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Był „Briański” – jest „Pokoju”

„GoldKram” – marka z historią

Po 37 latach wiadukt po-
łożony w ciągu ul. Kle-

czewskiej zmienia nazwę. 
Poprzednia - „Briański” 
została mu nadana w 1985 
miała i miała być symbo-
lem więzów przyjaźni i 
bliskiej współpracy mię-
dzy radzieckim wówczas 
jeszcze miastem oraz Ko-
ninem. Po agresji Rosji na 
Ukrainę i zakończeniu w 
związku z tym współpracy 
Konina z Briańskiem, co-
raz częściej pojawiały się 
głosy, by ją zmienić. Propo-
zycję nowej nazwy przed-
stawił radnym na sesji (27 
kwietnia) prezydent Piotr 
Korytkowski.

- Nowa nazwa wiaduk-
tu - „Pokoju” jest nazwą 

uniwersalną, zrozumiałą 
i wspólną dla całej spo-
łeczności. Nadanie jej w 
sytuacji toczącej się woj-
ny jest nie tylko wyrazem 
wsparcia dla narodu ukra-
ińskiego walczącego o po-
kój w swoim kraju i w całej 
Europie, ale także nadziei 
na szybkie zakończenie 
konfliktu - uzasadniał pre-
zydent.

Radni nie byli w tej spra-
wie jednomyślni, choć do 
samej nazwy odnosili się 
dobrze. Zgłaszali inne pro-
pozycje, jak np. wiadukt 
św. Maksymiliana Kolbe-
go, Lwowski czy Bitwy 
Warszawskiej. Ostatecznie 
wszyscy obecni na sesji 
radni (22 osoby) zagłoso-

wali za przyjęciem propo-
zycji prezydenta. – Uwa-
żam, że w kontekście woj-
ny toczącej się za wschod-
nią granicą zmiana nazwy 
„Briański” na “Pokoju” jest 
chyba jedną z najbardziej 
trafionych – mówiła radna 
Katarzyna Jaworska.

W ślad za przyjętą 
uchwałą, Zarząd Dróg 
Miejskich usunął z wia-
duktu tablicę ze starym na-
zewnictwem.

Dodajmy, że Rada Miasta 
jednogłośnie przyjęła też 
nazwę dla skweru przy ul. 
Poznańskiej - „Solidarności 
z Narodem Ukraińskim”. 
Zaproponował ją radny 
Krystian Majewski.

Do Konina przyjechaliśmy 
w grudniu 1971 roku. Plano-

waliśmy zostać tu rok, może dwa 
– wspomina Halina Jóźwiak, żona 
złotnika Zygmunta Jóźwiaka. Zostali 
na dłużej. Znacznie dłużej.  Ich za-
kład znany pod szyldem „GoldKram” 
obchodzi właśnie pół wieku dzia-
łalności i jest najstarszą firmą z tej 
branży w Koninie. Podczas miejskich 
obchodów 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja Zygmunt Jóźwiak 
otrzymał od prezydenta Piotra Ko-
rytkowskiego odznakę honorową 
„Za Zasługi dla Miasta Konina”. 

Swój zakład państwo Jóźwiakowie 
otworzyli w Koninie na początku 
roku 1972. Po kilkakrotnej zmia-
nie lokalizacji w starej i nowej czę-
ści miasta w 1991 roku uruchomili 
sklep i warsztat przy ul. Kramowej, 
gdzie pracują do dziś i gdzie tworzą 

historię firmy. A ma ona solidne pod-
stawy. Złotnictwo, jubilerka w ro-
dzinie Jóźwiaków to historia wielu 
pokoleń. Zaczęło się od dziadka, po 
nim fach przejął Florian - ojciec pana 
Zygmunta, a po ojcu jubilerstwem 
zajął się pan Zygmunt i jedna z jego 
sióstr. Jubilerem jest też syn pana 
Zygmunta, a spod skrzydeł samego 
Mistrza wyszło wielu bardzo do-
brych fachowców. 

Zygmunt Jóźwiak mówi, że to, iż 
zostanie jubilerem było wpisane 
w jego życie od początku. - Mój ojciec  
Florian był złotnikiem-jubilerem. 
Przez 25 lat był prezesem Spółdziel-
ni Zegarmistrzów, Złotników i Opty-
ków w Poznaniu. Mama pracowała, 
jak to się wówczas nazywało, cha-
łupniczo. Różne rzeczy wykonywa-
ła w domu. Moje łóżeczko stało tuż 
przy jej warsztacie. Bym nie prze-

szkadzał, dostawałem na przykład 
młoteczek jubilerski i waliłem nim, 
gdzie popadło – wspomina.

Źródeł inspiracji koniński jubiler 
szuka m.in. w historii. Tworzy wzo-
ry nawiązujące do biżuterii z roku… 
1091! Chętnie odtwarza znaleziska 
konińskich archeologów i tworzy 
repliki bardzo starych monet. - Ja 
trzymam się tradycji, nie do koń-
ca rozumiem komputery, a jeśli już 
z nich korzystam, to współpracuję 
z naprawdę dobrymi fachowcami – 
wyjaśnia. Biorąc pod uwagę 50-let-
nią historię firmy, wkład w rozwój 
konińskiej Starówki i konińskiego 
biznesu rodzinnego kapituła przy-
znała panu Zygmuntowi Jóźwiakowi 
odznakę „Za Zasługi dla Miasta Koni-
na”. Serdecznie gratulujemy i życzy-
my kolejnych pięknych jubileuszy! 
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Samsung River Triathlon Se-
ries 2022 po raz kolejny 

w Koninie! W naszym mieście te 
widowiskowe i wymagające za-
wody odbędą się 3 lipca. 

Zawodnicy, podobnie jak w se-
zonie 2021, będą mieli do wy-
boru rywalizację na jednym 
z dwóch dystansów: 1/4 IM  
oraz najkrótszy dystans, najlep-
szy dla debiutantów, 1/8 IM. Bę-
dzie można wystartować zarów-
no indywidualnie, jak i w sztafe-
cie.

Po każdym etapie, jak i w kla-
syfikacji końcowej całego cyklu, 
zostaną udekorowani najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki w swo-
ich kategoriach wiekowych 
oraz Open na każdym dystansie. 
Więcej szczegółów znajdziecie 
na nowej stronie www.rivertriat-
hlon.pl

Przypominamy terminy 
wszystkich etapów II edycji 
Samsung River Triathlon Series: 

- Gorzów Wlkp. – 5 czerwca 
2022.
- Wronki – 19 czerwca 2022.
- Konin – 3 lipca 2022.
- Koło – 24 lipca 2022.
- Międzychód – 14 sierpnia 2022.
- Uniejów – 28 sierpnia 2022 

Cykl Samsung River Triathlon 
Series przyciąga zarówno osoby, 
które rozpoczynają swoją przy-
godę z triathlonem, jak i profe-
sjonalistów. - Trasy w malowni-
czych nadwarciańskich scene-
riach, dystanse dopasowane dla 
każdego, wyjątkowe nagrody 
oraz niepowtarzalna rodzinna 
atmosfera to znaki rozpoznaw-
cze Samsung River Triathlon Se-
ries. Naszym zawodnikom, tym 
obecnym i przyszłym, możemy 
obiecać, że druga edycja będzie 
tak samo obfitowała w niepo-
wtarzalne emocje jak pierwsza. 
Dołożymy wszelkich starań, żeby 
tegoroczny cykl był lepszy - in-
formują organizatorzy.

Miasto Konin, chcąc wpro-
wadzić w życie przedsię-

wzięcia strategiczne zawarte 
w Nowej Ścieżce Rozwoju 
2020-2030, realizuje projekt 
pn. „Miasto Konin – opracowa-
nie dokumentacji w ramach 
wsparcia rozwoju miast POPT 
2014-2020”. Obecnie opraco-
wywanych jest 16 dokumen-
tacji, które posłużą do apliko-
wania o fundusze w ramach 
nowej perspektywy unijnej. 
Będą to następujące progra-
my, plany, koncepcje, analizy, 
projekty:
• Plan Smart City – Konin.
• Program rozwoju kultury 
w Koninie.
• Koncepcja funkcjonalno-
przestrzenna na przebudowę 
i wyposażenie urzędu w celu 
stworzenia nowych funkcji 
wraz z przygotowaniem Szcze-
gółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.

• Projekt budowlany na po-
zwolenie na przebudowę i wy-
posażenie urzędu w celu stwo-
rzenia nowych funkcji oraz do-
kumentacja na wyposażenie.
• Dokumentacja do SIWZ 
(przedmiot zamówienia) na 
przygotowanie wytycznych 
do opracowania szczegółowej 
analizy budowania partner-
stwa publiczno-prywatnego.
• Szczegółowa analiza budo-
wania partnerstwa publiczno
-prywatnego w zakresie ko-
nińskich inwestycji (badania 
popytu na usługi, konsultacje 
rynkowe, analizy finansowe 
itp.).
• Program „Zielona prze-
strzeń” - zrównoważone za-
gospodarowanie przestrzeni 
miejskiej.
• Dokumentacja techniczna - 
 Zielony i pasywny Amfiteatr.
• Dokumentacja projektowo- 
techniczna na budowę boisk 

sportowych I etap: ZSBiKZ i III 
Liceum.
• Koncepcja Centrum Szko-
lenia Żeglarstwa Wielkiej Pęt-
li Wielkopolski w Przystani 
w Gosławicach.
• Koncepcja jednolitego 
oznaczenia poziomego i pio-
nowego w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Koninie.
• Dokumentacja projektowo - 
techniczna dotycząca utwo-
rzenia jednego Klubu Seniora.          
• Gminny Program Rewitali-
zacji Miasta.
• Dokumentacja projektowa 
„Budowa zielonego parkingu 
przy ul. Wyzwolenia”.
• Standardy dbania o prze-
strzeń miejską.
• Dokumentacja techniczna 
(budowlana) „Rodzinna ścież-
ka miejska” od Parku Chopina 
do Placu Zamkowego.

Prace nad nimi zakończą się 
w lutym 2023 roku.

Konin znów areną 
triathlonowych 
zmagań 

Nowa Ścieżka 
Rozwoju Konina 2020-2030 

http://www.rivertriathlon.pl
http://www.rivertriathlon.pl
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Pół tysiąca biało-czerwonych 
flag przekazał mieszkańcom 

Konina prezydent Piotr Koryt-
kowski wraz ze swoim zastęp-
cą Witoldem Nowakiem. Akcja 
została zorganizowana z okazji 
przypadającego 2 maja Dnia Fla-
gi RP.

- Zauważyłem, że tradycja wy-
wieszania biało-czerwonych flag 
słabnie, więc pomyślałem, że 

może trzeba mieszkańców tro-
chę do tego zachęcić. Osoby, któ-
re dostały od nas flagi obiecały, 
że natychmiast zawisną one na 
balkonach, na domach i przed 
posesjami. To bardzo ważne, by 
manifestować swój patriotyzm, 
przywiązanie do barw narodo-
wych i poczuć, że jesteśmy jed-
nym narodem – tłumaczył pre-
zydent Korytkowski.

500 flag wraz z drzewcami 
rozdano w ciągu kilkudziesięciu 
minut. Partnerem akcji był sklep 
Bricomarche Konin.

Dodajmy, że Dzień Flagi RP 
został ustanowiony przez Sejm 
w 2004 roku. Święto ma wyrażać 
szacunek do flagi i propagować 
wiedzę o polskiej tożsamości 
oraz o symbolach narodowych.

Na scenie Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska 

Polskiego, w repertuarze naj-
piękniejsze pieśni patriotyczne, 
a na widowni ponad 600 osób 
– tak Konin uczcił 77. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej. 
Ten niezwykły koncert odbył się 
w niedzielę, 8 maja, w Hali RON-
DO. - To jest bardzo duży sukces 
naszego miasta, gdyż takiej kla-
sy zespół mógłby dzisiaj grać 
w każdym mieście w Polsce, 
a wybrał Konin – tak artystów 
i widzów powitał prezydent Ko-
nina Piotr Korytkowski.

W swoim wystąpieniu prezy-
dent nawiązał do 77. rocznicy 
zakończenia wojny w Europie 
i do aktualnych wydarzeń za na-
szą wschodnią granicą. – Przez 
ten czas myśleliśmy, że Europa 
będzie wolna od wojen i po-
kój będzie dany nam na stałe. 
Jednak tak się nie dzieje. W tej 
chwili nasi bracia Ukraińcy 
walczą dzielnie u siebie przed 
nawałą Rosjan.  Liczę, że kiedyś 

nadejdzie taki dzień, że będzie 
pokój w Ukrainie i w swoim ka-
lendarzu zapiszą kolejne świę-
to – Dzień Zwycięstwa – mówił 
prezydent. Potem sceną zawład-
nął Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego. 
W Koninie wystąpiło blisko stu 
artystów: orkiestra, soliści, chór 
i balet. Konińska publiczność 
usłyszała pieśni patriotyczne 
i popularne utwory muzyki roz-
rywkowej. W wielu momentach 
widzowie włączali się do wspól-
nego śpiewania.  

Dodajmy, że Reprezentacyj-
ny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego jest największą in-
stytucją artystyczną w Wojsku 
Polskim, która dziedziczy ponad 
100-letnią tradycję grup teatral-
no-estradowych działających 
przy Domach Żołnierza Polskie-
go w okresie II Rzeczpospolitej. 
Organizatorami koncertu byli: 
Miasto Konin, Koniński Dom 
Kultury i Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Koninie.

500 flag od prezydenta dla 
mieszkańców

77. rocznica 
zakończenia wojny
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20 marca 2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zorganizowało dla mieszkańców Konina
Dzień Otwarty Stacji Uzdatniania Wody. Przygotowano wiele atrakcji, głównie dla dzieci, animacje, dmuchańce, poczęstunek, loteria 
z nagrodami i wiele innych, ale przede wszystkim możliwość zwiedzania Stacji Wodociągowej od środka. Mieszkańcy licznie przybyli aby 
wspólnie z „Pewikiem” świętować „Światowy Dzień Wody”. Była to niepowtarzalna okazja, żeby przejść ścieżką produkcji wody i poznać 
poszczególne etapy jej uzdatniania i dystrybucji. Nowa Stacja Wodociągowa spełnia wszystkie wymogi dyrektywy Unii Europejskiej ws. 
wody przeznaczonej do spożycia i gwarantuje bezpieczeństwo dostaw zdrowej i czystej wody Pewiczanki na kolejne co najmniej 30 lat.

od lewej: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Prezes Zarządu PWiK Zbigniew Szymczak, Prezydent Miasta 
Konina Piotr Korytkowski

Pracownicy PWiK wyróżnieni za szczególne zaangażowanie w realizację inwestycji 

Dzień później, 21 marca 2022 r., odbyło się oficjalne otwarcie Stacji Uzdatniania Wody Konin - Kurów. Prezes Zarządu, Zbigniew 
Szymczak, zaprezentował osiągnięcia inwestycyjne spółki oraz uhonorował osoby, które były szczególnie zaangażowane w modernizację Stacji 
Wodociągowej i proces pozyskania środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. 
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...z tej okazji 24 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zorganizowało dla mieszkańców Konina
piknik rodzinny. Przygotowano wiele atrakcji, głównie dla dzieci, dmuchańce, przejazd kolejką elektryczną, animacje,  loterię z nagrodami, 
poczęstunek i wiele innych. Główna atrakcją pikniku była możliwość zwiedzania największej farmy fotowoltaicznej w Koninie o mocy 2,2 MW. 
Mieszkańcy skorzystali z zaproszenia i licznie przybyli na teren Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg, aby wspólnie z „Pewikiem” świętować 
uruchomienie instalacji fotowotalicznej. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Konina będą mieli czystsze powietrze i zdrowsze płuca, a to 
bezcenne wartości. Korzyści będą też ekonomiczne ponieważ produkcja prądu na potrzeby własne spółki zmniejsza  ryzyko gwałtownych 
wzrostów cen za usługi świadczone przez „Pewik”.

Dzień później, 25 kwietnia 2022 r., odbyło się oficjalne uruchomienie farmy fotowoltaicznej. Prezes Zarządu, Zbigniew Szymczak, 
zaprezentował szereg inwestycji w Odnawialne Źródła Energii jakie spółka zrealizowała w latach 2012 - 2022 oraz uhonorował osoby, które były 
szczególnie zaangażowane w budowę farmy fotowoltaicznej i proces pozyskania środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Budżet 
na realizację zadań inwestycyjnych w energię odnawialną „Pewik” zbudował dzięki funduszom z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków własnych. 
Koszty poniesione w związku z budową instalacji fotowoltaicznej nie obciążają działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a pozytywnie 
wpływają na ceny wody i ścieków. „Pewik” produkuje własny, tańszy prąd.

W podziękowaniu za okazaną pomoc pamiątkowe statuetki trafiły z rąk Prezesa Zarządu PWiK, Zbigniewa Szymczaka, do Posłów na Sejm RP, Pana Leszka Galemby i Pana Tomasza Piotra Nowaka oraz do Prezydenta Miasta 
Konina, Pana Piotra Korytkowskiego. Statuetki otrzymali m.in. również zastępcy Prezydenta, Paweł Adamów i Witold Nowak oraz Przewodniczący RM Konina Tadeusz Wojdyński.

Pracownicy PWiK wyróżnieni za szczególne zaangażowanie w realizację inwestycji 

Parlamentarzyści, władze samorządowe Konina, pracownicy, instytucje i firmy wykonawcze wyróżnieni za profesjonalizm, życzliwość i pomoc przy budowie największej  farmy fotowoltaicznej w mieście

Pracownicy uhonorowani przez Prezydenta Miasta Konina, Piotra Korytkowskiego, 
„Odznaką za zasługi dla miasta Konina”
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Festiwal 
powraca! 
Po dwóch latach nieobecności spowo-

dowanej pandemią z niesamowitą 
energią wraca Międzynarodowy Dziecię-
cy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie 
(MDFPiT). To największe i najstarsze tego 
typu wydarzenie w Polsce rozpocznie się  
1 czerwca i potrwa pięć dni..

Na 1 czerwca organizatorzy zaplano-
wali przyjazd i rejestrację uczestników 
oraz ich zakwaterowanie. Natomiast 2 
czerwca o godz. 9:00 na placu przed KDK 
odbędzie się oficjalne otwarcie festiwalu, 
podczas którego prezydent Konina Piotr 
Korytkowski przekaże klucze do miasta 
młodym artystom. Tego dnia rozpoczną się 
eliminacje, a dzień później  finały. Prezen-
tem dla uczestników festiwalu będzie tra-
dycyjnie koncert przed KDK. Odbędzie się 
on 2 czerwca, a gwiazdą będzie BRYSKA 
- artystka młodego pokolenia posiadająca 
ponad sześć milionów odsłon na YouTube. 
Koncert galowy odbędzie się 4 czerwca 
o godz. 19:00 na placu Wolności. Trady-
cyjnie poprzedzi go barwny korowód oraz 
rozdanie Złotych, Srebrnych, Brązowych 
Aplauzów i wyróżnień. Laureatów Grand 
Prix poznamy około godz. 23:00 na zakoń-
czenie koncertu. Tegoroczną galę popro-
wadzi Tomasz Kammel, a wyreżyseruje ją 
Mateusz Polit.

Niestety ze względu na styczniową falę 
pandemii wiele państw zrezygnowało 
z udziału w festiwalu, jednocześnie zapew-
niając o swoim udziale w przyszłorocznej 
edycji. Obecnie mamy potwierdzony przy-
jazd uczestników z Niemiec, Bułgarii, Li-
twy, Mołdawii, Czech i Ukrainy. 

Organizacja festiwalu nie byłaby możli-
wa bez wsparcia Miasta Konina, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
oraz sponsorów, w tym ZE PAK SA, firmy 
Kupiec, spółki MZGOK, a także Stowa-
rzyszenia Artystów Wykonawców Utwo-
rów Muzycznych i Muzyczno-Słownych 
(SAWP), wytwórni Delphy Records. 

Honorowy patronat nad 42. MDFPiT 
w Koninie objęli wiceprezes Rady Mi-
nistrów, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, 
Rzecznik Praw Dziecka oraz UNICEF.

W tym roku partnerem medialnym fe-
stiwalu jest portal Wirtualna Polska, gdzie 
w całości będzie transmitowany koncert ga-
lowy. Festiwal wspierają też lokalne media.

KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY - dwumiesięcznik ISSN 1425-6096
WYDAWCA: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, www.konin.pl, tel. 63 240 11 11, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
REDAKTOR NACZELNY: Rafał Duchniewski. REDAKCJA: Aneta Wanjas, Mirosław Jurgielewicz 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o Drukarnia Poznań SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: AJG System NAKŁAD: 30 000 egzemplarzy


