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Wodorowe miasteczko 
ruszyło z Konina

Park im. F. Chopina 
pięknieje 

Wyróżnienia dla firm na II Targach OZE

Nasz najstarszy i najwięk-
szy park miejski prze-

chodzi pozytywne zmiany. 
Przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych, środków własnych 
i miejskich PGKiM w Koninie 
rozbudowało ścieżkę eduka-
cyjną. Pojawiły się tam ławki 
edukacyjne, nowe kosze na 
śmieci i lampy. To jednak nie 
koniec zmian.

Mieszący się przy ulicy 
Dmowskiego 2 budynek zwa-
ny pawilonem został grun-
townie wyremontowany i po-
wstał w nim ośrodek edukacji 
ekologicznej, który oferuje 
przestrzeń dla konińskiej 

młodzieży. Spore nadzieje 
są wiązane także z konińską 
młodzieżą zaangażowaną 
w projekt Młodzi Ambasa-
dorzy Klimatu, która będzie 
mogła tu realizować swoje 
spotkania i prelekcje związa-
ne z ekologią. 

II Targi Odnawialnych Źródeł 
Energii „Nowa Energia w Re-

gionie” zakończyły się wręcze-
niem firmom wyróżnień i nagro-
dy głównej. Przyznała je kapituła 
składająca się z przedstawicieli 
Miasta Konina i Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Nagrody wręczył 
prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski. Zanim specjalne – i jak 
się okazuje bardzo pożądane – 
statuetki trafiły do laureatów, 
z wykładami i prezentacjami 
wystąpili reprezentanci różnych 
instytucji i firm, m.in. z Małopol-
ski i Poznania.

Targowe stoiska oblegane były 
przez młodzież z konińskiego 
„Koperasa”. Wyróżnienia przy-
znane w ramach konkursu „Wiel-
kopolska Dolina Energii. Lider 
OZE 2022” trafiły do:  ARIS GRO-
UP z Konina, AKORD Krzysztofa 

Krzymińskiego z Kazimierza Bi-
skupiego, Firmy Usługowo-Han-
dlowej EL-MAT Mariusza Ma-
tuszaka z Imielna, gm. Zagórów 
oraz FILTRO-TECH Jacka Majew-

skiego z miejscowości Kania, gm. 
Ostrowite. Nagrodę główną „Li-
dera OZE 2022” otrzymała nato-
miast firma ENERGA EKO z Koni-
na, a statuetkę z rąk prezydenta 

Piotra Korytkowskiego odebrali 
Adam Tycz i Michał Sznycer. 

– Kapituła zauważyła państwa 
działalność. Myślę, że te statu-
etki przyczynią się również do 

tego, że państwa biznes będzie 
się w dalszym ciągu rozwijał. 
Cieszę się, że statuetki zostały 
rozproszone po całym terenie 
Wielkopolski Wschodniej, czyli 
Wielkopolskiej Doliny Energii, 
bo wszyscy wspieramy tę mar-
kę, która została przez nas wy-
kreowana – powiedział prezy-
dent Konina Piotr Korytkowski. 
- Jestem przekonany, że przez 
te dwa dni nawiązały się nici 
współpracy między wystawca-
mi. Targi służą m.in. temu, żeby 
nawiązywać współpracę firm 
z Wielkopolski Wschodniej z wy-
stawcami zagranicznymi, a było 
ich dziesięciu.

Prezydent Piotr Korytkow-
ski oficjalnie zamknął II Targi 
OZE. Wcześniej zaprosił firmy 
tej branży do udziału w kolejnej 
edycji tego wydarzenia.

W czwartek (20 paździer-
nika) na placu Wolności 

stanął potężny biały namiot 
otoczony m.in. samochodami 
napędzanymi silnikami na wo-

dór. „Poznaj Wodór Roadshow” 
wyruszyło z naszego miasta do 
pięciu innych w Wielkopolsce. 
Przez kilka godzin stoiska z nie-
zwykłymi eksponatami i ekspe-
rymentami odwiedzali ucznio-
wie szkół, przedszkolaki, miesz-
kańcy Konina. Czekały na nich 
takie atrakcje, jak m.in. możli-
wość samodzielnego „odpale-
nia” silnika zasilanego energią 
elektryczną uzyskaną z wodoru 
czy uzyskania gazu z powszech-
nie dostępnych składników.

Można też było porozmawiać 
z robotem, zajrzeć pod maskę 
i do kabiny samochodu na wo-
dór. Była też słodka niespodzian-
ka w postaci lizaków „w kolo-
rach wodoru” tworzonych na 
miejscu. Wodorowe miasteczko 
zwiedzili także prezydent Ko-

nina Piotr Korytkowski i jego 
zastępca Paweł Adamów. Z wiel-
kim zainteresowaniem obser-
wowali demonstrację uzyskiwa-
nia energii elektrycznej z wodo-
ru, zadawali pytania robotowi. 
Sferę działań podejmowanych 
przez samorząd Konina na rzecz 
alternatywnych źródeł pozyski-
wania energii – Odnawialnych 
Źródeł Energii – oraz wdraża-
nia strategii zamiany klasycznej 
energii na pochodzącą właśnie 
z nich przedstawił prezydent 
Piotr Korytkowski, podkreślając 
wagę samorządowej współpra-
cy w tej kwestii. „Poznaj Wodór 
Roadshow” organizowany jest 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. 
Konin był pierwszym miastem, 
w którym się odbywał. 
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Pierwszych 40 mieszkań 
przy ul. Jaspisowej

Miasto Konin w dniu 7 paź-
dziernika br. podpisało 

umowę na „Rozbudowę syste-
mu wodociągowo-kanalizacyj-
nego miasta Konina - etap IV”, 
zadanie dofinansowane jest 
w 95% z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwesty-
cji Strategicznych. Wyłoniona 
w przetargu firma KANWOD 
Wiesław Tarczyński z Węglewa 
za kwotę 24.278.346,93 zł opra-
cuje dokumentację projektową 
oraz wykona na jej podstawie 
roboty budowlane polegające 
na budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz wodociągowej w 6 
rejonach Miasta Konina:
• Rejon I - Opracowanie doku-
mentacji oraz budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Kanałowej 
i  ul.  Rybackiej obręb Gosławi-
ce w Koninie;
• Rejon II - Opracowanie do-

kumentacji oraz budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Su-
lańskiej w  Koninie; 
• Rejon III - Opracowanie do-
kumentacji oraz budowa sieci 
wodociągowej i  kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Łężyn 
w Koninie;
• Rejon IV - Opracowanie do-
kumentacji oraz budowa sieci 
wodociągowej i  kanalizacji sa-
nitarnej dla osiedla Międzylesie 
Zachód w Koninie;
• Rejon V - Opracowanie doku-
mentacji oraz budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w  ul. Gró-
jeckiej i  ul. Strażackiej w Koni-
nie;
• Rejon VI - Opracowanie doku-
mentacji oraz budowa sieci wo-
dociągowej i  kanalizacji sani-
tarnej w  ul. Józefa Piłsudskiego 
i ul. Armii Krajowej w Koninie. 
Prace potrwają 3 lata.

W poniedziałek (24 paź-
dziernika) w siedzibie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej (MPEC) od-
była się niezwykła uroczystość. 
Otwarto „Eko-przestrzeń”, czyli 
salę edukacji ekologicznej dla 
wszystkich. 

Sala powstała w ramach pro-
jektu „Wielkopolskie ciepło 
przyjazne środowisku” i została 
wsparta (w okresie dwóch lat) 
ponad 134 tys. zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Służyć będzie całej Wielkopol-
sce Wschodniej. – Chcemy w niej 
uczyć mieszkańców, jak można 
pogodzić naturę i wytwarzanie 
energii, również tej cieplnej – 
powiedział w czasie uroczyste-

go spotkania Sławomir Lorek, 
prezes MPEC-Konin.

Wykład inauguracyjny, doty-
czący energii z OZE i zanieczysz-
czeń, wygłosił Jacek Slanina 

dyrektor Projektów i Marketin-
gu MPEC w Koninie. „Eko-prze-
strzeń” wyposażono w najno-
wocześniejszy sprzęt audiowi-
zualny wspierający edukację 

ekologiczną, a także niezwykle 
pomoce naukowe pozwalające 
zademonstrować praktycznie 
każdy rodzaj energii uzyski-
wany z odnawialnych źródeł. 
Z ogromną ochotą skorzystali 
z jego możliwości uczniowie 
„Trójki”.

– Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, wśród ekologicz-
nych elementów laboratorium 
pojawią się modele pojazdów 
zasilanych wodorem, ogniwa-
mi paliwowymi czy chociażby 
słoną wodą – dodał Sławomir 
Lorek. – Wyposażenie waliz-
kowe pozwala nam również na 
realizację zajęć bezpośrednio 
w placówkach oświatowych. Do 
końca przyszłego roku planuje-
my dotrzeć do około 1100 osób, 

szczególnie uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych ze Wschodniej Wielkopol-
ski. Zapraszamy też do nas doro-
słych, którzy na pewno znajdą 
w naszej „Eko-przestrzeni” coś 
dla siebie, poszerzą wiedzę nie 
tylko o procesach energetycz-
nych, ale sprawdzą namacalnie 
przewagę ciepła systemowego 
nad konwencjonalnymi meto-
dami ogrzewania mieszkań czy 
domów.

Miłym akcentem spotkania 
były okolicznościowe dyplo-
my i podziękowania wręczone 
uczniom i nauczycielkom ze 
Szkoły Podstawowej nr 3. „Eko
-przestrzeń” honorowym patro-
natem objął Prezydent Miasta 
Konina.

40 mieszkań, 12 garaży 
wbudowanych w piwni-

ce, nowoczesne podziemne kon-
tenery na śmieci, budynek bez 
barier architektonicznych – tak 
w wielkim skrócie można  opisać 
oddany we wrześniu budynek 
wielorodzinny przy ul. Jaspiso-
wej wybudowany przez Miejskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego sp. z o.o. (MTBS).  – To 
pierwszy z 7-8 budynków, któ-
re mają tworzyć nowej osiedle 
Jaspisowe w tej części miasta. 
Cieszy jakość wykonania i to, jak 
prężnie MTBS realizuje politykę 
mieszkaniową miasta – powie-
dział prezydent Korytkowski.

Budowa trwała od maja 2021 
r. Wtedy MTBS rozpoczął budo-
wę osiedla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych w sta-
rej części miasta, w kwartale 
pomiędzy ulicami: Szpitalną, 

Jaspisową i Józefa Piłsudskiego. 
Docelowo powstanie tam 7 lub 
8 budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych oraz kilka lokali 
usługowo-handlowych zlokali-
zowanych w sąsiedztwie ronda.

Jako pierwszy powstał budy-
nek „A”. Generalnym wykonaw-
cą była firma DEMOCO-Poland 
z Tarnowa Podgórnego. Budy-
nek zlokalizowany jest przy ul. 
Jaspisowej 1 w Koninie.

W budynku powstało 40 
mieszkań i 12 indywidualnych 
garaży wbudowanych w piwni-
ce. W każdej klatce schodowej 
zamontowano cichobieżną win-
dę przystosowaną do obsługi 
przez osoby niepełnosprawne. 
Mieszkania zostały wykonane 
w standardzie deweloperskim 
i każdy z przyszłych właścicie-
li będzie mógł przeprowadzić 
indywidualną aranżację wnę-

trza, w tym możliwe jest także 
przebudowywanie ścianek we-
wnętrznych.

Oprócz mieszkań i garaży 
na sprzedaż oferowane są ko-
mórki lokatorskie (8 na półpię-
trach i 32 w podpiwniczeniu). 
Do wspólnego użytkowania dla 
wszystkich mieszkańców pozo-
staną także dwa pomieszczenia 
piwniczne z dostępem zarów-
no od wewnątrz budynku, jak 
i z zewnątrz. Pomieszczenia te są 
przeznaczone do przechowywa-
nia wózków i rowerów.

Teren obok budynku został 
zagospodarowany: drogi, chod-
niki, parkingi, nasadzenia ziele-
ni, plac zabaw dla dzieci, oświe-
tlenie. To pierwszy w Koninie 
obiekt mieszkalny wyposażony 
w podziemne silosy do czaso-
wego gromadzenia odpadów ko-
munalnych.

Miasto rozbuduje 
sieć wodociągowo-
kanalizacyjną

  „Eko-przestrzeń”  działa  u  ciepłowników
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20 października widzo-
wie zobaczyli premie-

rę spektaklu Teatru Forum 
pt. ,,Rozdroża” przygotowa-
nego przez konińskich Mło-
dych Ambasadorów Klimatu 
(MAK). To jedno z najważniej-
szych wydarzeń w ciągu rocz-
nej pracy. 

Teatr Forum to dość niety-
powy sposób partycypacji, 
a także wciągnięcia widzów 
w prezentowaną historię. Bo-
haterem spektaklu był Krzyś, 
który był aktywistą społecz-
nym i działał w dość ostry, 
często raniący dla członków 
swojego zespołu sposób. 
Wersje spektaklu były dwie. 
Pierwsza nie zakończyła się 
dla Krzysia happy endem. 
Nasz bohater został pozosta-

wiony sam sobie przez naj-
bliższych i przyjaciół. W dru-
giej - sytuacja uległa zmianie. 
Wpływ na to mieli widzowie. 
Bieg wydarzeń zmienił jako 
pierwszy prezydent Konina 
Piotr Korytkowski. Następne 
sceny pokazywały, że zmiana, 
która zaszła w Krzysiu dzięki 
publiczności pozwoli na lep-
sze rozwiązanie jego proble-
mów, bez utraty znajomych. 
Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa MAK-owej sztuki. 

Kilkudziesięciu reprezentan-
tów samorządów z całej Pol-

ski  20 i 21 października rozma-
wiało w Koninie o tym, co należy 
robić, by stworzyć „Miasto Oby-
wateli”. Jest to drugie spotkanie 
w ramach projektu SWD EMPI-
RIE.

Z uczestnikami dyskusyjnego 
spotkania, którego organizato-
rem jest Związek Miast Polskich, 
spotkali się prezydent Konina 
Piotr Korytkowski i jego zastęp-
ca Witold Nowak. Zaprezento-
wali działania podejmowane 
przez nasz samorząd przy opra-
cowaniu strategii rozwoju Ko-
nina oraz współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi. Także 
tworzeniem dla nich warunków 
do działania, czego dowodem 
jest Centrum Organizacji Poza-
rządowych (COP), w którym od-
bywają się dyskusje i warsztaty. 
Samorządowcy rozmawiali tak-

że z przedstawicielami Młodzie-
żowej Rady Miasta. Odwiedzili 
też objazdową wystawę „Po-
znaj wodór” z cyklu „Wodorowa 
Wielkopolska”.

Dużym przeżyciem dla wielu 
z nich było zwiedzanie Starówki 
na wózkach inwalidzkich. Prze-
wodnikami byli Maciej Wiatrow-
ski z Fundacji Podaj Dalej i jego 
koledzy. Czwartkowe obrady za-
kończyło zwiedzenie COP oraz 

specjalistycznych mieszkań dla 
osób z  niepełnosprawnościami, 
mieszczących się w tym samym 
budynku, pod czujnym okiem 
szefa Centrum Bartosza Jędrzej-
czaka. W piątek samorządowcy 
odwiedzili M-Lab, odbyli warsz-
taty z inscenizowanymi konsul-
tacjami społecznymi i podsumo-
wali spotkanie, wymieniając się 
doświadczeniami i spostrzeże-
niami.

We wrześniu dzieci i mło-
dzież z całej Polski mogą 

stawiać pierwsze kroki w pro-
gramowaniu w ramach naj-
większych warsztatów progra-
mistycznych “Koduj z Giganta-
mi”. W bezpłatnych zajęciach 
11. edycji wydarzenia wzięli 
udział także młodzi mieszkań-
cy naszego miasta. We września 
uczestnicy w Koninie poznali 
podstawy programowania i za-
sady bezpiecznego korzystania 
z sieci. 

Konin to jedno z ponad 100 
miast w całej Polsce, w którym 
już najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił w programowaniu, 
dzięki prowadzonej bezpłatnej 
akcji edukacyjnej “Koduj z Gi-
gantami”. W trakcie warsztatów 
dzieci i młodzież w wieku od 
7 do 19 lat poznają popularne 
środowiska i języki programo-
wania. Patronat honorowy nad 
akcją objęli m.in. Minister Edu-
kacji i Nauki, Centrum GovTech, 
Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cy-
fryzacji Janusz Cieszyński, NASK, 
ORE  oraz liczni włodarze miast, 
w tym prezydent Konina – Piotr 
Korytkowski.

Jest wiele powodów, aby rozpo-
cząć przygodę z kodowaniem już 
od najmłodszych lat. Nauka pro-
gramowania to nie tylko rozwój 
umiejętności cyfrowych, ale moż-
liwość rozwinięcia kreatywnych 
umiejętności, a także logicznego 
i analitycznego myślenia. Zajęcia 
te mają dobry wpływ na ćwicze-
nie wyobraźni czy samodzielne 
radzenie sobie z problemami. 
Jest to też zdobywanie umiejęt-
ności, które w przyszłości otwo-
rzą furtkę do jednej z najbardziej 
perspektywicznych branży, jaką 
jest branża IT i jej pokrewne. Or-
ganizowane cyklicznie warsztaty 
„Koduj z Gigantami” są właśnie 
okazją ku temu, aby zdobyć te 
kompetencje, stawiając pierwsze 
kroki w świecie programowa-
nia. Ponieważ przekrój wiekowy 
uczestników jest dość spory, or-
ganizatorzy zajęć “Koduj z Gigan-
tami” dostosowali program wy-
darzenia tak, aby był atrakcyjny 
i wartościowy  dla dzieci i mło-
dzieży w każdym wieku.

Młodsi uczestnicy warsztatów 
mający 7-9 lat wzięli udział w za-
jęciach z programowania w śro-
dowisku Scratch oraz w świecie 

popularnej i lubianej przez nich 
gry Minecraft. Nieco starsze 
dzieci w wieku 10-12 lat mogły 
natomiast wybrać naukę progra-
mowania bloczkowego w Scrat-
chu lub poznać tajniki tworzenia 
aplikacji mobilnych w środowi-
sku App Inventor. W przypadku 
warsztatów online, uczestnicy 
do wyboru mieli także warszta-
ty z budowania stron interneto-
wych. Zajęcia okazały się niezwy-
kle angażujące, zwłaszcza dzięki 
połączeniu nauki z elementami 
zabawy. Starsi uczestnicy warsz-
tatów mieli zaś okazję poznać 
języki programowania, w któ-
rych na co dzień kodują zawo-
dowi programiści i które należą 
do najpopularniejszych języków 
stosowanych obecnie w branży 
IT, czyli C# i Python.

Każdy z uczestników otrzymał 
dostęp do platformy Discord, na 
której mogli się komunikować 
ze sobą i trenerami, nawiązywać 
relacje w swoich grupach rówie-
śniczych oraz wymieniać się pro-
jektami stworzonymi w trakcie 
akcji. 11 edycja warsztatów pro-
gramistycznych odbyła się pod 
hasłem cyberbezpieczeństwo. 

Oprócz programowania i wiedzy 
z zakresu nowych technologii, 
organizatorzy zwrócili uwagę 
na bardzo aktualne dziś zagad-
nienie, jakim są właśnie hake-
rzy i cyberataki. W trakcie zajęć 
uczestnicy poznawali zatem nie 
tylko środowiska i języki pro-
gramowania, ale także uczyli się 
jak stworzyć mocne i bezpieczne 
hasła, tworząc własny generator 
haseł, dowiedzieli się na czym 
polega phishing i jak rozpoznać 
fałszywe strony, aby nie paść 
ofiarą przestępczości w sieci 
oraz jak świadomie i bezpiecznie 
korzystać z Internetu.

Wiedzę na temat cyberbez-
pieczeństwa mogli zdobyć tak-
że rodzice uczestników, którzy 
otrzymali treściwy e-book „Jak 
nie dać się Cyber zbójom” przy-
gotowany wspólnie z firmą Se-
kurak oraz czasopismem Progra-
mista Junior, a także mogli wziąć 
udział w bezpłatnym webinarze 
poświęconym bezpieczeństwu 
w sieci, które prowadził trener 
Gigantów Programowania.

Organizatorem warsztatów 
„Koduj z Gigantami” jest najwięk-
sza w Polsce szkoła programo-

wania dla dzieci i młodzieży „Gi-
ganci Programowania”. Szkoła od 
przeszło 7 lat prowadzi zajęcia 
w miastach w całej Polsce w for-
mule stacjonarnej, a także onli-
ne. Ponad 40 autorskich kursów 
przeznaczonych jest dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 do 19 
lat. Kolejna edycja bezpłatnych 
warsztatów odbędzie się już 
w lutym 2023 roku.  Dzieci i mło-
dzież w całej Polsce, także w Ko-
ninie, które nie wzięły udziału 
w obecnej akcji, a chcą poczuć 
się jak programiści, będą mogły 
wspólnie z trenerami Gigantów 
Programowania odkrywać tajni-
ki kodowania już w okresie ferii 
zimowych.

Największe bezpłatne warsztaty programistyczne

„Koduj z Gigantami” w Koninie

Spektakl Teatru Forum 
pt. ,,Rozdroża”

W Koninie dyskutują o „Mieście Obywateli”
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Koncertem Anity Lipnickiej 
rozpoczął się w Koninie 

nowy rok kulturalny. Uroczystość, 
podczas której prezydent Konina 
wręczył nagrody twórcom, dzia-
łaczom kultury i stypendia uta-
lentowanym młodym artystom, 
odbyła się w auli im. Jana A.P. 
Kaczmarka w Centrum Wykła-
dowo-Dydaktycznym Akademii 
Nauk Stosowanych w Koninie.

- Konin jest miastem, gdzie pły-
nie energia kultury – powiedział 
prezydent Piotr Korytkowski. 
– Jest to możliwe dzięki wam - 
twórcom, niezależnym artystom, 
animatorom kultury i ludziom 
z nią związanym, pracownikom 
miejskich instytucji kultury, ale 
nie tylko, bo w naszym mieście 
działają instytucje kultury pod-
ległe Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego – podsumował.

Choć w Koninie nie ma te-
atru z prawdziwego zdarzenia, 
to prezydent szczególną uwa-

gę poświęcił właśnie teatrowi, 
przywołując Festiwal Teatrów 
„Otwórz okno na kulturę”, z któ-
rym miasto wyszło na ulice, pod 
okna bloków i domów, i Koniński 
Teatr Tańca będący fantastycz-
nym zjawiskiem nie tylko na ryn-
ku konińskim, ale też ogólnopol-
skim.

Kultura jest niezwykle waż-
nym elementem rozwoju Koni-
na, podnosi jego atrakcyjność, 
tworzy tożsamość, dlatego mia-
sto przystąpiło do pracy nad 
Programem Rozwoju Kultury, 
który pozwoli nam jeszcze lepiej 
dopasować ofertę do oczekiwań 
naszych mieszkańców i określić 
kierunek, w którym powinniśmy 
podążać, podejmując kolejne 
przedsięwzięcia.  - To złożony 
proces, którego efekty poznamy 
w przyszłym roku – powiedział 
Piotr Korytkowski. 

Podczas Inauguracji Roku Kul-
turalnego odznaki honorowe 

„Za zasługi dla Miasta Konina” 
otrzymały: Sylwia Dziardziel 
i Marlena Brzezińska-Stawicka. 
Nagrody Prezydenta Miasta Ko-
nina za działalność artystyczną, 
upowszechnianie i rozwój kultu-
ry odebrali: Janusz Wawrowski, 
Grzegorz Ambroziak, Andrzej 
Majewski, Krystyna Ruminkie-
wicz, Wanda Gruszczyńska, Mar-
ta Duszyńska, Marta Kornalska, 
Aleksandra Bryl, Monika Marci-
niak-Krzesińska.

Ponadto prezydent wręczył 
stypendia młodym, utalentowa-
nym artystom: Laurze Bączkie-
wicz i Bartoszowi Wódczakowi.

- Wszyscy tutaj obecni jesteście 
piękni, bo obcujecie z kulturą 
i cieszę się, że jest was w naszym 
mieście tak wielu, bo możecie 

tym pięknem zarażać innych  – 
nie krył zachwytu zastępca pre-
zydenta Konina Witold Nowak, 
który pogratulował nagrodzo-
nym i zapowiedział, że już w naj-
bliższych miesiącach w Koninie 

czekają nas kolejne wspaniałe 
wydarzenia kulturalne. Galę za-
kończył koncert Anity Lipnickiej 
z zespołem. Artystka rozpoczęła 
w Koninie swoją najnowszą trasę 
koncertową „O miłości”.

Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023

Koninianka zaśpiewa na Eurowizji Junior 2022
Nie lada niespodzianka cze-

kała na koniniankę Laurę 
Bączkiewicz w Szkole Pod-
stawowej nr 4 im. Gustawa 
Morcinka w Koninie, do której 
uczęszcza, po powrocie z elimi-
nacji na koncert finałowy Euro-
wizji Junior 2022.

Uczniowie, nauczyciele i za-
proszeni goście - wśród nich 
prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski - w tajemnicy przy-
gotowali dziewczynce hucz-
ne powitanie. Laura, która 
w weekend wygrała eliminacje 
do Eurowizji, 28 września wró-
ciła bowiem do szkolnych zajęć. 
Zamiast jednak trafić prosto na 

lekcję języka polskiego, została 
zaproszona do sali  gimnastycz-
nej, w której czekali na nią ko-
ledzy, goście oraz „kosmiczny” 
tort z napisem „Leć na Księ-
życ!!! Tylko wracaj do nas!”. To 
nawiązanie do piosenki pt. „Lot 
na Księżyc”, którą 11-latka za-
śpiewa w Armenii. – Nikt się 
nie wygadał. Jestem wzruszona 
i bardzo dziękuję – wyznała bo-
haterka uroczystości. 

 – Laura jest taką skromną 
dziewczyną. Widzicie ją nieraz 
na korytarzu, uśmiechnie się, 
coś tam powie i gdzieś znika. 
Ale jak znika, to dobrze, bo 
później widzimy jak rozwija 

swoje pasje i marzenia – mówił 
Zbigniew Kosmalski, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Koninie i życzył wszystkim 
uczniom spełnienia marzeń.

Życzenia i gratulacje składa-
li Laurze koleżanki i koledzy 
ze szkoły, najbliżsi, instruktor 
Mariusz Urbaniak – Studio Pio-
senki Estradowej HIT, a także 
prezydent Piotr Korytkowski. 
Prezydent przyznał, że mocno 
trzymał kciuki za Laurę pod-
czas jej niedzielnego występu 
w „Szansie na Sukces”, kiedy za-
padła decyzja, kto zaśpiewa 11 
grudnia w Armenii. Jak powie-
dział – jest przekonany, że finał 

Eurowizji Junior jest w zasięgu 
Laury. W imieniu mieszkań-
ców wręczył 11-latce bukiet 
kwiatów i upominki. – Życzę ci 
rozwijania talentu i tego, żebyś 
mogła nim nas wszystkich cie-
szyć – mówił Piotr Korytkowski. 
- Marzenia się spełniają, a wiel-
kim marzeniem Laury było po-
jechać na Eurowizję. I spełniła 
je! – dodał instruktor wokalny 
młodej artystki Mariusz Urba-
niak. Za przygotowanie takiej 
niezwykłej niespodzianki po-
dziękowała wszystkim Anna 
Bączkiewicz - mama Laury. 
A na koniec wszyscy mieli oka-
zję spróbować pysznego tortu.
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Konińskie Stowarzysze-
nie Kupców „BAZAR”, 

Miasto Konin, PGKiM oraz 
KDK i MDK zaprosili koni-
nian na III Jarmark Sma-
ków, który odbył się w so-
botę (24 września) na ba-
zarze przy ul. 11 Listopada. 
Atrakcji było mnóstwo. Ko-
niński Jarmark Smaków już 
na dobre zagościł w świa-
domości odwiedzających 
bazar. A występy młodych 
gwiazd estrady, konkur-
sy i degustacje przypadły 
wszystkim do gustu.

– Tutaj codziennie robi-
my zakupy, a szczególnie 
intensywnie kupujemy 
w weekend – mówił pod-
czas otwarcia imprezy pre-
zydent Konina Piotr Koryt-
kowski, który okazał się też 
niezłym showmanem, pro-
wadząc konkursy z nagro-
dami. – Polecam wszyst-
kim to miejsce i ofertę pra-
cujących tu kupców.

Wśród nich zauważy-
liśmy m.in. posła Leszka 
Galembę, który w swoim 
pawilonie wspierał dziel-
nie zapracowaną załogę. 
Natomiast poseł Tomasz 
Nowak wraz z gronem 
współpracowników pro-
wadził zbiórkę podpisów 
pod społecznym projek-
tem ustawy zwiększenia 
rent socjalnych. Na jar-

marku oferowano żurek, 
kiełbaskę oraz grochówkę. 
Nie zabrakło drożdżówek 
i owoców. Było pysznie! 
A o słodkie „honoraria” dla 
młodych artystów zadba-
li poseł Leszek Galemba 
i prezydenta Konina Piotr 
Korytkowski. Konkursowe 
nagrody ufundował – obok 
kupców z bazaru – także 
prezes PGKiM Michał Za-

wadzki. Nowością tego-
rocznej odsłony Jarmarku 
była specjalna piosenka. 
Poniżej jej fragment:

Nasz bazar w Koninie na 
piątym osiedlu to wielka 
handlowa rodzina.

Odwiedzić nas musisz, 
dokonać zakupów, zoba-
czysz, że to miód-malina.

Ryneczki, stragany, tu 
każdy wygrany, bo lubi tę 
swoją robotę.

Tu trzeba mieć serce 
i być trochę cwanym, na 
życie mieć wielką ochotę…

Tę sytuację skomentował 
prezydent Piotr Korytkow-
ski krótko: – Jak już po-
wstają o czymś piosenki, to 
znaczy, że musi to być coś 
ważnego.

Jak na urodziny przysta-
ło, były prezenty, tort 

i dobra zabawa. Mowa 
oczywiście o 10. urodzi-
nach zespołu wokalnego 
Fantazja, działającego 
w Konińskim Domu Kul-
tury. Koncert jubileuszo-
wy ,,Muzyczne prezenty” 
odbył się w niedzielę, 2 
października.

Z urodzinowymi pre-
zentami przybyli: wokali-
ści Studia Piosenki Estra-
dowej HIT, prowadzonego 
przez Mariusza Urbaniaka 
oraz duet wokalno-instru-
mentalny Wojtek Oliński 
i Iga Lewandowska. Dla 
jubilatów zatańczyli po-
nadto tancerze z Koniń-
skiego Domu Kultury: Ze-
spół Tańca CODA z KDK, 
w choreografii do piosen-

ki ,,Niech żyje bal” oraz 
tancerki i tancerze zespo-
łów FUKS oraz BAS.

Muzyczny prezent 
w postaci autorskiego 
wykonania utworu ,,Jak 
minął dzień” przekazali 
także jubilatom dyrekcja 
i kierownicy KDK.

Życzenia z okazji jubile-

uszu złożyli również Fan-
tazji włodarze miasta. Wi-
told Nowak, zastępca pre-
zydenta Konina, odczytał 
list gratulacyjny, który 
wystosował do jubilatów 
prezydent Piotr Koryt-
kowski. - Dziękujemy ar-
tystom za pasję i miłość do 
muzyki. Dziękujemy Miro-

sławowi Grzance, opie-
kunowi zespołu, za serce, 
które wkłada w zespół – 
mówił Witold Nowak. Na 
zakończenie koncertu 
wystąpili szanowni jubi-
laci. W wykonaniu Fanta-
zji usłyszeliśmy utwory: 
,,Staruszek Świat”, „Miłość 
jak wino”, wiersz „Bukiet” 
autorstwa Danuty Olczak 
w wykonaniu Kazimie-
ry Mokrzan. Publiczność 
śpiewała wspólnie z wo-
kalistami ,,Walca Franco-
is’a” oraz „Tańczę z Tobą 
moje życie”.

Zespół wokalny Fanta-
zja działa w Konińskim 
Domu Kultury od 2012 
roku. Jego kierownikiem 
artystycznym jest Miro-
sław Grzanka. Tekst: Do-
rota Gapska/KDK.

44-osobowa grupa 
seniorów z Koni-

na uczestniczyła 30 wrze-
śnia w Targach VIVA Se-
niorzy 2022 w Poznaniu. 
Są to pierwsze w Polsce 
targi skierowane do osób 
starszych. Koninianie 
brali w nich udział już po 

raz kolejny. Miasto Konin 
było współorganizatorem 
wyjazdu razem z Radą 
Seniorów Miasta Konina. 
Uczestnikom zapewnio-
no transport, wyżywienie 
oraz bilety wstępu na to 
wydarzenie. 

W dniu 20 październi-
ka 48-osobowa gru-

pa konińskich seniorów 
uczestniczyła w wycieczce 
do zoo we Wrocławiu.

Uczestnikom zapewnio-
no transport, wyżywienie 
oraz bilety wstępu do zoo. 
Był to wyjazd integrują-

cy środowisko seniorów 
z naszego miasta. Inicjato-
rem przedsięwzięcia była 
Rada Seniorów, a Prezy-
dent Miasta Konina Piotr 
Korytkowski poparł po-
mysł i przekazał na jego 
realizację pieniądze z bu-
dżetu miasta.

Konińscy seniorzy na 
targach w Poznaniu

Jarmark Smaków po raz trzeci

Seniorzy z Konina 
zwiedzili 
wrocławskie zoo

10 lat zespołu wokalnego Fantazja
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Co się stanie, kiedy 
w jednym miejscu spo-

tkają się dzieci z koniń-
skich przedszkoli? Odpo-
wiedź jest prosta – miej-
sce to stanie się wulkanem 
energii, nieskrępowanej 
radości i areną cieka-
wej dyskusji. Tak było 15 
września, kiedy delegacje 
konińskich przedszkoli, 
a mamy ich 18, spotkały 
się w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego. 

Wizyta nie była przy-
padkowa, to był efekt pro-
pozycji, którą przedszko-
laki złożyły prezydentowi 
Piotrowi Korytowskiemu. 
Z okazji Dnia Przedszko-
laka zaproponowano 
władzom miasta udział 
w debacie. Prezydent 
wyzwanie podjął, dzieci 
i opiekunów zaprosił do 
urzędu, a salę 101 kazał 
przearanżować na kolo-
rowe, przyjazne dzieciom 
miejsce. I tym sposobem 
15 września doszło do 
ciekawej rozmowy. Lekki 
stres było widać nie tylko 
po stronie dzieci…

Siedząc w kręgu, dzieci 
zadawały po jednym pyta-

niu, a potem doszły jeszcze 
inne kwestie wynikające 
z dynamiki sytuacji. Pyta-
no więc prezydenta o to, 
czy chodził do przedszkola 
i czy pamięta imię wycho-
wawczyni. W odpowiedzi 
usłyszano, że Piotr Ko-
rytkowski uczęszczał do 
Przedszkola nr 5 „Plastuś”, 
a wychowawczyni miała 
na imię Genowefa. Przy 
kolejnym pytaniu o to, czy 

prezydent był grzecznym 
dzieckiem odpowiedź była 
jakby… wymijająca. - Ja 
twierdzę, że byłem grzecz-
ny – stwierdził prezydent. 
Potem, dopytywany, wy-
jaśnił, że chciał być wete-
rynarzem i żołnierzem, 
że lubi podróżować i jego 
marzeniem jest wyjazd 
do Nowej Zelandii. Antek 
zapytał, co miasto robi dla 
dzieci z niepełnosprawno-

ściami. – Nowe inwestycje 
i to, co można zmienić ma 
pod swoim nadzorem nasz 
specjalista od dostępności 
– pan Tomasz Gilewski. To 
on pilnuje, by miasto było 
przyjazne i otwarte dla 
wszystkich. Staramy się  
robić dużo, nawet delega-
cje z innych miast przyjeż-
dżają do Konina i czerpią 
z naszych doświadczeń, 
ale mam świadomość, że 
mamy jeszcze wiele do 
zrobienia w tym zakresie 
– wyjaśnił Piotr Koryt-
kowski.

Inicjatorem debaty było  
Przedszkole nr 2 „Kraina 
Wesołej Zabawy” w Koni-
nie , które współpracuje ze 
Światową Organizacją Wy-
chowania Przedszkolnego 
OMEP. Pomysł wsparły 
wszystkie konińskie pla-
cówki!

Uroczyste obchody 
Dnia Edukacji Naro-

dowej odbyły się w dniu 
24 października 2022 
roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Koninie. 26 
nauczycieli z konińskich 
szkół, przedszkoli i placó-
wek oświatowych otrzy-
mało z rąk Piotra Koryt-
kowskiego – prezydenta 
Konina oraz Witolda 

Nowaka -  zastępcy pre-
zydenta ds. społecznych, 
nagrody i wyróżnienia.

Odznakę honorową „Za 
zasługi dla Miasta Koni-
na” za szczególne osią-
gnięcia zawodowe i spo-
łeczne otrzymała Mo-
nika Telesińska-Pawlak 
– Przedszkole nr 15 „Mali 
Przyrodnicy” w Koninie.

Certyfikat Polskiego 
Systemu Informacji Tu-

rystycznej odebrał Marek 
Zawidzki Prezes Zarządu 
Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej MARINA pod-
czas Wielkopolskich Ob-
chodów Światowego Dnia 
Turystyki w Baborówku. 
Lokalna Organizacja Tury-
styczna utrzymuje poziom 
trzech gwiazdek od roku 
2011.

Aby uzyskać trzygwiazd-
kowy certyfikat, koniński 
punkt musiał wykazać się 

m.in. odpowiednią lokali-
zacją obiektu, dostępno-
ścią architektoniczną dla 
osób niepełnosprawnych, 
obsługą turysty min. pięć 
dni w tygodniu przez co 
najmniej dwóch informa-
torów z wykształceniem 
kierunkowym lub kilku-
letnim doświadczeniem 
w branży oraz znajomo-
ścią języków obcych. Cer-
tyfikat przyznany został 
na dwa lata,  od lipca 2022 
do lipca 2024 roku.

Uczniowie jednej 
z czwartych klas Szko-

ły Podstawowej nr 6 byli 
gośćmi prezydenta Konina 
Piotra Korytkowskiego.

Uczniowie konińskiej 
„Szóstki” okazali się bardzo 
wymagającymi rozmów-
cami. Piotr Korytkowski 
nie stronił od odpowiedzi 
na każde z pytań. Były za-
równo te o dziecięce ma-
rzenia, jak i ulubiony sport 
czy hobby, po te znacznie 
trudniejsze - o problemach 

miasta czy trudnościach 
w sprawowaniu funkcji 
prezydenta. 

Spotkanie trwało blisko 
godzinę i zakończyło się 
obdarowaniem prezyden-
ta przez uczniów własno-
ręcznie wykonanymi przez 
nich laurkami i słodkościa-
mi. Piotr Korytkowski od-
wdzięczył się upominkami 
oraz zdrowymi batonami 
energetycznymi.

Nie obyło się oczywiście 
bez pamiątkowych zdjęć.

Czwartoklasiści 
z wizytą w urzędzie

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

Trzy gwiazdki w procesie 
certyfikacji otrzymało 
Centrum Informacji 
Turystycznej w Koninie

Pierwsza debata przedszkolaków 
z prezydentem Konina
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4 listopada została pod-
pisana umowa z Miej-

skim Zakładem Komuni-
kacji w Koninie na prowa-
dzenie Autoryzowanego 
Punktu obsługi Programu 
Konińskiej Karty Miesz-
kańca. Karta połączy obec-
ne dwie konińskie karty: 
Rodziny 3+ oraz Seniora, 
które w nowej karcie staną 
się pakietami i wraz z pa-
kietem mieszkańca będą 
oferowały mieszkańcom 
zniżki na usługi i produkty.

Ze strony Miasta Konina 
umowa została podpisana 
przez zastępcę prezydenta 
Pawła Adamowa, ze strony 

Miejskiego Zakładu Komu-
nikacji w Koninie – prezes 
zarządu Magdalenę Przy-
byłę.

W Punkcie przyjmowane 
i rozpatrywane będą wnio-
ski o wydanie Konińskiej 
Karty Mieszkańca. Będzie 
on również realizował i na-
wiązywał współpracę z po-
tencjalnymi Partnerami 
Programu. Punkt zostanie 
uruchomiony 2 stycznia 
2023 roku w Centrum Ob-
sługi Pasażerów, przy ulicy 
Dworcowej 6. Budynek do-
stosowany jest do obsługi 
osób z niepełnosprawno-
ściami.

Konin laureatem 
o g ó l n o p o l s k i e g o 

konkursu „Eco-Miasto” 
w kategorii „Zieleń miej-
ska, błękitno-zielona 
infrastruktura” w mia-
stach poniżej 100 tys. 
mieszkańców!

Jury konkursu zor-
ganizowanego przez 
Ambasadę Francuską 
w Polsce doceniło nasze 
miasto m.in. za dofinan-
sowany z funduszy EOG 
i budżetu państwa pro-
jekt „Zielone korytarze 
miejskie – klimatyczne 
przebudzenie w Koni-
nie”, który zakłada bu-
dowę tężni, tworzenie 
parków kieszonkowych, 
zielonych podwórek 
miejskich i zielonych ko-
rytarzy.

Statuetkę, podczas 
konkursowej gali zorga-
nizowanej w Warszawie 
28 września,  odebra-
ła z rąk organizatorów 
Skarbnik Miasta Koni-
na Ewelina Ostajewska
-Szwankowska, której 
towarzyszyła Katarzyna 
Rejniak – zastępca kie-

rownika Wydziału Roz-
woju i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Koninie.

Dodajmy, że Konin 
po raz drugi znalazł się 
w gronie laureatów kon-
kursu „Eco-Miasto”. Rok 
temu zdobyliśmy nagro-
dę w kategorii „Zrów-
noważona mobilność” 
w miastach do 100 tys. 
mieszkańców.

Celem konkursu jest 
nagrodzenie i promocja 
najbardziej zaangażowa-
nych w zrównoważony 
rozwój polskich jedno-
stek samorządu teryto-
rialnego. Czterdzieści lat temu 

w konińskim Oddziale 
PTTK powstał Klub Tury-
styczny PTTK w Koninie. 
Na fali solidarnościowe-
go entuzjazmu nowe jed-
nostki przetrwały stan 
wojenny, kryzysy, zmia-
ny ustroju i w tym roku 
świętowały zacne jubile-
usze.

W uroczystej gali czter-
dziestolecia Klubu Tury-
stycznego PTTK w Koni-
nie, która odbyła się 5 li-
stopada, wzięło udział 90 
osób. Prezes Klubu Marek 
Chlebicki przypomniał 

genezę i dokonania człon-
ków, których przewinęło 
się kilka setek. Podkreślił, 
że klubowa społeczność 
czerpie satysfakcję ze 
wspólnego uprawiania 
szeroko rozumianej tury-
styki i krajoznawstwa. 

Spotkanie było oka-
zją do podziękowania za 
współpracę. Specjalne 
dyplomy 40-lecia Klubu 
odebrali Andrzej Łącki, 
przedstawiciel Prezyden-
ta Miasta Konina Piotra 
Korytkowskiego oraz Od-
działu PTTK w Koninie, 
Sylwia Kudła ze Starostwa 

Umowa na prowadzenie 
Autoryzowanego Punktu 
obsługi Programu 
Konińskiej Karty 
Mieszkańca podpisana

40 lat na szlaku. 
Jubileusz Klubu 
Turystycznego 
PTTK w Koninie

Konin został
„Eco-Miastem 2022”

Finał Kampanii dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”
28 października odbył 

się finał Kampanii 
dla młodzieży „Być przed-
siębiorcą”. Uczniowie z ko-
nińskich szkół średnich 
zaprezentowali pomysł na 
swój innowacyjny biznes. 
Wydarzenie poprzedzi-
ły dwudniowe warszta-
ty, podczas których pod 
okiem wykwalifikowa-
nych trenerów młodzież 
pracowała nad własnym 
pomysłem. W finale pomy-
sły biznesowe oceniane 
były przez 4-osobowe jury, 
w skład którego wchodzi-
li: zastępca prezydenta 
ds. społecznych Witold 
Nowak, a także przedsta-

wiciele Instytutu Kreowa-
nia Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. (Startup Academy), 
firmy Kwiaciarnia „Chata 
w Kwiatach” oraz Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Koninie.  Najwyższą 
liczbę punktów otrzymał 
projekt pn. „Nie ma nudy” 
dotyczący organizacji cza-
su wolnego dla rodziców 
z dziećmi, który został za-
prezentowany przez Ze-
spół Szkół Budownictwa 
i Kształcenia Zawodowego. 
Drugie miejsce zajęło II 
Liceum Ogólnokształcące 
z pomysłem na produkcję 
i sprzedaż granulatu para-
finowego oraz plastikowe-

go z recyklingu. To projekt 
pn. „Recandellam”. Miejsce 
trzecie przypadło uczniom 
z Zespołu Szkół Górniczo
-Energetycznych za po-
mysł na firmę RecoSource 

zajmującą się odzyskiem 
elektrośmieci i wyodręb-
nianiem z nich surowców 
wtórnych, takich jak meta-
le szlachetne. Finał zakoń-
czył się krótką prelekcją 

pn. „Przedsiębiorca – kto 
to jest?”, który zaprezen-
tował przedstawiciel In-
stytutu Kreowania Przed-
siębiorczości Sp. z o.o. 
w Warszawie.

Powiatowego w Koninie, 
Monika Kosińska z Miej-
skiego Zakładu Komuni-
kacji w Koninie i radna 
miejska oraz Katarzyna 
Schellner, wicedyrektor 
Muzeum Okręgowego 
w Koninie, które w 1967 
roku przejęło zbiory za-
łożonego w 1955 roku 
Muzeum Regionalnego 
PTTK. 

Prezes Marek Chle-
bicki zaprosił na Spa-
cer Niepodległościowy 
z przewodnikiem PTTK 
w czwartek 10 listopada 
oraz na Spacer Pierniko-
wy z MZK 10 grudnia, zaś 
wiceprezes Władysław 
Wojtulewicz na Rowero-
wy Rajd Niepodległości 
11 listopada 2022 roku. 
Do zobaczenia na szlaku!
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