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Więcej informacji na www.konin.pl i na FB: Konin. Tu płynie energia

oddajemy w Państwa ręce pierw-
sze wydanie Konińskiego Informa-
tora Samorządowego w roku 2022. 
Jest to wydanie szczególne, gdyż 
w szczególnej sytuacji znalazło się na-
sze miasto, nasz kraj i region Europy 
Środkowo-Wschodniej. Po raz pierw-
szy nasz miejski informator nie jest 
skierowany jedynie do mieszkańców 
Konina, ale również do naszych gości 
– uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Dziś, w tym miejscu, powinny znaleźć 
się jedynie radosne życzenia wesołych 
świąt Wielkiej Nocy, jednakże trudno 
mi sobie wyobrazić, abym w obecnej 
sytuacji mógł jedynie beztrosko skła-
dać Państwu życzenia. Pozwolę so-
bie na kilka słów podsumowujących 
ostatnie wydarzenia. 

Bardzo dziękuję wszystkim miesz-
kańcom naszego miasta za wsparcie 
okazane uchodźcom. Za błyskawiczne, 
oddolne inicjatywy, za zryw dobroci, 
który napełnia nadzieją i pokazuje, 
że dobrzy ludzie istnieją. Dziękuję za 
to, że byliście Państwo gotowi nieść 
pomoc o każdej porze dnia i nocy, nie 
szczędząc swoich sił, swojego czasu 

i pieniędzy. Otworzyliście swoje domy 
i serca na ludzi, których dotknęło nie-
wyobrażalne zło. Zło, które po II Woj-
nie Światowej już nigdy miało się nie 
wydarzyć. Każdego dnia, dzięki obec-
ności wolnych mediów w Ukrainie 
oglądamy obrazy okrutnej pożogi wo-
jennej, które do tego czasu działy się 
zwykle z dala od granic naszego kraju. 
To niezwykle brutalna lekcja pokazu-
jąca nam, że jedynie w zjednoczonej 
Europie wspartej o filar bezpieczeń-
stwa, jakim jest NATO możemy czuć 
się bezpieczni.

Czas pandemii, kryzys gospo-
darczy, inflacja i galopujące ceny 
żywności, paliw i energii elektrycz-
nej, rosnące raty kredytów, a także 
tragiczne wydarzenia w Ukrainie 
spowodowały, że funkcjonujemy 
w drastycznie trudniejszych wa-
runkach niż przed kilkoma laty.  
Wiem, że dla wielu konińskich domów 
to czas pełen wyrzeczeń, zmartwień 
i trudnych decyzji. Skutki tych wyda-
rzeń dotykają także nasz samorząd, 
który musi zaciskać pasa. Zapewniam 
jednak, że mimo trudnych warunków 

robimy wszystko, aby nasze miasto 
dalej się rozwijało. Inwestujemy w in-
frastrukturę, w projekty społeczne, 
nieustannie poszukujemy nowych 
źródeł finansowania przedsięwzięć, 
które poprawią jakość życia w Koni-
nie. Współpracujemy z gminami po-
wiatu konińskiego, aby przyciągać tu 
inwestorów tworzących atrakcyjne 
miejsca pracy. Planujemy duże projek-
ty, które wzmocnią pod względem go-
spodarczym i społecznym cały region 
Wielkopolski Wschodniej.

Wszyscy czekamy na to, aż złe czasy 
w końcu miną i będziemy żyć w świe-
cie bez wojen i pandemii. I tego nam 
wszystkim życzę! Z okazji nadcho-
dzących Świąt Wielkanocnych życzę 
spokoju, niech to będzie czas wolny 
od codziennych zmartwień i obo-
wiązków, a towarzystwo najbliższej 
rodziny i przyjaciół niech przyniesie 
wiele radości i ukojenia. Wszystkiego 
dobrego!

KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Pomoc Ukrainie 
► str. 2-5

Inwestycje w mieście ► str.8

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i Goście z Ukrainy, 

Prezydent Miasta Konina
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W Koninie wnioski o wydanie 
numeru PESEL przyjmuje 

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego, plac Wolności 
6. Numer PESEL umożliwia np. 
skorzystanie z opieki zdrowot-
nej, pomocy społecznej czy zało-
żenie firmy w Polsce. Jednocześ-
nie można uzyskać profil zaufany, 
który umożliwia załatwianie wie-
lu spraw urzędowych przez In-
ternet. Urzędnicy obsługują śred-
nio około 70 interesantów dzien-
nie. Wcześniej warto umówić się 
na wizytę na konkretny dzień. 

Co trzeba przygotować, żeby 
złożyć wniosek? Wypełnić for-
mularz, który można pobrać ze 

strony www.konin.pl, zakład-
ka „Konin dla Ukrainy” lub też 
dostać w dowolnym urzędzie 
gminy. Należy mieć dokument, 
który potwierdzi dane podane 
we wniosku, w tym tożsamość. 
Jeżeli dana osoba nie ma takiego 
dokumentu, to podpisanie wnio-
sku jest równoważne prawnie z 
oświadczeniem, że dane są praw-
dziwe. Do wniosku należy dołą-
czyć kolorowe zdjęcie na papie-
rze fotograficznym w rozmiarach 
35 x 45 mm. 

Uchodźcy, którzy przebywają 
w Koninie i składają wniosek w 
tutejszym urzędzie, mogą wyko-
nać za darmo zdjęcie w następu-

jących zakładach fotograficznych 
(lista z 21 marca): Studio Foto Raj 
M. Rajzner (plac Wolności 11), 
Foto Sypniewski (ul. 3 Maja 23 A), 
Studio Fotograficzne Małgorzata 
Zielińska (Al. 1 Maja 11), Kup-
czyk Studio F. Kupczyk (ul. Po-
wstańców Styczniowych 2), Foto 
Akraj A. Krajewski (ul. 11 Listo-
pada 40). Osoby zainteresowa-
ne wykonaniem zdjęć powinny 
najpierw zgłosić się do Wydziału 
Spraw Obywatelskich (sala ob-
sługi - plac Wolności 6) i tam po-
brać karteczkę ze zleceniem. Po 
okazaniu kartki ze zleceniem, za 
wykonane w tych zakładach zdję-
cia uchodźcy nie płacą.

✔ Bezpłatne dyżury prawne
Centrum Integracji Cudzoziem-
ców w Koninie we współpracy 
z Okręgową Izbą Radców Praw-
nych w Poznaniu organizuje dla 
cudzoziemców bezpłatne dy-
żury prawne. Odbywają się one 
w piątki w godz. 11:00-15:00 
w siedzibie Centrum przy ul. 
Chopina 23B.

✔ Specjalistyczna pomoc 
lekarska 

Około 30 lekarzy różnych specjal-
ności, m.in. ortopedzi, pediatra, 
neonatolog, stomatolodzy, psy-
choterapeuci, zgłosiło prezyden-
towi Konina gotowość niesienia 
pomocy uchodźcom wojennym. 
Rejestrację na wizyty prowadzi 
pracownik Urzędu Miejskie-
go w Koninie tel. 63 240 13 72 
(w godz. 7:30-15:30). Dodajmy, 
że swoją pomoc zaoferowała tak-
że Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych.

✔ Pomoc psychologiczna
Psychologowie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ko-

ninie służą pomocą osobom po-
trzebującym. Kontakt w sprawie 
umówienia terminu spotkania 
– z Sekcją Poradnictwa Rodzin-
nego i Interwencji Kryzysowej 63 
244-59-16.

✔ Porady notariuszy
Zakres pomocy udzielanej przez 
notariuszy to notarialne po-
świadczenia administracyjne.

✔ Bezpłatne przejazdy 
autobusami 

Uchodźcy mogą bezpłatnie ko-
rzystać z przejazdów konińskimi 
autobusami. Zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Konina, w autobu-
sach MZK należy okazać się jed-
nym z dokumentów. To: ukraiń-
ski paszport, ukraiński dowód 
osobisty, karta pobytu uchodźcy, 
tymczasowe zaświadczenie toż-
samości cudzoziemca, akt uro-
dzenia dziecka lub skierowanie 
na pobyt w miejscu zakwatero-
wania wydane przez Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki. Dodajmy, 
że bezpłatne przejazdy oferuje 
też koniński PKS.

Bezpłatna pomoc 
dla uchodźców

PESEL oraz profil zaufany – 
usługa dla obywateli Ukrainy 
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Pojawiło się nagle, tak jak wiele 
innych inicjatyw w czasie woj-

ny. To miejsce dla tych, którzy całe 
swoje życie spakowali do dwóch 
walizek, w 10 minut… Nazwano 
je „Miejsce Dobra”, a mieści się w 

byłym klubie „Hutnik” przy Dwor-
cowej 7.

Wymyśliła je Ewa Jeżak z Ko-
nińskiego Kongresu Kobiet i po-
mysłem szybko zaraziła wszyst-
kich. Do jego realizacji włączyli się 

przedstawiciele najróżniejszych 
formalnych i nieformalnych or-
ganizacji, zwykli ludzie, miejskie 
spółki. Mąż pani Agnieszki, wo-
lontariuszki i przyjaciółki Ewy 
spędzającej w „Miejscu Dobra” 
po kilkanaście godzin dzielonych 
między domem, rodziną i pracą, 
spawał wieszaki. Inni przyszli, by 
pomóc wieszać na nich ubrania, na 
parapetach „Hutnika” układać plu-
szaki, zabawki, pomoce i przybory 
szkolne. Wokół tego miejsca skupi-
ło się wielu wolontariuszy i ludzi 
dobrej woli. 

Uchodźcy z Ukrainy, którzy po-
trzebują wsparcia w postaci np. 
ubrań, zabawek dla dzieci, kos-
metyków mogą tam zwracać się o 
taką pomoc. „Miejsce Dobra” jest 
czynne od poniedziałku do soboty 
w godz. 10:00-19:00, w niedzielę 
w godz. 11:00-19:00. 

Koniński Dom Kultury  w ra-
mach wsparcia dla rodzin z 

Ukrainy, zaprasza na zajęcia ar-
tystyczne dla dzieci i młodzieży 
oraz do Kina Centrum. Zajęcia są 
bezpłatne. Dzieci i młodzież dołą-
czą do działających w KDK grup 
tanecznych i plastycznych. Zgło-
szenia przyjmuje dział artystycz-
ny KDK ara@kdkkonin.pl osoba 
do kontaktu Mirosław Grzanka.

Kino Centrum zaprasza dzieci 
na seanse filmowe z dubbingiem 
ukraińskim.  Bilety w cenie 1 zł 
do nabycia w kasie KDK.

Serdecznie zapraszamy.

Культурний центр «Конін» 
у підтримку сімей з Укра-

їни запрошує на уроки мис-
тецтва для дітей та підлітків 
та до кінотеатру «Центр». За-
няття безкоштовні. Діти та 

підлітки долучаться до тан-
цювальних та мистецьких ко-
лективів, що діють у КДК. За-
явки приймаються відділом 
мистецтв KDK ara@kdkkonin.
pl, контактна особа Мирослав 
Гржанка. Запрошуємо дітей 
на перегляд фільмів з україн-
ським дубляжем. Квитки (1 zł) 
доступні в касах КДК. 

Ласкаво просимо.

Koniński Dom Kultury zaprasza 

„Miejsce Dobra” 

Młodzieżowy 
Dom Kultury 
Młodzieżowy Dom Kultury 

w Koninie włączył się w po-
moc obywatelom Ukrainy. Dzie-
ci i młodzież z Ukrainy, których 
pobyt w Polsce uznawany jest za 
legalny, mogą uczestniczyć w zaję-
ciach organizowanych przez MDK 
w Koninie. Warunkiem uczestni-

ctwa w zajęciach prowadzonych 
przez MDK w Koninie jest podpi-
sanie umowy przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka.

Zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży z Ukrainy wolne są od opłat 
w okresie od 11 marca do 24 
czerwca 2022 r.

Liczba dzieci i młodzieży przy-
jętych  na zajęcia uzależniona jest 
od możliwości lokalowych, kadro-
wych i finansowych Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Koninie.

Wszelkie szczegóły można 
uzyskać pod numerem telefonu - 
63 243 77 17 .
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Pomoc świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie na rzecz obywateli Ukrainy 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Допомога, що надається Муніципальним центром допомоги сім’ї у м. Конін громадянам України 
на підставі Закону від 02.03.2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним 
конфліктом на території цієї держави.

INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.moprkonin.lm.pl

Prawo do skorzystania ze 
świadczeń realizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie w Koninie mają 
obywatele Ukrainy, którzy le-
galnie wjechali na terytorium 
Polski od dnia 24 lutego 2022 
r. bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy i posiadają nadany 
numer PESEL.

Громадяни України, які 
законно в’їхали на територію 
Польщі з 24 лютого 2022 
року безпосередньо з 
території України і мають 
номер PESEL, мають право 
користуватися послугами 
Муніципального центру 
допомоги сім’ї в Коніні.

Świadczenia wypłacane przez 
MOPR, do których prawo naby-
wają obywatele Ukrainy:

Пільги, що виплачуються 
МЦДС, на які набувають право 
громадяни України:

1. Jednorazowe świadczenie 
pieniężne w wysokości 300 

zł na każdą osobę, przyznawane 
bez względu na posiadany do-
chód.

Wnioski o wypłatę świad-
czenia przyjmowane są od po-
niedziałku do piątku w godz. 
od 8:00 do 15:30 w pokoju 
nr 14.

1. Одноразова грошова до-
помога у розмірі 300 зло-

тих на кожну особу, яка при-
значається незалежно від до-
ходу.

Заяви на виплату допомоги 
приймаються з понеділка по 
п’ятницю, з з 8:00 до 15:30 в 
каб. 14. 

2. Świadczenia pieniężne 
i niepieniężne – przyznawa-

ne na zasadach i w trybie ustawy 
o pomocy społecznej - m.in. za-
siłek okresowy, zasiłek celowy 
na zakup żywności, posiłki dla 
dzieci w szkołach i przedszko-
lach.

Oświadczenia, które stanowią 
podstawę do wszczęcia postę-
powania przyjmowane są przez 
pracowników socjalnych od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 do 15:30 w pokoju nr 11.

2. Готівкові та безготівкові 
допомоги - надаються на 

умовах та в порядку Закону 
про соціальну допомогу - в т.ч. 
періодична допомога, специ-
фічна допомога на придбання 
продуктів харчування, харчу-
вання дітей у школах та дитя-

чих садках.
Декларації, які є підставою 

для відкриття процедури, 
приймаються соціальними 
працівниками з понеділка по 
п’ятницю з з 8.00 до 15.30 в 
кімнаті №11. 

3.Świadczenia rodzinne, 
o których mowa w ustawie 

o świadczeniach rodzinnych.

3. Сімейні допомоги, зазна-
чені в Законі про сімейні 

допомоги. 

4. Stypendia i zasiłki szkol-
ne – na zasadach określo-

nych w rozdziale 8a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o sy-
stemie oświaty.

4. Стипендії та шкільні над-
бавки - на умовах, зазна-

чених у главі 8а Закону про 
систему освіти від 7 вересня 

1991 року.
Wszystkie wskazane powyżej 

sprawy prowadzone są w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Koninie przy 
ul. Przyjaźni 5.

Obywateli Ukrainy zachęcamy 
do zakładania polskich rachun-
ków bankowych. Posiadanie 
rachunku w znaczny sposób 
usprawni przekazywanie świad-
czeń.

Усі вищезазначені справи 
проводяться за місцезнахо-
дженням Муніципального 
центру допомоги сім’ї в м. Ко-
нін за адресою: ul. Przyjaźni 5.

Рекомендуємо громадянам 
України відкривати рахунки в 
польських банках. Наявність 
облікового запису значно 
приспішить отримання пільг.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lute-

go 2022 r. oraz każdy obywatel Ukrainy , który aktualnie przebywa legal-

nie w Polsce może podjąć pracę legalnie u każdego pracodawcy w Polsce 

bez żadnych dodatkowych formalności. 

Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego 

obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elek-

troniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie utworzył punkt kontaktowo-infor-

macyjny dla cudzoziemców i pracodawców w Sali obsługi stanowiska 23 

- 24, tel. 63 247 78 32. W punkcie można pozyskać informacje na temat 

oferowanej pomocy oraz zasad zatrudnienia obywateli Ukrainy. 

Więcej informacji na stronie: konin.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Ponad 9 tysięcy złotych zebrano podczas koncertu dla 

Ukrainy ,,Moja i twoja nadzieja”, który odbył się w Konińskim 

Domu Kultury. 
Pieniądze z charytatywnych cegiełek oraz kwesty 

przeznaczono m.in. na zakup lekarstw dla naszych gości 

z Ukrainy. Jak informuje KDK – są one dostępne w trzech 

konińskich aptekach. Listę aptek znajdziecie w Miejscu Dobra 

przy ul. Dworcowej 7 w Koninie. 

Osoby pobierające lekarstwa zobowiązane są do posiadania 

dowodu potwierdzającego tożsamość.

Darmowe lekarstwa 
dla uchodźców z Ukrainy

 
Koniński PKS wprowadził 

nieodpłatne jednorazowe 
przejazdy dla uchodźców 
z Ukrainy. Przy wielokrot-
nych przejazdach istnieje 
możliwość kupienia biletu 
miesięcznego za 1 zł. W oby-
dwu przypadkach podstawą 
jest paszport, zezwolenie 
na pobyt lub dokument po-
twierdzający posiadanie 
numeru PESEL – informuje 
zarząd spółki.

Autobusy PKS
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie 

przyjmuje wnioski o  świadczenie pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oby-
watelom Ukrainy przybywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działa-
niami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie 
ośrodka oraz na stronach internetowych: www.
moprkonin.lm.pl i www.konin.pl

Wnioski należy składać w siedzibie ośrodka: 
ul. Przyjaźni 5, pokój nr 18 A (parter)

MOPR Konin

ZUS uruchomił specjalną li-
nię telefoniczną w języku ukra-
ińskim i polskim w sprawie 
świadczeń rodzinnych dla oby-
wateli Ukrainy, którzy przybyli 
do Polski po 23 lutego 2022 r. 
w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni 
robocze - od poniedziałku do 
piątku - w godzinach od 8:00 
do 18:00 pod numerem 22 
444 02 55. Pytania dotyczące 
świadczeń rodzinnych dla oby-

wateli Ukrainy można też prze-
syłać mailem na adres UA@
zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą 
informacji:

– o rodzajach świadczeń ro-
dzinnych przyznawanych i wy-
płacanych przez ZUS,

– jak wypełnić i wysłać wnio-
sek,

– jak zarejestrować profil na 
Portalu Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні ви-
плати для громадян України, 

номер телефону 22 444 02 55
Інфолінія доступна у ро-

бочі дні - з понеділка по 
п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних 
виплат для громадян Укра-
їни також можна надсила-
ти на електронну адресу  
UA@zus.pl

Infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
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Pierwszy transport z darami 
z Konina dotarł tam, gdzie 

jest potrzebny, czyli do Czer-
niowców - naszego miasta part-
nerskiego w Ukrainie.

Konkretną pomoc Czerniow-
com zadeklarował na początku 
wojny prezydent Konina Piotr 
Korytkowski. Od samorządow-
ców z Ukrainy urząd w Koninie 
otrzymał listę najpotrzebniej-
szych rzeczy. Był to m.in. sprzęt 
do komunikacji, leki, żywność. 
W ciągu kilkunastu dni przygo-
towaliśmy załadunek i zorgani-
zowaliśmy transport. Pojechał 

TIR i bus. Ciężarówkę użyczyła, 
wraz z kierowcą, firma Roland 
International Polska, busem 
pojechało dwóch pracowników 
konińskiego urzędu - Paweł Fi-
gurski - kierownik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego 
oraz zawodowy kierowca Jerzy 
Grochociński.

Zawieźliśmy artykuły przeka-
zane m.in. przez mieszkańców 
Konina, firmy, przedszkolaków, 
uczniów, spółki miejskie, nasz 
samorząd. Było to kilkanaście 
ton darów, wśród nich m.in. 

radiotelefony, żywność przy-
niesioną przez indywidualne 
osoby oraz przez Koniński Bank 
Żywności, osiem palet kaloszy. 
W transporcie były też artykuły 
medyczne, hełmy, odzież od stra-
żaków z OSP KSRG Konin-Cho-
rzeń, koce, chemia, a także pacz-
ki z „Miejsca Dobra” - centralne-
go punktu pomocy w mieście. 
W spakowaniu darów pomagali 
uczniowie z ZS CKU w Koninie. 
Nasze dary dotarły do Suczawy 
w Rumunii, niedaleko granicy 
z Ukrainą, a stamtąd po przepa-
kowaniu do busów pojechały do 
miejsca docelowego.

- Nie jest to jedyny transport, 
który Konin wysłał do Czer-
niowców – zapowiada prezy-
dent Piotr Korytkowski. – Je-
steśmy w kontakcie z naszymi 

miastami partnerskimi, które 
zdecydowały się na przekazanie 
konkretnego wsparcia. To jest 
niesamowity gest solidarności 
z Czerniowcami, który popłynął 
z różnych stron świata. Efektem 
tej współpracy będzie kolejna 
akcja pomocowa – mówi prezy-

dent Korytkowski.  
Prezydent w liście przekaza-

nym do mera Suczawy w Rumu-
nii Iona Lungu podziękował mu 
za otwartość i bezinteresow-
ność. Dodajmy, że Konin i Czer-
niowce są miastami partnerski-
mi już od 28 lat.

Konin zerwał współpracę 
z miastami partnerskimi 

w Rosji i Białorusi. To reakcja 
samorządowców na wojnę wy-
wołaną przez Federację Rosyj-
ską w niepodległej Ukrainie 
- w kraju, w którym Konin ma 
partnerskie miasto Czerniowce. 
W piątek (4 marca) po sesji, ma-
jąc akceptację radnych, prezy-
dent Piotr Korytkowski wysłał 
pisma do Briańska i Rzeczycy, 
w których informuje o zakoń-
czeniu współpracy.

Nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta Konina rozpoczęła się 
od wprowadzenia darmowych 
przejazdów autobusami MZK 
dla obywateli Ukrainy. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Jednogłośna była też decy-
zja radnych co do zakończenia 
współpracy z Briańskiem i Rze-
czycą. – Niszczone są osiedla, 
sierocińce, szpitale, obiekty 
niemilitarne. (…) To jest totalna 
agresja na suwerenne państwo, 
bo komuś się wydaje, że może 
cofnąć historię do czasu sprzed 
1989-90 roku. Musimy podej-
mować odważne kroki, aby 
społeczeństwo, które jest w Ro-
sji, na Białorusi zrozumiało, że 
wróg nie jest na zachodzie Eu-
ropy, że państwa Zachodu nie są 
wrogami Rosji, że w Ukrainie nie 
ma nacjonalistów w rządzie, że 
to są ludzie, którzy chcą kształ-
tować swoją państwowość bu-
dowaną od 30 lat. Że tym złym 

jest Putin - człowiek już w tej 
chwili nazywany zbrodniarzem 
wojennym – argumentował pre-
zydent Piotr Korytkowski. - Bez 
przebudzenia społeczeństwa 
Rosji i Białorusi nic się nie zmie-
ni. Dlatego też samorządy w Pol-
sce podejmują takie odważne 
decyzje, może przez niektórych 
krytykowane, że wypowiada-
ne są bądź zawieszane umo-
wy o partnerstwie. Ja jestem 
zwolennikiem zerwania umo-
wy o współpracy z Briańskiem 
i Rzeczycą.

- Popieram pomysł, by zerwa-
nie relacji miało miejsce rów-
nież w przypadku miasta z Bia-
łorusi. Doskonale wiemy, że nie 
ma sensu rozdzielać agresora 

rosyjskiego od białoruskiego. To 
jest współdziałanie w celu nisz-
czenia niepodległego państwa – 
powiedział Zenon Chojnacki, 
wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Konina. Radny zasugerował 
też, by w treści stanowiska Rady 
Miasta zamienić wyrażenie „in-
wazja militarna” na słowo „woj-
na”. - To stanowisko musi być 
zdecydowane! – podkreślił.  

Zdaniem radnego Krystiana 
Majewskiego, który zapropono-
wał zerwanie umowy z Briań-
skiem: „zerwanie relacji z na-
szymi miastami partnerskimi  to 
sprawa bez precedensu w histo-
rii naszego miasta, ale też to,  co 
obserwujemy jest wielką trage-
dią, która do niedawna przez 

wielu była czymś nie do wyobra-
żenia. Wierzę, że decyzja, którą 
za chwilę podejmiemy,  będzie 
jednomyślna i głęboko wierzę, 
że jest słuszna, bo od samego 
początku stoję na stanowisku, 
że na wszystkich możliwych po-
ziomach - nie tylko politycznych, 
ale też kulturowych, sportowych 
i samorządowych musimy poka-
zywać społeczeństwu rosyjskie-
mu, że polityka Władimira Puti-
na jest nieakceptowalna”.

Podczas sesji głos zabrał 
mieszkaniec Konina, autor pracy 
licencjackiej na temat współpra-
cy Konina z miastami partner-
skimi za naszą wschodnią gra-
nicą – Wiktor Jacaszek. - Działa-
nie, które chcemy podjąć zrywa-

jąc współpracę, nie jest krokiem 
podjętym przeciwko Władi-
mirowi Putinowi, jest krokiem 
podjętym w jego interesie. Putin 
chce odcięcia społeczeństwa ro-
syjskiego od jakichkolwiek kon-
taktów i wpływów z Zachodu. 
Ucinając współpracę z ludźmi 
żyjącymi pod jarzmem dyktato-
rów, zostawiamy ich w rękach 
ich propagandy.  Współpraca 
miast partnerskich jest jedną 
z możliwych form, dzięki której 
z tą propagandą można walczyć, 
zapoznając ich z rzeczywistoś-
cią różną od tego, co „sprzedaje” 
im Putin, co „sprzedaje” im Łu-
kaszenka – wyjaśniał.  

Prezydent Korytkowski pod-
kreślił, że nie wyobraża sobie 
dalszej współpracy na niwie sa-
morządowej. – Zresztą tam sa-
morządu nie ma. We władzach 
miasta zasiadają ci sami ludzie, 
co na Kremlu. Nie ma możliwo-
ści współpracy z ludźmi, którzy 
są poplecznikami Putina, legity-
mizują łamanie prawa i zbrod-
nie. Co nie znaczy, że w przy-
szłości współpraca jest niemoż-
liwa – podkreślił. Prezydent li-
czy, że kiedyś, po zmianie władz, 
te relacje powrócą. Teraz jednak 
mają się odbywać m.in. pomię-
dzy organizacjami pozarządo-
wymi, z pominięciem władz.

Wszyscy obecni na sesji rad-
ni, 19 osób, jednogłośnie byli za 
zerwaniem współpracy z Briań-
skiem i Rzeczycą.

Misja „Czerniowce” 
wykonana! 

Konin zerwał współpracę z Briańskiem i Rzeczycą
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Chcemy zrobić pierwszy krok 
i przywrócić amfiteatr mia-

stu – mówił prezydent Konina 
Piotr Korytkowski, zapowiada-
jąc przystąpienie do opracowa-
nia dokumentacji technicznej na 
rozbudowę i przebudowę tego 
obiektu. Koniński Dom Kultury 
rozstrzygnął przetarg na wyko-
nawcę dokumentacji. Zajmie się 
tym Autorska Pracownia Archi-
tektoniczna Jacka Bułata z Po-
znania. Koszt prac to 910 tysięcy 
złotych. Pieniądze w całości po-
chodzą z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014-
2020 oraz z budżetu państwa.  

– Koniński amfiteatr to histo-
ria miasta i jedna z bardziej cha-

rakterystycznych budowli. To 
są wspomnienia i sentymenty 
mieszkańców, ale nie tylko, bo to 
obiekt na trwałe związany z wie-
loma wydarzeniami kulturalny-
mi organizowanymi przez nasze 
miasto od dziesięcioleci – pod-
kreśla Piotr Korytkowski. W ko-
nińskim amfiteatrze „Na Skar-
pie” odbywały się kiedyś wielkie 
plenerowe wydarzenia, takie 
jak: Derby Kabaretowo-Estrado-
we, Juwenalia, Dni Konina oraz 
wielkie święto miasta - koncert 
galowy Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki 
i Tańca. W ostatnim czasie, ze 
względu na zły stan techniczny, 
koncert galowy został przenie-

siony na koniński rynek.
Jak informuje Koniński Dom 

Kultury: pracownia architekto-
niczna zadanie wykona w trzech 
etapach. Pierwszy to  opracowa-
nie dwóch wariantów koncepcji 
architektoniczno-konstrukcyj-
nej i funkcjonalnej oraz wizua-
lizacji. Drugi obejmie opracowa-
nie kompleksowego wielobran-
żowego projektu budowlanego 
i wykonawczego wraz z przed-
miarem robót i kosztorysem 
inwestorskim oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Natomiast 
w trzecim etapie nastąpi uzyska-
nie ostatecznej decyzji pozwole-
nia na budowę. Dokumentacja 

ma być gotowa za rok.
- Zaczynamy od dokumentacji. 

Chcemy ten proces modernizacji 
rozszerzyć na kilka lat i sięgać 

po wszelkie możliwe środki po-
zwalające na  wykonanie prac 
w amfiteatrze – dodaje prezy-
dent Piotr Korytkowski.

W Koninie otwarte zostało 
Centrum Integracji Cu-

dzoziemców. Mieści się w pasa-
żu przy ul. Chopina 23b (Zato-
rze). Jest to jedna z pięciu pla-
cówek w naszym województwie 
uruchomionych przez Regional-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Poznaniu.

Centrum Integracji Cudzo-
ziemców (CIC) jest komplekso-
wą formą pomocy dla migran-
tów i migrantek przebywających 
w Wielkopolsce. Jego misją jest 
skupienie w jednym miejscu 
różnorodnych usług społecz-
nych. 

Zakres działania centrum ma 
obejmować m.in.: prowadze-
nie punktu informacyjnego, w 
którym migrantki i migranci 
uzyskają niezbędne informacje 
w zakresie różnych aspektów 
związanych z życiem codzien-
nym w Polsce, ale też organiza-
cję kursów języka polskiego czy 
kursów adaptacyjnych. W Koni-
nie placówka we współpracy z 
Okręgową Izbą Radców Praw-
nych w Poznaniu organizuje dla 
cudzoziemców bezpłatne dyżu-
ry prawne w języku angielskim 
oraz ukraińskim. Dyżury odby-
wają się w każdy piątek w godz. 
11:00-15:00 w siedzibie CIC.

Jak wyjaśniała podczas otwar-
cia centrum w Koninie Członek 
Zarządu Województwa Wielko-

polskiego Paulina Stochniałek 
– chodziło o stworzenie miej-
sca, które będzie integrowa-
ło wszystkich cudzoziemców 
chcących się osiedlić w naszym 
kraju. - Wojna spowodowała, że 
zmieniliśmy nieco sposób funk-
cjonowania. Jesteśmy dużo bar-
dziej otwarci na osoby z Ukrainy, 
a więc to one w pierwszej kolej-
ności będą otrzymywały tutaj 
pomoc – dodała Paulina Stoch-
niałek. Wicewojewoda wielko-
polski Aneta Niestrawska pod-
kreśliła, że w obecnej sytuacji 
takie centra będą pełniły bardzo 
ważną rolę – mają pomagać od-
naleźć się cudzoziemcom w no-
wej rzeczywistości.

– Zapewne duża część uchodź-
ców przybywających do naszego 
kraju, jak już będzie to możliwe, 
będzie chciała wrócić do siebie. 
Część jednak pewnie pozosta-
nie u nas na stałe, dlatego rolą 
Centrum Integracji Cudzoziem-
ców jest wskazywanie im takich 
dróg, aby mogli się u nas dobrze 
czuć  i planować przyszłość - 
mówił prezydent Konina Piotr 
Korytkowski.

Konińskie centrum jest otwar-
te w poniedziałki od godz. 10.00 
do 18.00 oraz od wtorku do piąt-
ku w godz. 7.30-15.30. Kontakt 
do CIC: tel. 887 067 112, e-ma-
il: info.cickonin@rops.poznan.pl

Konińska Starówka pięknie-
je! W Walentynki MTBS 

oficjalnie oddało do użytku 100 
nowych mieszkań wybudowa-
nych na placu po byłej bazie 
PKS-u. Część lokatorów otrzy-
mała klucze od prezydenta Ko-
nina Piotra Korytkowskiego. – 
Niech się Państwu dobrze tutaj 
mieszka! Życzę samych szczęśli-
wych chwil – mówił prezydent.

Mieszkania znajdują się przy 
ul. Kościelnej 8, 10 oraz przy 
Szarych Szeregów 2F. Mają po-
wierzchnię od 31 do 66 m². Do 
każdego z nich przynależna jest 
komórka lokatorska położona 
na tej samej kondygnacji. Na-
jemcy mają możliwość skorzy-
stania również ze wspólnych 
pomieszczeń przeznaczonych 
do przechowywania wózków 
i rowerów. Mieszkania zostały 
przygotowane tak, by można się 

było do nich od razu wprowa-
dzać. Jak poinformował prezes 
zarządu MTBS Marek Libertow-
ski – dla mieszkańców pozyska-
no dopłaty do czynszu z Fundu-
szu Dopłat z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w Warszawie.

Wokół bloku znajduje się par-
king oraz ścieżki pieszo-jezdne 
wkomponowane w bogatą szatę 
nasadzeń. W centralnym punk-
cie dziedzińca znajduje się plac 
zabaw dla dzieci. Są tam rów-
nież ławki i stoliki parkowe, sto-
jaki do rowerów oraz latarnie. 
Stałe odpady komunalne będą 
gromadzone w zamykanych 
boksach śmietnikowych oraz w 
pojemnikach przeznaczonych 
do segregowania.

Projekt był konsultowany z 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Elewacja nawiązuje 
do charakteru konińskiej Sta-

rówki i wieczorami jest pod-
świetlana. Budynki nie mają ba-
rier architektonicznych, zostały 
wyposażone w cichobieżne 
windy osobowe przystosowane 
do obsługi przez osoby z nie-
pełnosprawnością. Budynki są 
wyposażone w energooszczęd-
ne oświetlenie oraz monitoring 
wizyjny. 

Budowa trwała niespełna 
dwa lata. Wartość inwestycji 
szacuje się na kwotę 28 milio-
nów 600 tysięcy złotych.

Inwestycja została sfinan-
sowana przy udziale Miasta 
Konina i Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie: w po-
staci kredytu udzielonego przez 
Departament Kredytowych 
Programów Mieszkaniowych 
oraz bezzwrotnego finanso-
wego wsparcia tzw. „grantu” z 
Funduszu Dopłat Departamen-
tu Funduszy Mieszkaniowych. 
Autorem projektu jest Remi-
giusz Rogoziński „APA FORMA”, 
generalnym wykonawcą spółka 
„DEMOCO POLAND” z Tarnowa 
Podgórnego. Nadzór inwestor-
ski prowadził koniński Zakład 
Budownictwa Ogólnego „Ani-
mar” Andrzeja Kołodziejskiego.

Inwestycja zakończyła za-
gospodarowywanie kwartału 
pomiędzy ulicami Wodną, Koś-
cielną i Szarych Szeregów, gdzie 
kiedyś zlokalizowana była baza 
PKS. 

Konińskie 
Centrum Integracji 

Cudzoziemców
nowych mieszkań 
na Starówce 

Przywrócić amfiteatr miastu

100
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W Dzień Kobiet, 8 
marca, wystarto-

wał kolejny sezon Ko-
nińskiego Roweru Miej-
skiego. To czwarty sezon, 
w którym mieszkańcy 
mogą cieszyć się syste-
mem rowerowym obsłu-
giwanym przez spółkę 
Nextbike Polska, a do ich 
dyspozycji jest 95 rowe-
rów dostępnych przy 11 
stacjach.

Odkąd 31 sierpnia 
2018 roku jednoślady 
systemu Konińskiego Ro- 
weru Miejskiego pojawi-
ły się na ulicach miasta, 
ponad 8,6 tysiąca zare-
jestrowanych użytkow-
ników skorzystało z nich 
ponad 100 tysięcy razy. 
W tym roku została pod-
pisana nowa umowa mię-

dzy Miastem a operato-
rem systemu.

Aby korzystać z ro-
werów miejskich należy 
zarejestrować konto, na-
stępnie wpłacić na nie 10 
zł opłaty inicjalnej i goto-
we. Rowery najprościej 
wypożyczyć, korzystając 
z aplikacji mobilnej Nex-
tbike, która jest dostępna 
do pobrania na smartfo-
ny. Samo wypożyczenie 
roweru do 30 minut jest 
bezpłatne. Wypożyczając 
rower od 31 do 60 minuty 
należy zapłacić 1 zł. Dru-
ga godzina to 2 zł. Trze-
cia godzina to koszt 3 zł. 
Czwarta i każda kolejna 
godzina to 4 zł.

Lokalizacje stacji: Po-
znańska, Zakładowa, 
Dworcowa, Paderew-

skiego, Al. 1 Maja, kard. 
Stefana Wyszyńskiego, 
ks. Jerzego Popiełuszki, 
Bulwar Nadwarciański, 
Grunwaldzka, Park im. F. 
Chopina, Józefa Piłsud-
skiego. 

- System rowerów miej-
skich obsługiwany przez 
firmę Nextbike Polska, 
gości w Koninie już od 
sierpnia 2018 roku. Przez 
te lata dołączyło do niego 
ponad 8,5 tysiąca zareje-
strowanych użytkowni-
ków, którzy łącznie przez 
ostatnie lata wynajmowa-
li konińskie jednoślady 
ponad 100 tysięcy razy 
– liczymy, że nowy sezon 
przyniesie ze sobą kolej-
ne rekordy wypożyczeń 
- informuje Nextbike Pol-
ska.

Mimo iż czas na roz-
liczenie z Urzędem 

Skarbowym mija 30 kwiet-
nia, już dzisiaj zachęcamy 
wszystkich koninian do 
przekazania 1% podatku 
wybranej organizacji po-
żytku publicznego.

Profil działalności lokal-
nych organizacji pozarzą-
dowych jest bardzo szeroki 
i zróżnicowany. Pieniądze 
przekazać można funda-
cjom i stowarzyszeniom 
działającym na rzecz dzie-
ci, osób niepełnospraw-
nych, przewlekle chorych 
oraz starszych. Można wes-
przeć stowarzyszenia spor-
towe, kulturalne, te, które 

działają w dziedzinie eko-
logii bądź też takie, które 
zajmują się poprawą bez-
pieczeństwa czy promocją 
inicjatyw społecznych.

Dlaczego warto oddać 
swój 1% organizacjom lo-
kalnym? Odpowiedz nie 
będzie zaskoczeniem – 
dzięki temu wspieramy 
organizacje, które nie są 
może aż taki silne i medial-
ne jak ogromne ogólnopol-
skie organizacje pozarzą-
dowe, ale które z równie 
wielkim zaangażowaniem 
i dobrym pomysłem starają 
się rozwiązywać regional-
ne problemy. Zatem to jest 
ten czas, kiedy można po-

móc naszym organizacjom. 
Nie wymaga to od nas zbyt 
wiele – wystarczy  wpisać 
w odpowiedniej rubryce 
PIT-u wybrany numer KRS.

Na stronie www.konin.
pl znajduje się lista organi-
zacji posiadających status 
pożytku publicznego, a co 
za tym idzie uprawnionych 
do 1% podatku za 2021 
rok. W tabeli przekazujemy 
również dane organizacji 
będących oddziałem/filią 
w Koninie. Wykaz ten zo-
stał sporządzony na pod-
stawie danych uzyskanych 
od organizacji. Dla nich 
należy wpisać cel szczegó-
łowy (tabela).

Nowe radiowozy dla policji

Koniński Rower Miejski 
rozpoczął sezon 

O dwa nowe radiowo-
zy wzbogaciła się 

Komenda Miejska Poli-
cji w Koninie. Ich zakup 
w połowie sfinansował 
koniński samorząd, prze-
kazując na ten cel 110 ty-
sięcy złotych. Pozostałą 
część dołożyła Komenda 
Główna Policji.

18 stycznia prezydent 
Konina Piotr Korytkow-
ski oraz Komendant 
Miejski Policji w Koninie 
mł. insp. Mariusz Jawor-
ski wręczyli funkcjona-
riuszom z drogówki klu-
czyki do oznakowanych 
radiowozów marki Toyo-
ta Corolla. – To jest inwe-

stycja w bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników 
ruchu drogowego – mó-
wił prezydent Koryt-
kowski. Dodał też, że 
zakupione samochody 
to nowoczesne auta hy-
brydowe przetestowane 
w innych komendach 

w Polsce.
Jak podkreślił prezy-

dent Korytkowski – mia-
sto wspiera konińską 
policję w miarę własnych 
możliwości. W 2020 roku 
samorząd kupił na uży-
tek policjantów sprzęt 
niezbędny w ich codzien-
nej pracy. To dwa skó-
rzane kombinezony dla 
patroli motocyklowych 
wraz z kaskami i odzieżą 
wodoodporną, dwa ro-
wery dla dzielnicowych, 
dwa alkotestery, a także 
22 komplety profesjo-
nalnych strojów dla nie-
etatowej grupy realiza-
cyjnej.
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Na wyspie Pociejewo 
trwa budowa cie-

płowni geotermalnej. 
W styczniu ruszyły prace 
nad wykonaniem otworu 
Konin GT-3. Pracująca na 
Pociejewie wiertnia ma 
docelowo osiągnąć głębo-
kość 2.660 metrów. 

Realizowana za sta-
dionem miejskim inwe-
stycja, prócz wykonania 
otworu GT-3, obejmu-
je też budowę przyłą-
cza ciepłowniczego do 
magistrali przy Trasie 
Warszawskiej, budyn- 
ku ciepłowni geotermal-

nej i żelbetowego zbior-
nika pomocniczego o po-
jemności dwóch tysięcy 
metrów sześciennych. 

Całe przedsięwzięcie, 
które realizuje MPEC-Ko-
nin sp. z o.o., kosztuje po-
nad 60 milionów złotych. 
Dofinansowanie wynosi 

przeszło 26 milionów. 
Prace mają potrwać do 
końca 2022 roku. Cie-
płownia będzie jednym 
z trzech, opartych na OZE, 
źródeł ciepła dla miasta. 

41 milionów złotych 
kosztowała mo-

dernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody Przedsię-
biorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Koninie 
(PWiK). Oficjalne odda-
nie jej do użytku odbyło 
się 21 marca, w pierw-
szy dzień kalendarzowej 
wiosny. 

To jedna z najważniej-
szych inwestycji PWiK, 
która pozwoli na utrzy-
manie stabilności ener-
getycznej eksploatacji 
oraz zwiększy bezpie-
czeństwo dostarczania 
wysokiej jakości wody 
mieszkańcom Konina 
na kolejne 30 lat. Prace 
trwały około dwóch lat, 
a same przygotowania do 
nich – niemal sześć. -  Ta 
inwestycja da mieszkań-
com zdrową, smaczną 
i bezpieczną wodę do pi-
cia. (…) Witamy państwa 
w XXI wieku w Europie 
– powiedział prezydent 
Konina Piotr Korytkow-

ski. W stacji wprowadzo-
no wiele nowoczesnych 
rozwiązań, m.in. biomo-
nitoring. Jest to spraw-
dzona metoda badania 
jakości wody przez mał-
że.  

Modernizacja stacji 
odbyła się przy wsparciu 
finansowym Narodowe-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który udzielił 
pożyczki w wysokości 
25,5 miliona złotych oraz 
z wojewódzkiego fundu-
szu (ponad 6 milionów).  
Dyplomami i statuetkami 
„Kropelka Pewiczanki” 
przedsiębiorstwo wyróż-
niło najbardziej zaanga-
żowanych w tę inwesty-
cję pracowników. 

Prezes zarządu PWiK 
Konin Zbigniew Szym-
czak podkreślił, że w la-
tach 2012-21 nakłady na 
inwestycje prowadzone 
przez przedsiębiorstwo 
wyniosły 203 miliony 
złotych. 

Konin ma 
nowoczesną 
stację 
uzdatniania 
wody 

Coraz bliżej gorących źródeł 
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