzedaży 
Bruk – Bet PV, szeroko 
omówił temat dotyczą-
cy nowych technologii 
fotowoltaicznych oraz 
ich wpływu na rozwój 
rynku PV w Polsce. Za-
gadnienie dotyczące 
wpływu inwestycji OZE 
na rozwój sektora elek-
tromobilności w Polsce 
przedstawiła Monika 
Kisiel z Centrum Inwe-
stycji Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu. Olga 

Przybył w imieniu bur-
mistrza Turku scharak-
teryzowała działalność 
Tureckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.
 Na zakończenie tar-
gów przyznano nagrody 
wystawowe – „Lider OZE 
2021”. Nagrodę główną 
otrzymała firma Biomasa 
Partner Group sp. z o.o. 
Wyróżnienia otrzymały 
firmy Sazet sp. z o.o., Gio-
san s.c., Artdom Serwis 
Michał Mielczarski i Eltar 
Energy sp. z o.o.
 Zapraszamy na ko-
lejną edycję targów w 
pierwszym półroczu 
2022 roku.

Druga edycja misji gospodarczych
Za nami druga edycja 

misji gospodarczych 
zorganizowanych przez 
Miasto Konin dla przed-

stawicieli zagranicznych 
przedsiębiorstw oraz firm 
z regionu Wschodniej 
Wielkopolski działających 

w obszarze odnawialnej 
energii i inteligentnych 
specjalizacji. Tegoroczna 
edycja misji gospodarczej 

poświęcona była temato-
wi „Transformacja szansą 
na rozwój i atrakcyjność 
regionu WDE”. 

 13 października od-
była się konferencja, 
podczas której przed-
stawiona została „Mar-
ka: Wielkopolska Dolina 
Energii w procesie trans-
formacji Wielkopolski 
Wschodniej”. Zofia Ro-
gulska z Departamentu 
Funduszy Zewnętrznych 
NFOŚiGW, przedstawi-
ła założenia programu 
pn. „Polskie Wsparcie 
na rzecz Klimatu (Polish 
Climate Support)”, w ra-
mach którego o środki 
finansowe mogą ubiegać 
się zarówno jednostki sa-
morządu terytorialnego, 
NGO, instytucje nauko-
we, jak i przedsiębiorcy. 
„Zainwestuj w Wielko-
polsce Wschodniej – sko-

rzystaj z ulgi podatkowej 
i wsparcia na nowe inwe-
stycje”, to temat kolejnej 
prezentacji przedsta-
wionej przez Agnieszkę 
Sobieszek - Zastępcę Dy-
rektora ds. Pozyskiwa-
nia Inwestora z Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.
 W drugim dniu misji 
spotkania studyjne odby-
ły się w Miejskim Zakła-
dzie Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi przy 
ul. Sulańskiej, w firmie 
ELTAR ENERGY sp. z o.o. 
oraz z właścicielami fir-
my Giosan s.c. Wymiana 
doświadczeń była bar-
dzo owocna i przyczyniła 
się do deklaracji szerszej 
współpracy.
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Stowarzyszenie M-Lab 
pozyskało dofinan-

sowanie w wysokości 
481 tys. zł na realizację 
projektu „Młodzi Amba-
sadorzy Klimatu” – jest 
to dofinansowanie w 
wysokości 100% z Pro-
gramu Aktywni Obywa-
tele Fundusz Regionalny 
Funduszy Norweskich. 
Koniński projekt uplaso-
wał się na trzecim miej-
scu wśród kilkudziesię-
ciu projektów z Polski.
 Projekt ma na celu 
zwiększenie aktywne-
go udziału młodzieży w 
kształtowaniu lokalnej 
polityki klimatycznej. 
Będzie realizowany we 
współpracy z samorzą-
dem Miasta Konina oraz 
Radą Hrabstwa Agder w 
Norwegii. W realizacji 
projektu ściśle uczestni-
czyć będzie Młodzieżo-

wa Rada Miasta Konina.
 W ramach projek-
tu utworzone zostaną 
w Koninie i norweskim 
Agder okołu dwudzie-
stoosobowe grupy Mło-
dzieżowych Ambasa-
dorów Klimatu (MAK). 
Grupy te, poprzez 
działania w lokal-
nej społeczności i 
z lokalną społecz-
nością oraz wła-
dzami samorządo-
wymi zainicjują i 
wprowadzą akcep-
towalne rozwiąza-
nia na rzecz klima-
tu, które zostaną 
spopularyzowane 
podczas Młodzie-
żowego Między-
narodowego Mityngu 
Klimatycznego online.
- Zaangażujemy uczniów 
szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych 

w podejmowanie decy-
zji i działania na rzecz 
klimatu. Wprowadzone 
zostaną mechanizmy de-
mokratyczne: dwa sejmi-
ki samorządów uczniow-
skich, Teatr Forum, 
Internetowa platforma 

dialogu i współpracy, 
współdziałanie władz sa-
morządu Konina i Agder 
z ambasadorami klima-
tu w realizacji postula-

tów młodzieży i wspólne 
opracowanie „Lokalnej 
polityki współpracy i 
włączania mieszkań-
ców w dialog, dyskusję, 
planowanie i realizację 
działań klimatycznych w 
mieście” i przeprowadzo-

ne dwie kampanie spo-
łeczne – mówi Agnieszka 
Gołębiowska prezeska 
Stowarzyszenia M-Lab, 
koordynatorka ds. mło-

dzieży i projektów kre-
atywnych w mieście.
- Chcemy być miastem, w 
którym energia ludzi łą-
czy się z energią natury. 
Tworzenie przestrzeni do 
dyskusji, debaty i dialogu 
z młodymi mieszkańcami 

Konina to wypeł-
nienie zapisów 
naszej strategii 
Zielonego Miasta 
Energii – pod-
kreśla Witold 
Nowak zastęp-
ca prezydenta 
ds. społecznych 
miasta Konina.
 W realizacji 
projektu wspie-
rać nas będzie 
norweski part-

ner Rada Hrabstwa Ag-
der w Norwegii, który 
posiada ogromne do-
świadczenie w zakresie 
sieciowania młodzie-

ży, budowania kultury 
demokratycznej zaan-
gażowania obywatel-
skiego oraz tworzenia 
nowatorskich ram de-
mokratycznego uczest-
nictwa i zaangażowania 
niedoreprezentowanej 
grupy młodzieży.
 Projekt będzie do-
pełnieniem realizowa-
nych przez Miasto dzia-
łań klimatycznych, m.in.: 
Strategii Rozwoju Mia-
sta „Konin Zielone Mia-
sto Energii” czy projektu 
„Zielone korytarze miej-
skie – klimatyczne prze-
budzenie w Koninie” – 
realizowanego również 
z norweskim partnerem 
Norwegian Association 
for Green Infrastructu-
re. Będzie realizowany 
od października 2021 
do końca września 2023 
roku. 

Przedszkole nr 32 z 
Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Koninie 
zostało zwycięzcą pol-
skiej edycji konkursu 
pt. „Europejska nagro-
da za innowacyjność w 
nauczaniu” (European 
Innovative Teaching 
Award ) w kategorii 
„Edukacja wczesnosz-
kolna” za realizację 
projektu w ramach pro-
gramu Erasmus+ „Be a 
master – think creati-
vely”.

 Nagroda jest przy-
znawana szkołom i 
środowisku nauczy-
cielskiemu przez Ko-
misję Europejską. Jej 
celem jest wspieranie 
rozwoju europejskie-
go obszaru edukacji. 
Służy uhonorowaniu 
wyróżniających się 
praktyk dydaktycz-
nych opracowanych w 
ramach programu Era-
smus+ oraz wyrażeniu 
uznania dla pracy na-
uczycieli i szkół, któ-

rzy wnieśli wyjątkowy 
wkład w rozwój tego 
zawodu.
 Polskich zwycięz-
ców Fundacja Roz-
woju Systemu Edu-
kacji uhonorowała 
30 września na IV 
Kongresie Edukacji. 
Nagrodę odebrała Do-
rota Wierońska - dy-
rektor Przedszkola nr 
32 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Koninie, 
koordynatorka zwy-
cięskiego projektu.

Prawie pół miliona 
na działania młodzieżowe w Koninie

Nagroda za innowacyjność 

100 lat konińskiego „Kopernika”
Ponad 36,5 tysiąca dni 

minęło od powstania 
Zespołu Szkół im. M. Ko-
pernika. Jego mury opu-
ściło w tym czasie ponad 
25 tys. absolwentów, a 
pracowało w nim około 
1000 nauczycieli. 1 paź-
dziernika szkoła świę-
towała swój jubileusz 
w gościnnych progach 
KDK.
 Uroczysta gala z gro-
nem znakomitych gości, 
absolwentów i uczniów, 
obecnych i byłych dyrek-
torów oraz nauczycieli, 
a także pracowników 
administracji była oka-
zją nie tylko do przypo-

mnienia historii szkoły. 
Mówiono także o jej suk-
cesach i perspektywach. 
Jubileuszowym obcho-
dom towarzyszyło mot-
to wypowiedziane na 
jednym z zebrań przez 
rodzica: „Ta szkoła to 
wielka rzecz”.
 Pełniący od ćwier-
ćwiecza funkcję dy-
rektora szkoły Tomasz 
Kucharczyk nie krył 
wzruszenia, ale i olbrzy-
miej satysfakcji. Pod-
kreślał rolę wszystkich 
swoich współpracowni-
ków, uczniów, rodziców 
oraz samorządu Konina, 
instytucji i firm na co 

dzień współpracujących 
ze szkołą. Prezydent Ko-
nina Piotr Korytkowski 
skierował do uczestni-
ków uroczystości ser-
deczny list oraz przyznał 
trzy nagrody. List odczy-
tał i nagrody wręczył za-
stępca prezydenta Koni-
na Paweł Adamów.
 Życzeń tego dnia 
było wiele. Podobnie 
jak wspomnień skrzą-
cych się anegdotami, a 
na koniec, gdy już wrę-
czone zostały nagrody 
dyrektora „Kopernika”, 
odśpiewano „200 lat!” i 
wszyscy udali się na ju-
bileuszowy tort.

Fot. Przedszkole nr 32


