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Dyrektorskie nominacje 

Zapraszamy do 
wypełnienia ankiety
Ankieta to analiza potrzeb 

społecznych mieszkańców 
Konina w zakresie rozbudowy 
infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej w postaci kompleksu ba-
senów termalnych oraz hali wi-
dowiskowo-sportowo-kongre-
sowej z częścią gastronomiczną 
oraz parkingiem.

Ankieta jest skierowana do 
mieszkańców Konina oraz osób 
zainteresowanych rozwojem 
miasta w wieku powyżej 13. 
roku życia. Jest anonimowa.

Badanie prowadzone jest 
przez Internet (www.konin.pl) 
lub stacjonarnie m.in. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Koni-
nie. Odpowiedzi na pytania za-
warte w ankiecie można udzie-
lać w terminie 1-18 września 
br. Ankieta składa się z pięciu 
modułów i czas jej wypełnienia 
wynosi od 3 do 6 minut. Bardzo 
dziękujemy za wzięcie udzia-
łu w badaniu. Państwa głos ma 
wpływ na kształt zmian na wy-
spie Pociejewo.

Prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski i zastępca prezy-

denta Witold Nowak, któremu 
podlega oświata w mieście, 
wręczyli dyrektorom placówek 
akty powierzenia stanowisk.  
Dla znacznej większości wybra-
nych w konkursach dyrektorów 
to kolejna kadencja. Na pierwszą 
kadencję na stanowisko dyrek-
torki Przedszkola nr 31 „Pod Tę-
czą” wybrana została Arleta Kor-
dylasińska, a do końca czerw-
ca 2023 roku Zespołem Szkół 
Technicznych kierować będzie 
Agnieszka Modelska. - Witamy 
na pokładzie! Przed nami spo-
ro wyzwań, ale wierzymy, że 
razem im sprostamy - mówił 

prezydent Piotr Korytkowski.  
Uroczystość miała kameralny 
charakter. Odbyła się 17 sierp-
nia w Urzędzie Miejskim w Ko-
ninie.

Dyrektorzy konińskich pla-
cówek, którym wręczono po-
wierzenia stanowisk:
1. Przedszkole nr 1 „Kosmatek”  
- Dorota Strzelczyńska.
2. Przedszkole nr 12 „Kubuś Pu-
chatek” - Aneta Gajewska.
3. Przedszkole nr 13 „Słonecz-
ko” - Jolanta Kokocińska.
4. Przedszkole nr 25 „Bajka”  
- Maria Rewers.
5. Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą” 
- Arleta Kordylasińska.
6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Romualda Traugutta - Grzegorz 
Jankowiak.
7. Szkoła Podstawowa nr 8 z Od-
działami Integracyjnymi im. Po-
wstańców Wielkopolskich - Mi-
rosław Małuszek.
8. Zespół Szkół im. Mikołaja Ko-
pernika - Tomasz Kucharczyk.
9. Zespół Szkół Technicznych  
- Agnieszka Modelska.
10. Miejska Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna - Alicja 
Hinc.
11. Bursa Szkolna nr 1 im. Ry-
szarda Michalskiego - Andrzej 
Spławski.
12. Centrum Kształcenia Zawo-
dowego - Adam Mazgajczyk

Wodorowy Solaris wozi pasażerów w Koninie
Pierwszy autobus wodorowy 

w Polsce kursuje w Koninie. 
„Wodorowiec” ma nr boczny 
333. Zadebiutował na miejskich 
ulicach 7 lipca, kiedy to oficjalnie 
zasilił tabor konińskiego Miej-
skiego Zakładu Komunikacji sp. 
z o.o (MZK). W pierwszą regu-
larną trasę pojechał natomiast 
dzień później, o poranku, linią 56 
do Łężyna. – To epokowe wyda-
rzenie – mówił podczas przeka-
zania autobusu prezydent Koni-
na Piotr Korytkowski.

– Kiedy kilka lat temu mówili-
śmy o wodorze i jego wykorzy-
staniu w gospodarce, transpor-
cie publicznym, brzmiało to bar-
dzo futurystycznie. Pojawiały się 
czasem uśmiechy na twarzach 

sceptyków. Ale przyszłość dzie-
je się dzisiaj, a my tworzymy jej 
kształt. To nie jest nasze widzi-
misię czy fanaberia, tylko znak 
czasu i konieczność – podkreślił 
prezydent Korytkowski. Przypo-
mniał, że gospodarka wodorowa 
jest zapisana w strategii miasta, 
widnieje w dokumentach zwią-
zanych z transformacją gospo-
darczą i energetyczną naszego 
regionu, w strategii  rozwoju 
województwa wielkopolskiego, 
a w naszym kraju przyjęta zosta-
ła Polska Strategia Wodorowa.

Dostawcą autobusu Solaris 
Urbino 12 hydrogen jest firma 
Solaris Bus&Coach. MZK wy-
dzierżawił go na okres czterech 
lat. Autobus jest tankowany 

w stacji znajdującej się w Elek-
trowni Konin. W uroczystości 
uczestniczył m.in. Javier Calleja 
- prezes zarządu Solaris Bus and 

Coach. – Jesteśmy bardzo dumni, 
że możemy być partnerem dla 
Konina w tej przełomowej sytu-
acji. Nasze autobusy wodorowe 

jeżdżą już w Szwecji, Włoszech, 
Niemczech i Holandii. Właśnie 
teraz do tej innowacyjnej listy 
państw Europy wkracza Polska 
i to dzięki Koninowi. Wszyscy 
w Europie mówią o tym, jak 
wodór jest ekologiczny – mówił 
prezes. Klucze do pierwszego 
w Polsce autobusu wodorowe-
go w imieniu wszystkich kie-
rowców MZK odebrał Krystian 
Białkowski, który też wykonał 
pierwszy kurs. 

Przekazanie autobusu wodo-
rowego do użytku uświetnił wy-
stęp Konińskiego Teatru Tańca. 
Artystki przygotowały spektakl 
pt. „Usłane balonami”, którego 
wiodącym elementem były nie-
bieskie balony - symbol wodoru. 

http://www.konin.pl
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11-12 października, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1

Koncert Anity Lipnickiej 
uświetni Inaugurację Roku 

Kulturalnego 2022/2023. Uroczy-
stość, podczas której prezydent 
miasta Konina wręczy nagrody 
twórcom, działaczom kultury 
i stypendia utalentowanym mło-
dym artystom odbędzie się 23 
września o godz. 18.00 w auli im. 
Jana A.P. Kaczmarka w Centrum 
Wykładowo-Dydaktycznym ANS 
w Koninie. Bilety na to wydarze-
nie zostały już wyprzedane.

Inauguracja Roku Kultural-
nego to okazja do podsumowa-
nia przez władze miasta tego, 
co działo się w minionym roku 
w kulturze i snucia planów na 
kolejnych 12 miesięcy. Zwień-
czeniem uroczystości będzie 
muzyczna uczta. Wystąpi Anita 
Lipnicka z projektem „O miło-
ści… akustycznie”. Wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów, 
na scenie debiutowała w zespo-
le Varius Manx i jest na niej nie-

przerwanie od 25 lat. W Koninie 
wokalistka rozpocznie oficjalnie 
swoją najnowszą trasę koncer-
tową „O miłości… akustycznie”: 
- Stworzymy wyjątkowy klimat, 
który pozwoli Wam przenieść się 
na moment w inny świat, świat 
pełen kojących wrażeń dźwięko-
wo-wizualnych, których wspól-
nym mianownikiem będzie....mi-
łość! – mówi Anita Lipnicka.   

Oprócz takich hitów jak „Pio-
senka Księżycowa”, „Piękna i Ry-
cerz” czy „Mosty”, w wykonaniu 
Anity Lipnickiej będzie można 
usłyszeć m.in. „Nothing Compa-
res 2 U” Sinéad O’Connor. Jest 
również szansa, że widzowie po-
znają przedpremierowo piosenki 
z najnowszego albumu, nad któ-
rym artystka obecnie pracuje.

Organizatorami Inauguracji 
Roku Kulturalnego 2022/2023 
są Miasto Konin i Koniński Dom 
Kultury.

Program targów OZE „Nowa Energia w Regionie”

Inauguracja roku 
kulturalnego

I dzień – 11.10.2022 (wtorek) 
Godziny otwarcia ekspozy-

cji: 10:00 - 17:00
10.00 – 10.10 
Otwarcie Targów OZE „Nowa 

Energia w Regionie” 
10.10. – 10.20 
Wielkopolska Dolina Energii – 

proces transformacji energetycz-
nej Wielkopolski Wschodniej 

10.20 – 10.35 
Regulacje prawne dot. wyko-

rzystania odnawialnych źródeł 
energii w kontekście transforma-
cji energetycznej Wielkopolski 
Wschodniej

10.35 – 10.50 
Panel dyskusyjny: Aktual-

ne prace legislacyjne dot. OZE 
w Polsce

10.50 – 11.10 
Klaster Energii Wielkopol-

ski Wschodniej – bezpieczeń-
stwo, konkurencyjność, rozwój 
w oparciu o OZE

11.10 – 12.00 
Panel dyskusyjny: Możliwość 

wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii i najnowszych 
technologii energetycznych 

w Wielkopolsce Wschodniej 
w kontekście krajowych i unij-
nych regulacji prawnych

12.00 – 12.30  
Oferta finansowania projektów 

inwestycyjnych na rzecz środo-
wiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem odnawialnych źródeł 
energii

12.30 – 13.30 Przerwa 
13.30 – 14.00   
Wodór w energetyce
14.00-15.00 
Panel dyskusyjny: Odnawialne 

źródła energii a bezpieczeństwo 
energetyczne przedsiębiorstw 
Wielkopolski Wschodniej - szan-
se i wyzwania

15.00 – 15.15  
Alternatywne paliwa płynne 

i stałe oraz innowacyjne formy 
ekospalania

15.15 – 15.45 
Instrumenty zwrotne dla 

przedsiębiorców w ramach per-
spektywy finansowej 2021-2027

Na zewnątrz – Pokaz technik 
prawidłowego spalania 

II dzień – 12.10.2022 (środa) 
Godziny otwarcia ekspozy-

cji: 9:30 - 15:00
10.00 – 10.20  
Fundusze Europejskie dla 

przedsiębiorców – przegląd pro-
gramów dotacyjnych - aktualna 
oferta w ramach perspektywy 
finansowej 2021-2027

10.20 – 11.00 
Wsparcie rozwoju przedsię-

biorstw na przykładzie projektu 
pn. „SPIN- Małopolskie Centra 
Transferu Wiedzy wsparciem dla 
przedsiębiorców”

11.00 – 11.30 
ABC Eksportu 
11.30 – 12.30 
Panel tematyczny pt. „Mło-

dzież chce wiedzieć więcej:  OZE 
– moda, konieczność czy biznes?”

12.30 – 13.30 
Przerwa
13.30 – 13.50 
Innowacje na rzecz zrównowa-

żonego rozwoju – Projekt GREEN 
TECH 2.0

13.50 – 14.10 
Usługi dla biogazowni - PolBio-

tech Laboratorium Sp. z o.o. 
14.10 – 14.40 
Rozstrzygnięcie konkursu 

„Wielkopolska Dolina Energii. Li-
der OZE 2022”. Wręczenie nagro-
dy głównej i wyróżnień.

Patronat nad wydarzeniem:
Ministerstwo Klimatu i Środo-

wiska; PAIH SA w Warszawie; 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Patronat medialny: 
Portal Samorządowy, Przegląd 
Koniński.

Program targów OZE „Nowa Energia w Regionie”

Wypożyczalnia 
audiowizualna 
MBP otwarta

W piątek (1 lipca) w Miej-
skiej Bibliotece Pub-

licznej im. Zofii Urbanowskiej 
otwarto oficjalnie Wypoży-
czalnię Zbiorów Audiowizu-
alnych. Symboliczną wstęgę 
przecięli Witold Nowak – za-
stępca prezydenta Konina 
i dyrektor biblioteki Damian 
Kruczkowski. Wypożyczalnia 
znajduje się na parterze bi-
blioteki, obok wypożyczalni 
dla dzieci. Zrealizowano ją 
w ramach remontu finanso-
wanego przez projekt KBO 
„Konin lubi książki 7”.

Regały wypełniają nie tylko 
audiobooki i filmy, ale także 
analogowe płyty długogra-
jące. Do dyspozycji odwie-
dzających jest też Playstation 
z goglami oraz wygodne fo-
tele i poduchy, a rodzice od-
wiedzający wypożyczalnie 
z pociechami mogą liczyć na 
kawę.
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Wnuki i dzieci byłych 
pracowników Pań-

stwowych Gospodarstw 
Rolnych (PGR) otrzymały 
komputery kupione przez 
Miasto Konin dzięki Fundu-
szom Europejskim.

Za 251.500 zł pozyska-
nych z programu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym 
- Granty PPGR” Urząd Miej-

ski w Koninie kupił 48 no-
wych laptopów, sześć kom-
puterów stacjonarnych i je-
den tablet wraz z niezbęd-
nym oprogramowaniem. 
Sprzęt został przekazany 
uczniom i ich rodzicom 
przez prezydenta Piotra 
Korytkowskiego i jego za-
stępcę Pawła Adamowa.

– Kupiliśmy dobre ja-
kościowo komputery, nad 

czym czuwał nasz Wydział 
Informatyki. Niech ten 
sprzęt będzie pomocny 
w edukacji,  w pracy i służy 
wam jak najdłużej – powie-
dział prezydent Korytkow-
ski. Celem projektu jest 
wsparcie rodzin pegeerow-
skich z dziećmi w zakresie 
dostępu do sprzętu kompu-
terowego oraz dostępu do 
Internetu.

Opieka wytchnieniowa
Dom Pomocy Społecznej 

w Koninie pomoże osobom 
sprawującym opiekę nad bliski-
mi i niepełnosprawnymi. Miasto 
Konin rozpoczęło realizację Pro-
jektu „Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2022” finansowanego 
przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej finansowa-
nego ze środków Funduszu Soli-
darnościowego.

Opieka wytchnieniowa daje 
możliwość pozostawienia na 
jakiś czas podopiecznego w pla-
cówce zajmującej się profe-
sjonalnie całodobową opieką. 
Głównym celem programu jest 
wsparcie członków rodziny lub 
opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad osoba-
mi posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, poprzez możliwość 
uzyskania doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi wy-

tchnieniowej na okres nie dłuż-
szy niż do dwóch tygodni w roku. 
- W trakcie pobytu w  Domu Po-
mocy Społecznej w Koninie oso-
ba starsza, przewlekle somatycz-
nie chora czy niepełnosprawna 
będzie mieć zapewnioną specja-
listyczną opiekę całodobową po-
legającą na zabezpieczeniu usług 
bytowych, opiekuńczych i wspo-
magających – tłumaczy Magda-
lena Gielniak-Sobczak - dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Ko-
ninie.

Dodatkowo osoby korzystają-
ce z pomocy będą miały dostęp 
do usług pielęgnacyjnych, wyży-
wienia z uwzględnieniem diet, 
zajęć z terapii zajęciowej, czy re-
habilitacji leczniczej.

- W tym czasie opiekun osoby 
niepełnosprawnej będzie miał 
możliwość zadbania o swo-
je zdrowie, rodzinę czy odpo-
czynek – dodaje dyrektor DPS 

w Koninie. Projekt to wyjątkowa 
szansa dla opiekuna osoby nie-
pełnosprawnej na odbudowę sił, 
które będzie mógł spożytkować 
w ciągu dalszej opieki. Opie-
ka wytchnieniowa świadczona 
z projektu jest całkowicie bez-
płatna.

Dom Pomocy Społecznej w Ko-
ninie już od prawie 50 lat niesie 
pomoc osobom starszym i scho-
rowanym. Każdego dnia pracow-
nicy DPS opiekują się ponad 100 
osobami przebywającymi na po-
bycie całodobowym i prawie 50 
na pobycie dziennym.

Odpowiedzi na pytania do-
tyczące opieki wytchnieniowej 
udzielają:  dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Koninie (tel. 
63 243 38 14 wew. 18), a także 
pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie w Koni-
nie pod numerem telefonu  
(63) 249 96 55.

Miasto Konin informuje 
o obowiązkach właścicie-

li nieruchomości wynikających 
z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy właściciele nieru-
chomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku poprzez 
przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe 
oraz treść Zarządzenia Prezy-
denta Miasta Konina nr 160 
z dnia 16 października 2017 r. 
w sprawie przyjęcia procedury 
wydawania decyzji nakazują-
cych przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej lub nowo 
wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Ko-
nina, wszyscy właściciele nie-
ruchomości, którzy mają tech-
niczną możliwość przyłączenia 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
powinni to uczynić.

Miasto Konin informuje, iż 
możliwe jest uzyskanie dotacji 
celowej na finansowanie lub do-
finansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej związanych 
z budową przyłącza kanalizacyj-

nego i przyłączeniem nierucho-
mości do miejskiej sieci kanali-
zacyjnej.

Zasady udzielania dotacji 
reguluje szczegółowo Uchwa-
ła nr 501 Rady Miasta Koni-
na z dnia 24 lutego 2021 r. 
w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej związanych z budo-
wą przyłącza kanalizacyjnego 
i przyłączeniem nieruchomości 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z powyższą uchwałą 
kwota dotacji ustalona została 
w wysokości 300 zł za każdy mb 
przyłącza, licząc od ściany bu-
dynku do studni, przykanalika, 
studni na kolektorze miejskiej 
sieci kanalizacyjnej lub przyłą-
cza kanalizacyjnego, nie więcej 
jednak niż kwota wynikająca 
z przedstawionych przez pod-
miot otrzymujący dotację (Doto-
wanego) faktur, rachunków lub 
dokumentów księgowych o rów-
noważnej wartości, potwierdza-
jących poniesione przez Dotowa-
nego koszty określone w regula-
minie będącym załącznikiem do 
uchwały.

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich
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Przebudowa stadionu stała się faktem
Ze względu na przebudowę 

zamknięty został stadion 
przy ul. Dmowskiego. Prace 
wykona wybrane w przetargu 
Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we GRETASPORT Ilona Stańczyk 
z Dąbrowy Górniczej. Firma za-
oferowała cenę 10.951.636,18 zł 
i sześcioletnią gwarancję.

Inwestycję prowadzi Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(MOSiR), który zarządza koniń-
ską infrastrukturą sportową. 
Umowa na przebudowę naj-
starszego stadionu w mieście 
została podpisana w czwartek, 
28 lipca, przez Ewę Kulczyńską 
– dyrektor MOSiR oraz Roberta 
Stańczyka – pełnomocnika firmy 
GRETASPORT w obecności pre-
zydenta Piotra Korytkowskiego.

W ramach przebudowy przy 
ul. Dmowskiego powstanie no-
woczesny zespół boisk wraz 
z niezbędną infrastrukturą obej-
mujący: dwa boiska o wymia-
rach 105mx68m - jedno z na-
wierzchnią naturalną, a drugie 
ze sztuczną oraz boisko trenin-
gowe o nawierzchni naturalnej 
o wymiarach 95mx45m. Wybu-
dowane zostanie m.in. oświet-
lenie, trybuny (częściowo zada-
szone) i nowe ogrodzenie. 

– Rozwijajmy miejską bazę 
sportową. Budujemy obiekt, 
z którego będą mogli korzystać 
uzdolnieni sportowo młodzi lu-
dzie oraz dorośli piłkarze i pił-
karki, działacze sportowi. Zy-
skają rodzice przychodzący na 
mecze swoich dzieci oraz oczy-

wiście kibice, którzy w niepo-
równywalnie lepszych niż dotąd 
warunkach będą mogli dopingo-
wać swoje drużyny – mówi pre-
zydent Piotr Korytkowski. 

Boiska będą posiadały funk-
cję treningową oraz meczową. 
Obiekt wykorzystywany będzie 
przez szkoły prowadzące klasy 
sportowe i mistrzostwa spor-
towego, stowarzyszenia i kluby 
prowadzące treningi piłkarskie. 
Po przebudowie stadion spełni 
wymogi licencyjne niezbędne 
przy organizacji rozgrywek ligo-
wych (Ekstraliga kobiet, III Liga 
mężczyzn).

Inwestycja jest prowadzona 
przy wsparciu Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Inwestycji o Szcze-

gólnym Znaczeniu dla Sportu 
- edycja 2021. Z tej puli Miasto 
Konin zdobyło maksymalne do-

finansowanie w wysokości 70%, 
reszta to wkład własny. Prace 
mają potrwać do 11 miesięcy.

Przyjazna przestrzeń do 
spotkań, wymiany myśli 

i wspólnego spędzania czasu – 
taki jest cel utworzenia przy ul. 
Dworcowej w Koninie siedziby 
Stowarzyszenia M-LAB. 14 lip-
ca miejsce stworzone z młody-
mi i dla młodych zostało oficjal-
nie oddane do użytku.

Nie było przecinania wstęgi, 
natomiast wszyscy uczestnicy 
symbolicznie zostali związani 
zieloną i żółtą wstążką. -  Dzisiaj 
jest święto wytrwałości, cierp-
liwości, konsekwentnego dąże-
nia do celu, niepoddawania się 
trudnościom, pracowitości, ale 
też święto współpracy, partner-
stwa i wsparcia – mówiła Ag-
nieszka Gołębiowska, prezeska 
Stowarzyszenia M-LAB.Siedzi-
ba została uruchomiona przez 
Stowarzyszenie M-LAB w part-

nerstwie z Miastem Konin. Mia-
sto udostępniło lokal, a prze-
prowadzenie remontu i zakup 
wyposażenia było możliwe 
dzięki projektowi Młodzi Am-
basadorzy Klimatu, który jest 
finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Fun-
duszy EOG w ramach Programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny. M-LAB pozyskał 
w ten sposób około pół miliona 
zł.– Od początku naszych dzia-
łań analizowaliśmy problemy, 
jakie ma młodzież. Myśleliśmy 
o tym, co zrobić, żeby popra-
wić jej sytuację w mieście. Zo-
rientowaliśmy się, że młodzież 
chce działać, coś robić – mó-
wiła Blanka Hardek – jedna 
z osób działających w M-LAB, 
Młoda Ambasadorka Klimatu. 
– To miejsce jest zwieńczeniem 

tego, co do tej pory zrobiliśmy, 
pokazuje, że młodzieży w mie-
ście zależy, chcemy mieć prze-
strzeń do wypowiadania się, do 
tworzenia i działania.

Stowarzyszenie M-LAB dzia-
ła od 2018 roku. Tworzy je gru-
pa dorosłych animatorów-wo-
lontariuszy: społeczników, pe-
dagogów, animatorów kultury, 
specjalistów z różnych dziedzin 
oraz młodzież z konińskich 
szkół i uczelni. Bezpośrednimi 
odbiorcami ich działań są dzie-
ci i młodzież w wieku między 
13 a 25 lat. Tworzenie miejsca 
dla młodzieży wsparli m.in.: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Koninie, Miejski Zakład Go-
spodarki Odpadami Komunal-
nymi, Leroy Merlin oraz Smur-
fit Kappa.

Miejsce dla młodych
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Trzecie podejście do Polskiego Ładu 
z mostem na Trasie Warszawskiej

Przebudowa mostu na 
Trasie Warszawskiej 

- na ten cel Konin po raz 
trzeci próbuje pozyskać 
pieniądze z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strate-
gicznych. Miasto złożyło 
do funduszu dwa wnioski, 
w każdym z nich ujęło mo-
dernizację mostu. Obiekt, 
przypomnijmy,  wymaga 
przebudowy. Ze względu 

na zły stan techniczny jego 
wschodnia nitka została 
zwężona do jednego pasa 
ruchu.

Pierwszy wniosek pt. 
„Poprawa warunków ob-
sługi i rozwoju terenów 
inwestycyjnych poprzez 
przebudowę sieci drogowo
-mostowej na terenie Mia-
sta Konin” opiewa na 72 
miliony zł. Obejmuje m.in. 
przebudowę mostu, budo-

wę ścieżek pieszo-rowero-
wych, chodników, a także 
budowę i przebudowę ka-
nalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia drogowego.

W przypadku drugiego 
wniosku - „Zwiększenie 
dostępności do terenów 
inwestycyjnych w Mieście 
Konin” całkowity koszt 
wynosi 186 milionów zł. 
Tu zakres prac jest szer-
szy. W ramach inwestycji 

miałyby zostać przebudo-
wane i rozbudowane głów-
ne ciągi komunikacyjne 
w mieście prowadzące do 
terenów inwestycyjnych. 
Prace byłyby prowadzone 
na drodze krajowej nr 92, 
w przebiegu której leży 
most oraz na „krajówce” 
nr 25.  

- Bez wsparcia z ze-
wnątrz nie będziemy 
w stanie wykonać tych 

prac z budżetu miasta – 
wyjaśnia prezydent Koni-
na Piotr Korytkowski.

Czemu most na Tra-
sie Warszawskiej jest tak 
ważny? Leży w ciągu dro-
gi krajowej nr 92. Brak 
przebudowy spowoduje 
jego całkowite wyłączenie 
z użytkowania. W przy-
padku czarnego scena-
riusza, czyli wyłączenia 
mostu, utrudniony będzie 

ruch drogami krajowymi 
i wojewódzkimi nie tylko 
w obrębie miasta. Mostem 
odbywa się ruch pojazdów 
z Autostrady A2 do tere-
nów inwestycyjnych Ko-
nina. Jest to alternatywne 
połączenie dla autostrady 
- w sytuacji awaryjnej na 
A2 może dojść do paraliżu 
komunikacyjnego na skalę 
ponadregionalną.

Kleczewski Hanex docenił 
potencjał konińskich tere-

nów inwestycyjnych i stąd chce 
rozwijać swoją biznesową dzia-
łalność. Mająca prawie 25-letnią 
historię rodzinna firma buduje 
przy ul. Brunatnej biurowiec 
z halą magazynową. Zakończe-
nie inwestycji w Koninie plano-
wane jest na koniec I kwartału 
przyszłego roku.

Jak poinformowali nas właś-
ciciele: nowy oddział budowany 
w Koninie ma wesprzeć zaplecze 

magazynowe, administracyj-
ne oraz pozwolić na dalszy roz-
wój w sprzedaży e-commerce na 
rynku polskim oraz zagranicz-
nym. 

Do 2027 roku Hanex zamierza 
zatrudnić 37 osób. O pracę moż-
na aplikować już dziś. Niektó-
re stanowiska są dostępne, ale 
w tymczasowej siedzibie w Kle-
czewie. Oferty pracy na stronie 
przedsiębiorcy. 

Hanex to firma rodzinna za-
łożona w 1998 r. Zajmuje się 

sprzedażą materiałów budowla-
nych z segmentu pokryć dacho-
wych. 

Przedsiębiorców zainereso-
wanych publikacją ofert pracy 
na nośnikach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Koninie 
i na miejskim koncie w serwisie 
Linkedln zachęcamy do przesy-
łania ofert do Wydziału Obsługi 
Inwestora na adres: barbara.ma-
sternak@konin.um.gov.pl

Zaglądamy na tereny 
inwestycyjne

mailto:barbara.masternak@konin.um.gov.pl
mailto:barbara.masternak@konin.um.gov.pl
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Pięć spektakli, grupy 
teatralne z zagranicy – 

tak przebiegał tegoroczny 
projekt „Otwórz okno na 
kulturę”. Zapoczątkowało 
go w ubiegłym roku Mia-
sto Konin,  w tym roku od-
była się jego druga edycja.  
Założeniem projektu jest 
wyjście ze sztuką ulicy jak 
najbliżej mieszkańców, 
pod okna bloków. Pierw-
sza edycja, podczas której 
pokazaliśmy trzy spekta-
kle, została bardzo ciepło 
przyjęta przez publicz-
ność. W tym roku widzo-
wie zobaczyli pięć spekta-
kli: „Etsumon” z doskona-
łymi szczudlarzami Afu-
my z Togo w Afryce, „Pe-
lat” hiszpańskiego artysty 
Joana Catali, „Dowód bar-
dzo osobisty” Konińskie-
go Teatru Tańca, „Zapach 

czasu” Teatru KTO, „Cmok. 
Smok” Teatru Scena 96.   
Współpraca przy organi-
zacji wydarzenia: Koniń-
ska Spółdzielnia Mieszka-

niowa, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Zatorze, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
„Związkowiec” i Miejskie 
Towarzystwo Budowni-

ctwa Społecznego w Koni-
nie. Współorganizatorem 
wydarzenia był Koniński 
Dom Kultury.

Mocne brzmienie 
na koniec wakacji 

Drugi „Coolturalny 
Weekend” (19-20 

sierpnia) w Koninie spot-
kał się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. 
Wszystkim dziękujemy za 
obecność i dobrą zabawę! 
Pierwszego dnia na sce-
nie na Bulwarze Nadwar-
ciańskim zagościli młodzi 
B-boye z konińskiej gru-

py Body and Soul, którzy 
ćwiczą swoje umiejętno-
ści pod okiem Grzegorza 
Ambroziaka w Konińskim 
Domu Kultury. Po nich 
scenę przejął znany ra-
per O.S.T.R., a na finał za-
grał DJ neeVald. 

W sobotę wystąpił lu-
biany przez publiczność 
koniński zespół KERS. Ten 

wieczór należał też do 
Pablopavo i Ludzików. Ar-
tyści zagrali m.in. utwory 
z najnowszej płyty „Mo-
zaika”, która miała swoją 
premierę w marcu tego 
roku. Przez cały weekend 
na mieszkańców czekała 
bogata oferta foodtrucków.

Otwórz okno na kulturę!

https://www.facebook.com/hashtag/coolturalnyweekend?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz7DSoYeqbNsovyL5rIxJpRBnwzz6gLMxTkbDjIYDHJNYT-CDrtY85nEAxnIfCx588OnKf-GyeYy4xeaPcbiYlIMM1jG63AppkzGT1UpelbHXwfgX56Ig3cvgt-rFQREdJIau2oBkgHB6UpiuTw91NEp-C9IGK7w8GOYuXndonMRSxjCQFcf-U_QWqmAisYDmyCot7CTZ9ETPKrMuu9dbu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coolturalnyweekend?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz7DSoYeqbNsovyL5rIxJpRBnwzz6gLMxTkbDjIYDHJNYT-CDrtY85nEAxnIfCx588OnKf-GyeYy4xeaPcbiYlIMM1jG63AppkzGT1UpelbHXwfgX56Ig3cvgt-rFQREdJIau2oBkgHB6UpiuTw91NEp-C9IGK7w8GOYuXndonMRSxjCQFcf-U_QWqmAisYDmyCot7CTZ9ETPKrMuu9dbu&__tn__=*NK-R
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