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Lodowisko ruszy 
w styczniu. Szczegóły na 

www.kopernik.konin.pl

Radni 
jednogłośnie 
za „Wyprawką 
dla Konińskiego 
Malucha”     

Wojskowa 
przysięga 
12 WBOT 
na placu 
Wolności

► str. 2

Konin kandydatem 
do tytułu UNICEF 
„Miasto Przyjazne 
Dzieciom”    ► str. 7

► str. 2

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom przebywającym w naszym mieście 
życzymy radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.  

Niech ten wyjątkowy czas upłynie Państwu w serdecznej atmosferze, 
będzie wypełniony dobrymi rozmowami i miłymi spotkaniami dającymi 
siłę oraz energię do dalszego działania.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, nadziei, optymizmu 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023. 

Tadeusz Wojdyński      Piotr Korytkowski
Przewodniczący Rady Miasta Konina    Prezydent Miasta Konina

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku! 
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Niezwykła uroczystość odby-
ła się w sobotę (3 grudnia), 

w samo południe, na pl. Wolności. 
Ślubowali wówczas nowi żołnie-
rze 12 Wielkopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej im. gen. 
bryg. Stanisława Taczaka, którzy 
pomyślnie przeszli 16-dniowe 
szkolenie. Świadkami tej uroczy-
stości byli m.in. parlamentarzy-
ści: Witold Czarnecki i Leszek 
Galemba, wicewojewoda wielko-

polski Aneta Niestrawska, pre-
zydent Konina Piotr Korytkow-
ski, starosta koniński Stanisław 
Bielik, starosta turecki Dariusz 
Kałużny, a także przedstawiciele 
służb mundurowych, kombatan-
ci i oczywiście rodziny żołnierzy 
oraz ich przyjaciele.

– Podczas egzaminu instrukto-
rzy sprawdzili rekrutów m.in. pod 
kątem umiejętności strzeleckich, 
reakcji na kontakt ogniowy, nawi-

gacji w terenie czy ewakuacji ran-
nego z pola walki – powiedziała 
ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska 
z 12 WBOT. – Wszyscy pomyślnie 
przeszli egzamin - dodała.

Po złożeniu ślubowania na 
sztandar jednostki odbyła się pa-
rada, która wzbudziła zachwyt 
wśród zgromadzonych. A na 
zakończenie uroczystości była 
oczywiście przepyszna wojskowa 
grochówka.

Wyprawka dla Konińskiego Malucha od stycznia 2023 

Barbórka 2022

Wojskowa przysięga na rynku 

Konińscy radni byli jedno-
głośnie za wprowadzeniem 

„Wyprawki dla Konińskiego 
Malucha”. To oznacza, że uro-
dzeni od 1 stycznia 2023 roku 
najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta będą witani przez sa-
morząd w szczególny sposób. 
Otrzymają prezent powitalny, 
a w nim: body, spodenki, cza-
peczkę, skarpetki i kocyk.

„Wyprawka dla Konińskiego 
Malucha” to jednorazowy pakiet 
upominkowy. - Chcemy w taki 
symboliczny sposób wyrazić 
naszą radość z powitania wśród 
nas nowego mieszkańca Konina 
- mówił prezydent Piotr Koryt-
kowski. Jest to też forma wspar-
cia rodziców bądź opiekunów 

na nowym etapie życia. - To jak 
najbardziej właściwa inicjatywa 
promująca rodzinę - stwierdził 
radny Zenon Chojnacki, prze-
wodniczący Komisji Rodziny 
i Spraw Społecznych w Radzie 
Miasta Konina. 

Wyprawka będzie przyznawa-
na na wniosek rodziców bądź 
opiekunów zamieszkujących na 
terenie Konina, rozliczających 
podatek na rzecz Miasta Konina. 
Tym zadaniem zajmie się Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
Wnioski będzie można składać 
w terminie do dwóch miesięcy 
od narodzin dziecka lub objęcia 
go opieką, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 
trzeciego miesiąca życia.

W Mikołajki, 6 grudnia, do-
tarła do Konina pierwsza 

dostawa węgla, którego dystry-
bucją zajął się samorząd. To tyl-
ko część zamówienia złożonego 
przez Urząd Miejski w Koninie. 
Na podstawie wniosków miesz-
kańców do końca 2022 roku 
urzędnicy zamówili 1.350 ton 
paliwa stałego (orzech i eko-

groszek).  
W Koninie transportem, ma-

gazynowaniem oraz wydawa-
niem mieszkańcom paliwa sta-
łego zakupionego przez miasto 
zajmują się dwa składy, z który-

mi zostały podpisane umowy. 
- Zaznaczmy, że po otrzymaniu 
przez miasto węgla, urzędnicy 
miejscy kontaktują się z każ-
dym z mieszkańców, który zło-
żył wniosek o nabycie węgla. 

Mieszkaniec otrzyma fakturę 
i po jej opłaceniu skierujemy 
go do jednego z dwóch współ-
pracujących z miastem składów 
węglowych po odbiór węgla 
– zaznacza Rafał Oblizajek, kie-

rownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Koninie.

Bardzo prosimy mieszkań-
ców o cierpliwość. Podkreślmy, 
że to urzędnicy kontaktują się 
z mieszkańcami w sprawie od-
bioru węgla, składy nie zajmują 
się udzielaniem takich informa-
cji. 

Węgiel przyjeżdża w ratach  

Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 

koronawirusa znów 4 grudnia 
w Koninie odbyły się uroczysto-
ści barbórkowe. Górnicy rozpo-
częli je poranną Mszą św. w ko-
ściele pw. św. Wojciecha w Koni-
nie. Po modlitwie, prowadzeni 
przez Orkiestrę Dętą PAK KWB 
Konin, przeszli ulicami miasta 
na parking przy amfiteatrze. 
Tam odbyło się tradycyjne gór-
nicze śniadanie. 

Reprezentacja górników i za-
rządu PAK KWB Konin złożyła 
kwiaty pod pomnikami: swo-
jej patronki - św. Barbary oraz 
kard. Stefana Wyszyńskiego,  
a także przy głazie stojącym 
w miejscu, gdzie w 1945 roku 
zapoczątkowana została dzia-
łalność górnicza.  Na uroczysto-
ściach obecni byli m.in. prezy-
dent Konina Piotr Korytkowski 
oraz zastępca prezydenta ds. 
gospodarczych Paweł Adamów.  
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Spotkanie z Mikołajem, wspól-
ne zdjęcia, odpalenie światełek 

na największej w Koninie choince, 
upominki, zabawa i dużo radości 
- tak przebiegała tegoroczna im-
preza mikołajkowa „Coraz bliżej 

święta”. Tradycyjnie 6 grudnia 
zaprosiło na nią Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej Młodzi-Ak-
tywni. 

Jodła kalifornijska, która zdobi 
koniński rynek ma 12 metrów 

wysokości. Lampki na niej włą-
czyli m.in. prezydent Piotr Ko-
rytkowski, Święty Mikołaj i jego 
pomocnicy. To wyjątkowy dzieńa, 
bo – jak przyznał prezydent – „od 
tego momentu zaczynamy wy-
twarzać atmosferę świąteczną 
w mieście”. – Już teraz wszystkim 
życzę wesołych świąt, dobrych 
humorów, bogatego Mikołaja, 
Gwiazdora, Gwiazdeczki – obojęt-
nie kogo, kto przywozi czy przy-
nosi wam prezenty do domów – 
mówił prezydent. 

Poseł Tomasz Piotr Nowak za-
pytał dzieci i dorosłych, jaki pre-
zent chcieliby dostać pod choinkę. 
Pomysłów i życzeń było wiele. 
– Niech się spełnią wszystkie wa-
sze marzenia i życzenia – mówił 
poseł.

Z kolei Małgorzata Rychlińska, 
dyrektor MOPR w Koninie nawią-

zała do ubiegłorocznej kampanii 
„Pokochaj mnie”. – Są dzieci, które 
wymagają dodatkowego wspar-
cia, serducha i miłości. Jeśli są 
wśród was osoby dorosłe, które 
mają czas wolny, kawałek dachu 
nad głową, serducha i chcieliby się 
podzielić miłością, zapraszamy do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Koninie. Wciąż potrzeba 
rodzin zastępczych – apelowała 
dyrektor MOPR.

To był wyjątkowy dzień w Koni-
nie, pełen spontanicznej radości. 
Można było skosztować zimowej 
herbaty, przebić piątkę z Mikoła-
jem, który w tym roku zrezygno-
wał z reniferów i przyjechał do 
Konina na hulajnodze, skoszto-
wać cukierków, którymi często-
wali prezesi spółek miejskich czy 
też wziąć udział w warsztatach 
ozdób choinkowych. 

Coraz bliżej święta

Rodzinna strefa 
kibica 
Cztery spotkania w rodzin-

nej strefie kibica, konkur-
sy, sportowe emocje – za to 
wszystko Państwu bardzo 
dziękujemy. Mieliśmy okazję 
wspólnie oglądać polską repre-
zentację podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej Katar 
2022 w strefie zorganizowanej 
przez MOSiR w hali Rondo. Pa-

trzyliśmy, jak Biało-Czerwoni 
remisują z Meksykiem, wygry-
wają z Arabią Saudyjską, prze-
grywają z Argentyną i dzielnie 
walczą w 1/8 finału z Francją. 
Wiemy jedno – niezależnie od 
oceny gry polskiej drużyny i od 
wyników, które osiągnęła to 
były dla nas wyjątkowe chwile 
i za nie dziękujemy. 
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Msza św., składanie kwiatów 
pod pomnikiem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, odznaczenia, 
pokaz musztry paradnej i wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych. Tak razem świętowaliśmy 
w Koninie 104. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Uroczystości miejskie rozpo-
częły się Mszą św. za Ojczyznę 
w kościele parafialnym św. Bar-
tłomieja w Koninie, po której 
delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Józefa Pił-

sudskiego. Następnie kolumna 
na czele ze Szwadronem Kawa-
lerii Ziemi Konińskiej, Orkiestrą 
Dętą PAK KWB Konin, pocztami 
sztandarowymi, mieszkańcami 
i władzami miasta przeszła na 
plac Wolności. To tu, na dawnym 
Rynku Głównym, ówcześni oby-
watele Konina zapoczątkowali 
działania odbudowy państwa 
polskiego po 123 latach niewoli.

Wystąpienie okolicznościowe 
opisujące zarys historyczny od-
zyskania przez Polskę niepodle-

głości wygłosił Waldemar Bryl 
– wicedyrektor Zespołu Szkół 
Górniczo-Energetycznych im. 
Stanisława Staszica w Koninie. 
Podczas uroczystości zostały 
wręczone odznaczenia i wyróż-
nienia, m.in. „Za Zasługi dla Mia-
sta Konina”. 

Po części oficjalnej odbył się 
pokaz musztry paradnej w wy-
konaniu uczniów klas mundu-
rowych Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Batorego w Koninie, 

a Orkiestra Dęta PAK KWB Konin 
zaprosiła do wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotycznych.

Na placu Wolności na zebra-
nych czekały również tradycyjne 
rogale marcińskie, grochówka 
oraz gorąca herbata. W obcho-
dach 104. rocznicy odzyskania 
niepodległości wzięli udział sa-
morządowcy, parlamentarzyści, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, organizacji społecznych, 
kombatanckich oraz mieszkańcy 
Konina.

To była wyjątkowa uroczystość. 
Przy stojącym na terenie byłe-

go cmentarza żydowskiego po-
mniku (obecnie za Parkiem Cho-
pina), poświęconym pomordowa-
nym w latach 1939-45, odsłonięta 
została tablica z nazwiskami zi-
dentyfikowanych ofiar egzekucji 
z 10 listopada 1939 roku. Życie 
straciło wówczas ponad 50 miesz-

kańców Konina i okolicznych 
gmin.  

Poznański IPN próbował ustalić 
okoliczności śmierci wszystkich 
wskazanych na tablicy ofiar. Jako 
powody aresztowań i później-
szych egzekucji wskazuje m.in. 
przynależność do przedwojen-
nych partii politycznych, organi-
zacji niepodległościowych, służbę 

w wojsku polskim, antyniemiec-
kie poglądy. 

- Przeprowadzone przez Okrę-
gową Komisję Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Poznaniu śledz-
two wykazało, że akcję masowego 
mordu zorganizowało Gestapo 
w Koninie. W piwnicach tej pla-
cówki i w więzieniu sądowym przy 
ul. Wodnej w Koninie osadzono 

liczne osoby aresztowane w paź-
dzierniku i na początku listopada 
1939 r. Funkcjonariusze Tajnej 
Policji Państwowej dokonywali 
przesłuchań aresztowanych, a na-
stępnie zorganizowali transport 
więźniów na miejsce stracenia. Na 
krótko przed egzekucją wykopa-
no na cmentarzu duży dół, który 
miał pomieścić wszystkie ofiary – 

podaje IPN. W 1945 roku władze 
polskie przeprowadziły ekshuma-
cję na terenie byłego cmentarza 
żydowskiego. 25 listopada 1945 
roku znalezione ciała zostały uro-
czyście pochowane na cmentarzu 
parafialnym w Koninie.  

Na uroczystość odsłonięcia ta-
blicy zaprosili dyrektor Oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu dr. hab. Rafał Reczek 
oraz Prezydent Miasta Konina 
Piotr Korytkowski, którego repre-
zentował zastępca Witold Nowak. 
Uczestniczyli w niej kombatanci, 
przedstawiciele organizacji i sto-
warzyszeń kombatanckich, radni 
Rady Miasta Konina, wójtowie, 
burmistrzowie i przedstawiciele 
gmin powiatu konińskiego, preze-
si miejskich spółek, rodziny ofiar, 
mieszkańcy Konina, społeczność 
Goranina, która w szczególny spo-
sób dba o pamięć ofiar egzekucji 
ze swojej miejscowości.

11 listopada
w Koninie

  W 83. rocznicę tragicznych wydarzeń 



KONIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

5Nr 6 (LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022)

O atomie w Koninie Wigilia dla 444 
mieszkańców 

W Koninie, 2 grudnia, ob-
radowała Komisja Part-

nerstwa Publiczno-Prywatnego 
Związku Miast Polskich. Jedno-
cześnie miasto stało się człon-
kiem komisji, do której należy 
kilkadziesiąt miast mających 
największe doświadczenie w za-
kresie realizacji projektów PPP, 
czyli w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego..

PPP to  wspólna realizacja 
przedsięwzięcia oparta o po-
dział zadań i ryzyk pomiędzy 
podmiotem publicznym i part-
nerem prywatnym. Konin za-
prezentował samorządowcom 
zgromadzonym w Koninie oraz 
tym połączonym zdalnie pięć 
konińskich projektów, na które 
opracowuje pełną dokumen-

tację niezbędną do rozpisania 
przetargów PPP. 

Pięć konińskich projektów 
PPP to: Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej 
(np. szkoły i żłobek, projekt za-
wiera kilka inwestycji termomo-
dernizacyjnych na kwotę około 
27 milionów zł), Parking wie-
lopoziomowy z powierzchnią 
handlową na parterze przy ul. 
Wodnej, Budowa basenów ter-
malnych na wyspie Pociejewo 
( etap pierwszy). Budowa hali 
widowiskowo-sportowej (etap 
drugi), Przebudowa amfiteatru 
w Koninie, Przebudowa Trasy 
Warszawskiej (projekt został 
podzielony na kilka etapów, jed-
nym z nich jest zwężony most 
nad Wartą).

Na te dokumenty Miasto Ko-
nin otrzymało dotację z Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna (100% dofinansowania) 
na kwotę ponad miliona złotych. 
Dokumenty powinny być goto-
we na początku przyszłego roku. 

- Nawet jeśli Miasto nie zde-
cyduje się na realizację w przy-
szłości żadnego z powyższych 
projektów w całości lub chociaż 
w części, to projekty będą przy-
gotowane pod kątem wszystkich 
analiz: technicznej, finansowej, 
prawnej. Inwestycja zostanie 
zaprojektowana przestrzennie, 
skonsultowana z mieszkańcami, 
skonsultowana z wykonawca-
mi w ramach przeprowadzo-
nego testu rynku. Na wszystkie 
pięć inwestycji będziemy mieli 

darmową dokumentację albo 
z pozwoleniem na budowę, 
albo z programem funkcjonal-
no-użytkowym, dzięki czemu 
można będzie je zrealizować 

ze środków budżetu miasta lub 
wnioskować o finansowanie ze-
wnętrzne – wyjaśnia zastępca 
prezydenta Konina ds. gospo-
darczych Paweł Adamów. 

Od roli atomu w transfor-
macji energetycznej kraju, 

przez możliwość uzyskania ta-
niej energii z elektrowni ato-
mowych przez samorządy, po 
bezpieczeństwo elektrowni ją-
drowej – takie sprawy i proble-
my poruszano na konferencji 
w ramach kampanii informacyj-
no-edukacyjnej „Poznaj Atomic-
kich. Z energią jądrową na co 
dzień”. Konferencja odbyła się 
w Koninie 17 listopada. 

Jej celem jest podniesienie 
świadomości społeczeństwa 
na temat energetyki jądrowej, 

a zorganizowało ją Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska. Konin był 
drugim miastem – po Bełcha-
towie – w którym niezależni 
eksperci prezentowali opinie, 
poglądy i informacje dotyczące 
spraw związanych z projekto-
wanymi w naszym kraju elek-
trowniami atomowymi. Podno-
szone kwestie dotyczyły obsza-
ru związanego z transformacją 
energetyczną kraju, potencjal-
nych korzyści dla lokalnego biz-
nesu i samorządów, jak również 
bezpieczeństwa. Warsztaty były 
także okazją do dialogu, wy-

miany doświadczeń i zdobycia 
rzetelnej, aktualnej wiedzy na 
temat energetyki jądrowej.

Organizatorzy spotkania za-
prezentowali cztery panele te-
matyczne, które poprowadzili: 
dr inż. Paweł Gajda (Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie), Maciej Lipka (Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych) 
i Adam Rajewski (Politechnika 
Warszawska). Moderatorką była 
Justyna Piszczatowska, redaktor 
naczelna portalu www.Green-
News.pl.

Co znaczy partnerstwo publiczno-prywatne?

Miasto Konin poprzez 
Miejski Ośrodek Pomo-

cy Rodzinie w Koninie czyni 
starania, aby w szczególnym 
czasie świąt nikt potrzebujący 
nie pozostał głodny. Dlatego, 
podobnie jak w roku 2021, 
mieszkańcy Konina otrzyma-
ją potrawy wigilijne w formie 
cateringu. Wsparciem objęte 
zostaną osoby wykluczone 

społecznie, starsze, samotne, 
bezdomne, z niepełnospraw-
nościami.

Świąteczne potrawy przy-
gotowane zostaną dla 444 
mieszkańców, którzy otrzy-
mają tradycyjne dania wigilij-
ne: pierogi z kapustą i grzyba-
mi, filet z ryby, kapusta z gro-
chem, barszcz z czerwonych 
buraków oraz jabłka. Z myślą 
o pierwszym dniu świąt do-
datkowo dodane będą dwa 
krokiety z mięsem. Część 
mieszkańców odbiera posiłki 
w siedzibie MOPR, innym do-
starczają je pracownicy socjal-
ni, a w większości dowożone 
będą do miejsc zamieszka-
nia lub pobytu (Noclegownia 
i Schronisko dla Bezdomnych).
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Wspólne kolędowanie w KDK 
Dwa niesamowite chóry: Gos-

pel Rain i Konin Gospel Choir 
oraz Beata Bednarz, wokalist-
ka i kompozytorka, zaśpiewają 
w Koninie najpiękniejsze polskie 
kolędy. Wydarzenie odbędzie się 
6 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 
w Konińskim Domu Kultury. Na 
wspólne kolędowanie zaprasza 
Prezydent Miasta Konina i Koniń-
ski Dom Kultury.

- Tradycją święta Trzech Króli 
(6 stycznia) jest wspólne kolę-
dowanie. Chcielibyśmy, aby tego 
dnia mieszkańcy Konin nie tyl-
ko wysłuchali najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek w 
wykonaniu znakomitych arty-
stów, ale także włączyli się w 
ich wspólne śpiewanie – mówią 
organizatorzy. Bilety na koncert 
można kupić w kasie Konińskiego 
Domu Kultury oraz online.

Beata Bednarz to wokalistka 
o niepowtarzalnej barwie i skali 
głosu. Laureatka, gość i juror wie-
lu festiwali. Pojawiła się u boku 
bodaj wszystkich najważniej-
szych postaci polskiej sceny mu-
zycznej.

Absolwentka i pedagog Insty-
tutu Jazzu Akademii Muzycznej 

im. K.Szymanowskiego w Kato-
wicach. Zawodowe śpiewanie tej 
wokalistki rozpoczyna się w 1985 
roku. Śpiewa z zespołami kojarzo-
nymi z nurtem gospel.

Gospel Rain to kilkudziesięcio-
osobowy zespół, tworzony przez 
charyzmatyczny pop-gospelowy 
chór, wspierany przez znakomi-
tych solistów i instrumentalistów.  
Gospel Rain jest jednym z najstar-
szych zespołów w Polsce, stwo-
rzonych z chrześcijańskiej inspira-
cji. Grupa zebrała się po raz pierw-
szy w Lublinie w sierpniu 1991 
roku, bezpośrednio po historycz-
nym Światowym Spotkaniu Mło-
dzieży w Częstochowie, w którym 
wziął udział Jan Paweł II. Założy-
cielem i liderem zespołu jest Grze-
gorz Głuch - kompozytor, aranżer, 
wokalista, animator środowiska 
muzyki gospel.

Konin Gospel Choir to grupa 
pasjonatów, którą łączy miłość 
do muzyki gospel. Tej jesieni roz-
poczęli swój dwudziesty sezon 
artystyczny. Wpisali się w krajo-
braz kulturalny miasta wnosząc 
do niego wiele radosnych barw 
i niespotykaną dotąd energię i ży-
wiołowość. Przez dwie dekady 

swojej działalności koncertowali 
ze znakomitymi rodzimymi arty-
stami m.in. Grażyną Łobaszew-
ską, Kayah, Natalią Kukulską, Be-
atą Bednarz, Mietkiem Szcześnia-
kiem, Kubą Badachem, Piotrem 
Cugowskim oraz wykonawcami 
nurtu gospel z Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych.

Mają na swoim koncie 2 wy-
dawnictwa fonograficzne (2006- 
Kolędy GOSPEL oraz 2017 – wy-
dane w USA oratorium „God 
Created” autorstwa zaprzyjaź-
nionego amerykańskiego kom-
pozytora Norrisa Garnera), setki 
koncertów, udział w licznych 
warsztatach i festiwalach, 2 duże 
wydarzenia telewizyjne w stacji 
Polsat, a ponad wszystko piękną 
historię zapisaną w sercach ludzi 
tworzących chór i ich sympaty-
ków. Dyrygentem chóru jest Be-
ata Stanisławska- Zielak.

Chórowi towarzyszy zespół 
znakomitych muzyków Holy Noiz, 
który tworzą: Wojciech Gąsior - 
basista - lider, Dorota Zaziąbło - 
instrumenty klawiszowe, Łukasz 
Zając - perkusja, Mateusz Głuszak 
- gitary oraz Paweł Zielak - sakso-
fon, EWI.

Najstarszy klub filmowy 
w mieście AKF MUZA, dzia-

łający w Konińskim Domu Kul-
tury, ogłasza zapisy na rok 2023. 
Jeśli pasjonujecie się filmem, fo-
tografią i montażem, jeśli chce-
cie stworzyć własny film i macie 
na niego pomysł – zgłoście się 
do AKF MUZA. 

- Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcą rozpocząć przygodę 
z filmem – mówią Zdzisław Si-

wik i Marcin Oliński, opiekuno-
wie Klubu Filmowego MUZA.

Oferta skierowana jest do 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Zajęcia odbywać się będą 
od stycznia 2023 roku w Koniń-
skim Domu Kultury.

Amatorski Klub Filmowy 
MUZA powstał w  Koninie 
w 1973 roku. W Wielkopolsce, 
gdzie amatorski ruch filmowy 
zorganizowany w formie klu-

bowej był zawsze bardzo silny 
i liczny, do obecnych czasów 
przetrwały tylko dwa kluby: 
AKF AWA działający w Centrum 
Kultury ZAMEK w Poznaniu 
i koniński AKF MUZA.

Pomysłodawcami powstania 
klubu byli Antoni Sieńkowski, 
ówczesny kinooperator Kina 
CENTRUM oraz Zdzisław Szklar-
kowski, instruktor fotografii 
w Domu Kultury Zagłębia Ko-

nińskiego. Przez ponad 40 lat 
przez MUZĘ przewinęło się wie-
le osób, w tym znani w Koninie 
filmowcy: Antoni Sieńkowski, 
Andrzej Kowalczyk, Czesław Ra-
kowicz, Roman Bieliński, Józef 
Szyk, Gustaw Schneider.

Wśród byłych członków klubu 
jest już spora grupa absolwen-
tów szkół filmowych: Waldemar 
Strajch, Matylda Kawka, Zdzi-
sław Siwik, Rafał Górecki, Miko-

łaj Mieszała, Tristan Tomczak.
Efekt ponad 40-letniej pra-

cy klubu to ponad 80 filmów 
dokumentalnych, fabularnych 
i animowanych, liczne nagrody 
i wyróżnienia, w tym dwukrotnie 
Grand Prix na prestiżowym Ogól-
nopolskim Konkursie Filmów 
Amatorskich OKFA im. prof. Hen-
ryka Kluby w Koninie.

Wszystkich, którzy ukończyli  
8 lat i kochają śpiew za-

chęcamy do udziału w III Ogól-
nopolskim Konkursie Wokalnym  
im. Stanisława Jopka. Już 27 stycz-
nia 2023 r. o godzinie 11.00 w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Ko-
ninie odbędą się przesłuchania 
I etapu. Głównym organizatorem 
konkursu jest Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”.

Lista utworów konkursowych 
na: https://mazowsze.waw.pl/
karta-zgloszen

Na tej samej stronie moż-
na również zgłosić swój udział 
w konkursie. Na zgłoszenia jest 
czas do 20 stycznia 2023 r.

Wystąpić można w jednej 

z czterech kategorii wiekowych:  
8 - 13 lat; 14 - 19 lat; 20 - 25 lat 
oraz 26+. W finale czekają atrak-
cyjne nagrody (10.000 zł za 
I miejsce!).

Szczegółowy regulamin znaj-
dziecie na stronie internetowej 
MDK Konin www.mdkkonin.pl 
w zakładce Konkursy.

Interesuje cię film? Zgłoś się do AKF MUZA!

Śpiewać jak Stanisław Jopek 
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„(Od)nowa 
Urbanowska”

Walczymy o tytuł „Miasta 
Przyjaznego Dzieciom”

Choć Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Zespołu Szkół Górniczo

-Energetycznych im. Stanisława 
Staszica gra już od 62 lat, to do-
piero w czwartek (1 grudnia) ob-
chodziła uroczyście swoje 60-le-
cie. Obchodziła – to mało powie-
dziane. To była prawdziwa feta!

Kilkanaście pokoleń młodych 
muzyków „przewinęło się” przez 
szeregi orkiestry „Górniczej”. 1 
grudnia wraz z obecnym dyry-
gentem – Robertem Żurańskim, 
ale przede wszystkim z nieza-

wodną publicznością wypełnia-
jącą szczelnie Oskard, świętowa-
ła okrągłe urodziny. Wśród gości 
obecny był prezydent Konina 
Piotr Korytkowski. Na początek 
był marsz, a w finale rewelacyjny 
Krzysztof Respondek, który po 
prostu już pierwszym słowem 
„kupił” publiczność.

Na widowni widać było ura-
dowane, zadowolone twarze. 
Goście śpiewali razem z Krzysz-
tofem Respondkiem i orkiestrą. 
To były prawdziwe i „Karczma”, 

i „Comber Babski” znakomicie 
wpisujące się w klimat tego-
rocznych obchodów górniczego 
święta – Barbórki. Tego samego 
wieczoru orkiestra „Górniczej” 
wzbogaciła się o dwóch hono-
rowych kapelmistrzów. Zostali 
nimi prezydent Konina Piotr 
Korytkowski i dyrektor szko-
ły Karol Niemczynowicz. Obaj 
znakomicie poprowadzili jeden 
z największych zespołów mu-
zycznych naszego regionu, udo-
wadniając, że potrafią dyrygo-
wać także zza muzycznego pul-
pitu. A ich „Sto lat!” zaśpiewała 
cała sala.

Oczywiście nie zabrakło prze-
sympatycznych podziękowań 
dla tych, którzy wspierają orkie-
strę w jej działaniach. Były więc 
dyplomy i piękne medale oko-
licznościowe. Ale najważniejsza 
była znakomita zabawa, którą 
zakończył obowiązkowy tort dla 
wszystkich. 

18 listopada  Konin stał się 
oficjalnie miastem kan-

dydującym do tytułu „Miasto 
Przyjazne Dzieciom” nadawane-
go przez UNICEF Polska. Piotr 
Korytkowski - prezydent Koni-
na oraz Renata Bem - zastępca 
dyrektora generalnego UNICEF 
Polska podpisali porozumienie, 
na mocy którego Miasto sta-
je się uczestnikiem programu 
„Miasto Przyjazne Dzieciom”. 
Wydarzenie zbiegło się w czasie 
z obchodami Międzynarodowe-
go Dnia Praw Dziecka, obcho-
dzonymi 20 listopada w roczni-
cę uchwalenia Konwencji o pra-
wach dziecka – najważniejszego 
dokumentu poświęconego dzie-
ciom.

- Priorytetami rozwoju dzie-
cięco-młodzieżowej polityki 
Konina są: zwiększenie zaanga-
żowania młodych w życie mia-
sta, poprawa zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży, zmia-
na w kierunku nowej edukacji 
opartej na szacunku i empatii, 

budującej poczucie własnej 
wartości, samodzielności i kre-
atywności młodego człowieka 
oraz zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży 
w szkole i w lokalnym środowi-
sku. Uczestnictwo w programie 
UNICEF Polska pozwoli nam 
zwiększyć skuteczność działań 
samorządu służących realizacji 
tych priorytetów, a dzięki wdro-
żeniu „Planu rozwoju działań na 
rzecz dzieci i młodzieży” lepiej 
zintegrujemy, skoordynujemy 
i rozwiniemy działania służące 
poprawie warunków i jakości 
ich życia w naszym mieście – 
powiedział prezydent Konina.

Współpraca z UNICEF Pol-
ska została nawiązana przez 
prezydenta pod koniec 2019 
roku z inicjatywy radnych Mło-
dzieżowej Rady Miasta Konina. 
- Przystąpienie do programu 
„Miasto Przyjazne Dzieciom” to 
dla samorządu wielkie zobo-
wiązanie podejmowane przede 
wszystkim wobec dzieci i mło-

dzieży. Oznacza ono realizowa-
nie długofalowego planu dzia-
łań, który obejmuje m.in. dosto-
sowanie przestrzeni miejskiej, 
włączenie dzieci i młodzieży 
w procesy decyzyjne samorzą-
du w sprawach ich dotyczących 
oraz podniesienie jakości usług 
i świadczeń na rzecz dzieci. Cie-
szę się, że władze Konina bez 
wahania podjęły się tego bardzo 
wymagającego zadania, które 
pozwoli na realną zmianę jako-
ści życia młodych ludzi w mie-
ście – powiedziała Renata Bem, 
zastępca dyrektora generalnego 
UNICEF Polska.

Aby uzyskać tytuł miasto musi 
wypełnić podjęte w porozumie-
niu zobowiązania, m.in. wdraża-
nie Konwencji o prawach dziec-
ka na poziomie lokalnym oraz 
uczynienia dzieci pełnoprawny-
mi obywatelami miasta, mają-
cymi możliwość uczestniczenia 
w życiu społecznym oraz wpły-
wania na działania i decyzje ich 
dotyczące.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
gra od ponad 60 lat!

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zofii Urbanow-

skiej odbyła się niezwykła kon-
ferencja. Zatytułowano ją „(Od)
nowa Urbanowska”. Konferencję 
zorganizowała konińska książni-
ca przy współpracy naukowców 
zajmujących się twórczością Zofii 
Urbanowskiej z Wydziału Filolo-
gii Polskiej i Klasycznej Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu oraz Zespołu ds. Badań 
nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą 
WFPiK UAM.

Rozmowy naukowców o pa-
tronce konińskiej książnicy roz-
poczęło oficjalne odsłonięcie 
portretu konińskiej pisarki autor-
stwa znanej malarki Krystyny Ru-
minkiewicz. O ilustracjach ksią-
żek Zofii Urbanowskiej mówiły 
niezwykle interesująco i barw-
nie Alina Zielińska oraz Agata 
Chwirot z UAM. Książkę „Cztery 
pory roku z Zofią Urbanowską” 
zaprezentowała jej autorka, na-

uczycielka III LO w Koninie Jo-
anna Łagodzińska, zbierając bar-
dzo pochlebne opinie znawców 
przedmiotu. Prof. dr hab. Elżbieta 
Wesołowska zaprezentowała po-
równanie „Gucia zaczarowanego” 
do Nilsa z literatury skandynaw-
skiej. Natomiast prof. UAM dr hab. 
Ewa Rajewska przedstawiła Zofię 
Urbanowską jako propagatorkę 
naturalizmu, przytaczając na to 
wiele dowodów. Wątki emancy-
pacyjne w książkach konińskiej 
autorki zaprezentowała Agniesz-
ka Kocznur z UAM.

Reprezentująca konińską bi-
bliotekę Beata Stokowska wy-
głosiła wykład dotyczący ele-
mentów biblijnych w twórczości 
Zofii Urbanowskiej. Alan Woźniak 
(także MBP w Koninie) przedsta-
wił ocenę relacji polsko-żydow-
skich w „Księżniczce”, podkre-
ślając jej zobiektywizowanie, tak 
charakterystyczne dla twórczości 
pozytywistycznej. 
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Centrum 
Zdrowia 

Psychicznego 
DREWS 

w Koninie 
zapewnia:

• regularne wizyty u psy-
chologa, psychiatry, a poza 
tym
• psychoterapię indywidual-
ną, grupową, rodzinną,
• pobyt na oddziale dzien-
nym psychiatrycznym dla 
dzieci i młodzieży,
• leczenie oparte na wizy-
tach w domu lub środo-
wisku dzieci i młodzieży-  
a w nim terapeutycznej pra-
cy z nimi i ich rodzicami.

Skontaktuj się z Centrum 
Zdrowia Psychicznego  dla 
dzieci i młodzieży DREWS 
w Koninie  
Ul. Aleje 1 Maja 13, 
Hotel Konin
(VII piętro)

Tel. 
730 900 086 Centrala
730 900 095 Rejestracja

konin@centrumdrews.pl     

Obiekt dostępny dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Zapraszamy 
do udziału w projekcie!!!

Potrzebujesz 
pomocy?
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