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Prezydent interweniuje
w sprawie ulicy Okólnej
w Koninie
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Likwidacja ZST
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FBT WILCZAK
Żwirownia – Betoniarnia

0010013107

OFERUJEMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MIESZANKI BETONOWE WSZYSTKICH MAREK OD FUNDAMENTU PO STROP
POSIADAMY TRANSPORT 17-25 TON

- ŻEROMIN 62-613 Osiek Mały

tel.
biuro 632-622-773
632-622-509
email: zeromin.biuro@onet.pl

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
PIASKI I KRUSZYWA PŁUKANE
PIASEK MIESZANKA
PIASEK SIANY 0/3
PIASEK PŁUKANY 0/2
PIASEK PŁUKANY 0/3

– NA ZASYPKI
– MUROWANIE
– TYNKI
– POSADZKI

wiosenna
PROMOCJA
na wszystkie
kruszywa
i betony

SKUP
KAMIENIA
POLNEGO
(otoczaków)
frakcja do 50 cm
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Czy mieszkańcy doczekają się przejścia przez tory?

#komunikacja
Cztery dni
bezpłatnego
parkowania
w miejskich
strefach
Zgodnie z decyzją prezydenta
Piotra Korytkowskiego,
w okresie świątecznym nie
będą funkcjonowały miejskie
płatne parkingi.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie poinformował o zwolnieniu z opłat pojazdów parkujących w Strefie Płatnego
Parkowania oraz na Miejskich
Płatnych Parkingach w Wielki
Piątek i Wielką Sobotę, czyli 2
i 3 kwietnia 2021. Ponadto 3
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kwietnia nieczynne będzie
Biuro Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych
Parkingów.
W połączeniu z Wielkanocą
oraz Poniedziałkiem Wielkanocnym na mieszkańców
czekają w sumie cztery dni
bezpłatnego parkowania
w miejskich strefach. Ma to
rozładować sytuację pod blokami, zwłaszcza na najbardziej zaludnionych osiedlach.
Co roku w okolicach świąt
do Konina przyjeżdża bowiem mnóstwo mieszkańców, którzy na co dzień pracują lub studiują poza miastem, co regularnie doprowadzało do zapychania się
parkingów na blokowiskach.
Tym razem powinno być nieco „luźniej”.
BARTŁOMIEJ BOLCZYK

BIURO REKLAMY
62-800 Kalisz
ul. Górnośląska 10
Dominik Szczap, tel. 502-499-750
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AUTO-SKUP
pojazdów
wszystkich
marek
tel. 503 193 487

CZYTAJ

stronazdrowia.pl

KONIN

Prezydent Konina Piotr Korytkowski wysłał do prezesa
zarządu PKP PLK pismo
w sprawie przejścia przez
tory na ulicy Okólnej.
#Bartłomiej Bolczyk
W tym miejscu właśnie mieszkańcy Okólnej i okolicznych ulic
domagają się zbudowania
kładki przez torowisko w miejsce zamkniętego przejazdu.
Sprawa zlikwidowanego
przejazdu kolejowego na ulicy
Okólnej budzi wielkie emocje
od momentu, gdy tylko zostało
to zapowiedziane, jeszcze za czasów prezydentury Józefa Nowickiego. Od początku w sprawę
mocno zaangażował się radny
Jarosław Sidor, który walczył
o powstanie w tamtym miejscu
kładki bądź tunelu. Niestety, PKP
PLK storpedowało te pomysły.
PKP PLK PRZECIWKO KŁADCE
I TUNELOWI

Polskie Linie Kolejowe argumentowały, że powstanie
kładki jest niemożliwe, ze
względu na prędkości osiągane
tam przez pociągi, mające się
sukcesywnie zwiększać. Konstrukcja taka mogłaby okazać
się niebezpieczna, a nawet
gdyby powstała, za jakiś czas po podniesieniu prędkości
przez pociągi - musiałaby zostać rozebrana.
Alternatywą byłby tunel, podobny do tego, który łączy ulice
Torową i Kolejową w miejscu zlikwidowanego przejścia. Niestety, również i ten pomysł PKP
PLK oceniły negatywnie - ze
względu na rzekomą bliskość
wiaduktu od ulicy Okólnej. Koleje nie wzięły pod uwagę jednak tego, że dystans od dawnego przejazdu do wiaduktu jest

AUTOPROMOCJA

Mur zamknął dawny przejazd przez tory kolejowe

Mieszkańcy chcą przechodzić przez tor legalnie
niewielki jedynie pozornie - patrząc z perspektywy torów.
Mieszkańcy Okólnej nie mają
komfortowego dojścia do łącznika ulic Paderewskiego i Wyzwolenia, które prowadziłoby
wzdłuż trakcji, więc ich piesza
podróż uległa znacznemu wydłużeniu. Wielu mieszkańców
ryzykuje i przechodzi w tamtym
miejscu przez torowisko.
WCIĄŻ MARZĄ O KŁADCE

Jak widać po napisie, który został wymalowany w miejscu
dawnego przejazdu (a który zamieścił radny Sidor na swoim
Facebooku), okoliczni mieszkańcy ciągle liczą na postawienie kładki. Jakiś czas temu prezydent Piotr Korytkowski informował, że koszty wybudowania tunelu to około 10 milionów
złotych, zaś kładka kosztowałaby o połowę mniej. Pytanie
tylko, czy budowa tej drugiej
w ogóle byłaby zasadna, gdyby
za jakiś czas okazało się, że ze
względu na prędkości osiągane

przez pociągi trzeba by było ją
rozebrać. Bardziej rozsądne
wydaje się wybudowanie tunelu, nawet jeśli wiązałoby się
z większym wydatkiem.
Determinacja mieszkańców
wciąż jest duża, o czym świadczy choćby widoczny na zdjęciach napis. W internecie przeczytać można rozgoryczone komentarze i propozycje wywarcia presji na PKP, choćby poprzez blokadę torów. Niewykluczone, że swoim uporem mieszkańcy doprowadzą wreszcie
do działań władz miasta oraz
PKP i w efekcie do powstania
przejścia (najpewniej podziemnego) przez tory. Podzielenie
ulicy Okólnej na pół to bez wątpienia największy minus modernizacji linii kolejowej w kierunku Warszawy i budowy potrzebnego skądinąd wiaduktu.
PREZYDENT PISZE DO PKP

Piotr Korytkowski postanowił
odpowiedzieć na żądania
mieszkańców i wystosował pi-

smo do prezesa zarządu spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe.
- W ten sposób chcę zapewnić wszystkich niezadowolonych z faktu, że przejście łączące
Zakole z Niesłuszem w wyniku
remontu linii kolejowej E-20 zostało zlikwidowane, że nie odpuszczam tego problemu i będę
podejmował starania o jego rozwiązanie - zapewnił prezydent
Konina.
Co znalazło się w piśmie
do prezesa PKP PLK? Prezydent
wyraził obawę o to, czy w tym
rejonie zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa pieszych, którzy po zlikwidowaniu przejścia mogą przekraczać linię kolejową w miejscu niedozwolonym. Zwrócił
też uwagę na to, że miasto zrealizowało leżące po jego stronie
zobowiązania, czyli m.in. pokryło 2/3 kosztów budowy wiaduktu oraz finansuje budowę
połączenia ulic Wyzwolenia
z Paderewskiego.
- Oczywiście zawarte porozumienie nie przewidywało
budowy w tym miejscu kładki
lub tunelu. Jego intencją było
przekierowanie ruchu pieszych
na nowy wiadukt. W praktyce
okazało się, że nie jest to
do końca właściwe rozwiązanie. W związku z powyższym
uprzejmie proszę o rozważenie
możliwości budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych
w ciągu ulicy Okólnej, które
umożliwi bezpieczne przemieszczanie się osób oraz
w znaczny sposób ułatwi
mieszkańcom ich codzienne
funkcjonowanie - czytamy w liście Piotra Korytkowskiego.
Pismo z prośbą o wsparcie
budowy przejazdu przy ul.
Okólnej prezydent przesłał też
do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do konińskich parlamentarzystów.

0010093153

ODWIEDZAJ NASZE
SERWISY LOKALNE

Dotacja blisko 400 tys złotych posłuży
do zakupu sprzętu dla gminnej spółki
KOŁO

konin.naszemiasto.pl
kolo.naszemiasto.pl
turek.naszemiasto.pl

144 tys.*
1,2 mln*

unikalnych
użytkowników

odsłon

POTRZEBUJESZ SKUTECZNEJ REKLAMY

– ZADZWOŃ!

TEL. 502 499 750
*źródło: Gemius Trafﬁc, luty 2021

FOT. FB J.SIDOR

W czasie świąt
parkujemy za darmo

FOT. FB J.SIDOR

FOT. KRZYSZTOF NOWAK

Prezydent interweniuje
w sprawie ulicy Okólnej

Dotacja w kwocie prawie 400
tys. zł trafi do Gminnej Spółki
Wodnej w Dąbiu, która podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
#redakcja
- Przyjmując gratulacje przewodniczący Gminnej Spółki
Wodnej Jan Wojciechowski, wyraził wdzięczność władzom samorządowym Dąbia oraz po-

słowi na Sejm RP, Leszkowi Galembie, staroście kolskiemu Robertowi
Kropidłowskiemu,
za wsparcie w pozyskaniu dotacji – informuje portal miejski ekolo.pl. - Burmistrz Tomasz Ludwicki także nie ukrywał zadowolenia z uzyskania dotacji,
gdyż zakupiony sprzęt to solidna
pomoc dla spółki w zakresie
optymalnego gospodarowania
wodami, co z pewnością ucieszy
również mieszkańców Gminy
Dąbie.
Pieniądze będą przeznaczone
na zakup potrzebnego sprzętu

na – jak dodaje portal - „bieżące
utrzymanie wód i urządzeń
wodnych, służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych
przed zalaniem, podtopieniem
lub nadmiernym uwilgoceniem,
spowodowanym przez powódź
lub deszcz nawalny”.
E-kolo dodaje, że otrzymana
dotacja pomoże zaopatrzyć
spółkę wodną w wiele maszyn
t.j.: koparko-ładowarka z 5 łyżkami, rębaki do drewna, mobilne
WUKO, pilarki spalinowe, kosy
spalinowe, a także podkrzesywarka.
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Sport w Turku

Siatkarki z Turku - seniorki UKS Piątka Turek
wywalczyły wicemistrzostwo III ligi!
sety, w jednym z setów będąc
„na fali” wygrały nawet do 14.
Cały problem w siatkówce polega na tym aby tę „falę”
utrzymać przez 3 sety. Bezcenne jest doświadczenie,
które zbierają nasze młodziczki-kadetki i juniorki grając ze starszymi zawodniczkami, a to zaprocentuje
na przyszłość. Dla większości
dziewczyn są to pierwsze
zdobyte medale w rozgrywkach klubowych - podsumowują na forum portalu działacze UKS Piątka Turek.

TUREK

Sukces dziewcząt Piątki Turek: kilka dni temu siatkarki
z Turku wywalczyły wicemistrzostwo III Ligi Ogólnopolskiej Kobiet i maja szanse
na dalszy awans.
#redakcja
Dziewczęta z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Piatka Turek w ramach finałowego
dwumeczu zmierzyły się z zespołem z Jankowa Przygodzkiego. Choć w obu spotkaniach turkowianki musiały
uznać wyższość drużyny
z Jankowa to spotkania podsumowują jako wartościowe
będące ważnym źródłem doświadczeń dla młodej kadry
turkowianek - podaje portal
turek.net.pl.
FOT. UKS PIĄTKA TUREK

SKŁAD DRUŻYNY...

GRAJĄC RAZEM ZDOBYWAJĄ
DOŚWIADCZENIE

-Młodość rządzi się swoimi
prawami na 7 rozegranych setów w dwumeczu finałowym
dziewczyny rozegrały 4 dobre

REKLAMA

0010083237

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe
dni. Niech czas ten będzie okresem spełnionych
marzeń, wzajemnej życzliwości,
okazją do spędzania wspaniałych chwil
w gronie najbliższych.
Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości oraz Wesołego Alleluja
życzą:
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz załoga PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Podajemy zatem skład Wicemistrzyń Wielkopolski:
- Maria Sieczka,
- Klaudia Ginter,
- Paulina Krawczyk,
- Aleksandra Ślusarek,
- Weronika Wasilewska,
- Patrycja Szewczyk,
- Aleksandra Luty,
- Patrycja Łyskawa,
- Aleksandra Kąpielska,
- Julia Zięba,
- Justyna Wojtaszewska,
- Martyna Apelt,

- Maria Plak,
- Kornelia Janczak.
I WYNIKI MECZU

Turek.net.pl zamieścił
także wynik dwumeczu:
Turek 20 marca:
UKS „Piątka” Turek – GLKS
Janków Przygodzki 1-3 (6-25,
23-25, 25-14, 16-25);
Janków Przygodzki 21 marca:
GLKS Janków Przygodzki –
UKS „Piątka” Turek 3-0 (2927, 25-20, 25-12).
Dzięki wywalczeniu II
miejsca w lidze, seniorki UKS
Piatka Turek już niebawem
zmierzą się w barażach
o awans do II Ligi Siatkówki
Kobiet.
Teraz w związku z obostrzeniami treningi i mecze
odwołane do 9 kwietnia.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 25
marca 20201 roku od 27 marca
do 09 kwietnia 2021 roku treningi -mecze i turnieje zostają
odwołane. O wznowieniu zajęć będziemy informować
na bieżąco.

REKLAMA

0110025651

I FIZJOTERAPIA
I REHABILITACJA
I MASAŻ
W domu chorego - tel. 512 046 048
Dla chorych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (1 grupa)
Tylko JEDEN miesiąc oczekiwania !
Na fizjoterapię domową kwalifikują się m.in.:
I Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
I Chorzy na stwardnienie rozsiane, parkinsona, reumatoidalne zapalenie
stawów, miopatie, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni.
I Pacjenci z guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami
(np. toczeń układowy, twardzina), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi,
chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i/lub kolanowych.

Do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo.
- Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!
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Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Sokół: liczę, że wielu policjantów zostanie członkami naszego stowarzyszenia

Policjanci będą się szkolić na terenie
strzelnicy w Kazimierzu Biskupim
KONIN

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie będą
doskonalić swoje umiejętności na strzelnicy w Kazimierzu
Biskupim. Strzelnica spełnia
policyjne wymagania.

Stosowna umowa, kilka dni
temu, została podpisana z Komendą Wojewódzką Policji
w Poznaniu.
- To kolejny krok sprzyjający
rozwojowi strzelnicy w Kazimierzu Biskupim. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zostało przywrócone do życia Stowarzyszenie Strzeleckie „Sokół”, które zostało gospodarzem
strzelnicy. Teraz swoje umiejętności będą doskonalili na niej
policjanci.
Przedmiotem umowy jest
bezpłatne użyczenie strzelnicy
na programowe szkolenia dla
policjantów Komendy Miejskiej

FOT. GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

#Krzysztof Nowak

Policji w Koninie. Będą to przede
wszystkim szkolenia z broni palnej krótkiej. Wasza strzelnica
spełnia wszystkie normy i posiada odpowiednie atesty – mówił podinspektor Mariusz Ja-

worski, komendant KMP w Koninie. – Chciałbym podziękować
prezesowi stowarzyszenia Pawłowi Tyrańskiemu, wójtowi
gminy Grzegorzowi Maciejewskiemu oraz przewodniczą-

cemu Rady Gminy Arkadiuszowi Mielcarkowi za wszelką
pomoc i życzliwość w użyczeniu
obiektu. Chciałbym podziękować także za bardzo dobrą
współpracę w zakresie szeroko

REKLAMA

rozumianego bezpieczeństwa
społeczności lokalnej – dodał.
Zadowolenia z podpisania
umowy nie krył Paweł Tyrański,
prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Sokół”. – Mam nadzieję,

ze będziemy się spotykać w Kazimierzu Biskupim nie tylko
podczas szkoleń. Liczę, że wielu
policjantów zostanie członkami
naszego stowarzyszenia i również w czasie wolnym od pracy
będzie nas odwiedzać. Strzelnica się rozwija dzięki wsparciu
gminy. Inwestujemy i mamy
wiele pomysłów – wyjaśniał prezes stowarzyszenia.
Jak podkreślał wójt Grzegorz
Maciejewski pojawienie się
na strzelnicy policjantów
sprawi, że ten obiekt będzie się
dalej rozwijał. – Wierzę, że będziecie się tam czuli dobrze, wasze wizyty z pewnością będą
z korzyścią dla naszej gminy
w celu jej promowania, jak
i funkcjonowania strzelnicy. Jeżeli tylu policjantów pojawiać się
będzie na terenie Kazimierza Biskupiego, chcąc doskonalić
swoje umiejętności, to nasi
mieszkańcy mogą czuć się jeszcze bardziej bezpieczni. Dziękuję za dotychczasową współpracę i deklaruję dalszą pomoc –
dodał wójt.

0010069053

S

Szanowni Państwo,
przed nami Święta Wielkanocne
- czas zadumy i radości.
W tym szczególnym czasie
i na każdy kolejny dzień
życzymy Państwu jak najwięcej
serdecznych chwil
w gronie bliskich osób.
Przekazujemy życzenia zdrowia, spokoju,
wzajemnej życzliwości oraz wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku,

Tadeusz Wojdyński
Przewodniczący Rady Miasta Konina

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina
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Ważą się losy Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie

KONIN

Zespół Szkół Technicznych
im. Marii Skłodowskiej-Curie, czyli popularna „hutnicza”, miał zostać zlikwidowany po podjęciu uchwał
przez Radę Miasta Konina.
#Bartłomiej Bolczyk
Wielkopolski Kurator Oświaty
wydał jednak negatywną opinię
na ten temat.
O sprawie Zespołu Szkół
Technicznych pisaliśmy
na stronie www.konin.naszemiasto.pl wielokrotnie. Rada
Miasta na wniosek prezydentów podjęła uchwały, których
efektem miała być likwidacja
placówki i włączenie jej
uczniów do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie
i nauczyciele protestowali
przeciwko takiej decyzji i walczyli o swoją szkołę w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty.
W lutym informowaliśmy
na stronie naszegomiasta.pl,
że „nauczyciele z ZST mają żal
do miasta, że nie zwróciło
uwagi na ich postulaty. Na spo-

tkaniu w kuratorium spojrzano na nie bardzo przychylnie i zespół „hutniczej” wierzy,
że ich szkoła nie zostanie zlikwidowana.
Pracownicy szkoły zwracają uwagę, że władze Konina
podjęły decyzję o likwidacji
ich placówki bez konsultacji
z osobami, których sprawa dotyczy bezpośrednio. Społeczność ZST została pominięta
w rozmowach i konsultacjach
w tej sprawie ale przede
wszystkim nie została poinformowana o planach miasta,
o których dowiedziała się
z mediów. Nauczyciele zwracają też uwagę na to, że nowe
warunki lokalowe w jakich
działa obecnie (od 2019 roku)
szkoła są niewątpliwie dużymi
atutami w byciu konkurencyjnymi na rynku konińskich
szkół ponadpodstawowych.
Podkreślają, że wiele zawodów, do których przyuczają
w szkole, ma charakter niszowy lub unikalny w skali
miasta. Po likwidacji placówki
mogłyby zniknąć z jego krajobrazu oświatowego.
Społeczność szkolna złożyła u Wielkopolskiego Kura-

Nauczyciele i uczniowie szkoły nie chcą złożyć broni
i protestują przeciw planom zamknięcia
tora Oświaty 12-stronnicowe
pismo zawierające te oraz inne
argumenty natury organizacyjnej, oświatowej, ekonomicznej i wychowawczej”.
Na początku marca
w szkole przeprowadzono wizytację przedstawicieli kuratorium, celem weryfikacji argumentów przemawiających
za likwidacją bądź utrzymaniem szkoły. Pisaliśmy wówczas: „personel „Hutniczej”
zapewnia, że kontrola przebiega po myśli pracowników
szkoły. Nauczyciele są nasta-

wieni optymistycznie i wierzą,
że uchwała o likwidacji ZST zostanie zaopiniowana negatywnie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W takim wypadku miasto miałoby 7 dni
na odwołanie się do ministerstwa edukacji, te zaś musiałoby rozpatrzyć odwołanie
w ciągu 60 dni.
Póki co, ponieważ nie zapadły ostateczne decyzje, szkoła
pracuje normalnie i przygotowuje się do przeprowadzenia
naboru. ZST rozpoczęło już
promocję rekrutacji na rok

szkolny 2021/2022 na kierunki
techniczne: technik usług fryzjerskich, technik programista, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych, a także na kierunki
branżowe: ślusarz + kurs spawacza, stolarz oraz fryzjer”.
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Wielkopolski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował uchwały Rady Miasta.
Wiceprezydent Witold Nowak
zapowiedział już złożenie zażalenia do ministerstwa, zarzucając kuratorium nie tylko podję-

FOT. KRZYSZTOF NOWAK

Likwidacja ZST jeszcze nie przesądzona
cie błędnej decyzji, ale i niedopełnienie kwestii formalnych.
- Bardzo cieszę się z opinii
kuratora. Nie ukrywam, że wiedziałam, że tak będzie. Nasze
argumenty były niepodważalne. Byłam spokojna o decyzję, ale oczywiście trzeba było
czekać - powiedziała nam Daria
Walczykiewicz, która już zapowiedziała, że jest gotowa na rozmowy w ministerstwie.
- Mogę pojechać do Warszawy i spotkać się z ministrem
edukacji, przedstawić mu nasze
argumenty w obronie szkoły, te
same, które przedstawiłam
w kuratorium i które przeważyły na naszą korzyść. Nie poddajemy się i będziemy walczyć
do końca. Myślę, że pan prezydent Nowak rozwinie jeszcze
swoją wypowiedź co do niedopełnienia formalności. Nie
znamy też jeszcze treści uzasadnienia kuratora - przyznała Daria Walczykiewicz.
Teraz koniński magistrat ma
siedem dni na złożenie zażalenia na opinię kuratora do ministerstwa edukacji, z kolei ministerstwo musi przedstawić
swoją odpowiedź w ciągu sześćdziesięciu dni.

REKLAMA
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Radosnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych miłości, spokoju
i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarzy nas zdrowiem,
udzieli potrzebnych łask i wniesie szczęście
do każdego domu
życzy

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poseł na Sejm RP

6

#w naszym mieście

WTOREK, 30 MARCA 2021
NASZEMIASTO

www.naszemiasto.pl

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane

Jaka będzie tegoroczna Wielkanoc?
Są wytyczne Watykanu. Nie będzie święconki?
WIELKLANOC

WIELKA SOBOTA

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało kolejny komunikat odnośnie
sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych
tygodniach

Nie zaleca się radycyjnego święcenia pokarmów

Wierni mogą uzyskać
dyspensę od uczestnictwa w Triduum

WIELKA NIEDZIELA
WIELKI CZWARTEK

- w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie
uczestników Mszy Świętej
Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;
- co do księży, którzy nie mogą
wziąć udziału we Mszy Świętej
Krzyżma, biskupi diecezjalni
mogą rozważyć odnowienie

przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;
- z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej
Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych,
a w razie przewidzianej koniecz-
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Dla każdego z nas święta to czas szczególny.
To wspomnienie ważnego wydarzenia religijnego,
ale także czas wyciszenia i refleksji.
Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Konińskiego
i Miasta Konina,
życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy pozwoliły zapomnieć
o troskach dnia codziennego, przysporzyły wielu radości
i wewnętrznego spokoju.
Niech wielkanocny czas przepełni Państwa optymizmem
i przyniesie zdrowie oraz odpoczynek.
Stanisław Bielik
Starosta Koniński

FOT. ARCHIWUM

- Kościół Powszechny znalazł się
w nadzwyczajnej sytuacji.
Pierwszy raz od wielu wieków
Ojciec Święty będzie sprawował
Liturgię Wielkiego Tygodnia bez
szerszego udziału wiernych,
z wyjątkiem asysty liturgicznej podkreślają duchowni. Episkopat przypomina biskupom o konieczności udzielenia kolejnej
dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z ograniczeniami
liczby wiernych mogących
uczestniczyć w liturgii. W okresie Wielkiego Tygodnia m.in. nie
zalecają organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów.
Na co jeszcze zwracają uwagę
duchowni podczas Triduum ?

FOT. ARCHIWUM

#Mirosław Malinowski

- zachęca się do korzystania
z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;
- nie zaleca się organizowania
tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się
obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem
wielkanocnym, zgodnie z Księgą
„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001,
nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku).
Można go też umieścić na stronach diecezjanach i parafialnych.

Żanetta Matlewska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Konińskiego

ności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);
- zaleca się opuszczenie obrzędu
umywania nóg (Mandatum).
WIELKI PIĄTEK

- Mszał Rzymski w rubryce 12
na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość
zezwolenia lub nakazania
na dołączenie specjalnej inten-

REKLAMA

cji „w poważnej i publicznej
potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej
modlitwy powszechnej;
nocna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Wieki Piątek
może być okazją dla wiernych
do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy
paschalnej.

- w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;
chrzty katechumenów mogą
być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co
do kontaktu bezpośredniego.
w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mogą udzielić zezwolenia na kwadrynacje
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Zbieramy nakrętki!

Kolejne serca dla Szymonka Mizerskiego
są w gminie Ślesin i powiecie słupeckim
KONIN

W Półwiosku Starym i Ciążeniu stanęły kolejne serca
na nakrętki, które mają
wspomóc zbiórkę na rzecz
Szymonka Mizerskiego.
To kolejne pojemniki
na nakrętki w kształcie serca, które w ostatnim czasie
wsparły zbiórkę dla małego Szymonka Mizerskiego.
Poprzednie stanęły w Koninie, przed PGKiM oraz
przy przedszkolu nr 32.

Jedno z kolejnych serc dla małego Szymonka postawione
zostało w gminie Ślesin,
w Półwiosku Starym. Do włączenia się w akcję zachęca sołtys wsi, Małgorzata Kuligowska.
O tym, że zbiórka na rzecz
Szymka zatacza coraz szersze
kręgi świadczy fakt, że dotarła
na teren kolejnego powiatu.
Pojemnik na nakrętki ustawiono też bowiem w Ciąże-

REKLAMA

FOT. FB SZYMON MIZERSKI

#Bartłomiej Bolczyk

niu, w gminie Lądek w powiecie słupeckim.
Zbiórkę
zainicjowali
Krzysztof Karolak i Artur Za-

radzki. Chłopaki kawał dobrej
roboty! Dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili cegiełkę
właśnie na ten szczytny cel -

0010088058

napisali rodzice Szymonka
na Facebooku przy zdjęciu
serca w Ciążeniu. Szymonek
ma 4 latka. Urodził się bez ko-

REKLAMA

ści promieniowych, kości
śródręcza i bez kciuka prawej
dłoni. To spowodowało
znaczne wygięcie dłoni, brak

zwykłego chwytu (jest tylko
chwyt
pensetowy-bardzo
słaby), skrócenie obu rąk (przy
podniesieniu rąk do góry
rączki nie sięgają ponad
głowę),
co
wiąże
się
z ogromną trudnością w wykonywaniu nawet prostych
zadań.
Ma problemy z utrzymaniem kredki czy ołówka,
przy ubieraniu, jedzeniu, codziennej toalecie czy innych
czynnościach manualnych.
Szymuś przeszedł już dwie
operacje centralizacji nadgarstków w Krakowie, jednak
efekty nie są zadowalające.
Kolejnym etapem miała być
amputacja kciuka w lewej
dłoni, dlatego zwrócono się
o pomoc i konsultacje do znanego specjalisty z USA, doktora Paleya. Leczenie w jego
instytucie jest jednak bardzo
kosztowne, stąd akcje zbierania nakrętek.
Zachęcamy do dorzucenia
się do zbiorników wszystkich
mieszkańców gminy Ślesin
oraz gminy Lądek!

MEBLE
UŻYWANE

0010066808

niemieckie, holenderskie i belgijskie
TOMASZ KRAMARZ

MONIKA



663 090 350
MARCIN

505 838 269

JESTEŚMY NA

KRAM-POL
WIELOPOLE
62-740 TULISZKÓW

WWW.KRAM-POL.PL

PON.-CZW. 9.00-16.00, SOB. 8.00-15.00 PT., NIEDZ. - NIECZYNNE
phukrampol@interia.pl

DOSTAWA MEBLI W KAŻDĄ SOBOTĘ

WTOREK, 30 MARCA 2021
NASZEMIASTO

www.naszemiasto.pl

#reklama
#artykuł
reklamowy
REKLAMA

9
0010079945

MPEC-Konin skutecznie sięga po unijne środki
Wchodząc do siedziby MPEC-Konin przy ul. Gajowej w Koninie nie sposób nie zauważyć tablic informacyjnych, dotyczących
realizowanych przez spółkę projektów, przy współudziale środków unijnych. Cel, jaki stawia sobie firma, jest jeden: tworzenie
niezawodnego i optymalnego systemu zaopatrywania miasta Konina w ciepło.
Przez wiele lat Konin był zasilany
ciepłem wytwarzanym z węgla
brunatnego w pobliskiej elektrowni. Zmieniające się realia,
wymogi technologiczne i ekologiczne spowodowały, że obecnie
miejski system ciepłowniczy zasilany jest z bloku biomasowego
w Elektrowni Konin oraz z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
(ZTUOK), będącego w strukturze
spółki miejskiej (MZGOK). Dodatkowym źródłem wytwarzania
ciepła będzie ciepłownia geotermalna na wyspie Pociejewo
w Koninie, która ma powstać do
końca 2022 roku. Dzięki temu
Konin jest jednym z nielicznych
miast w Polsce, w których ciepło
jest i będzie wytwarzane prawie

Zakładane
dofinansowanie
projektu z NFOŚiGW wynosi około 24 mln złotych, zaś szacowana wartość całkowita inwestycji
to około 56 mln złotych brutto.
Przedsięwzięcie
realizowane
będzie na działkach w obrębie
konińskiej Starówki, w rejonie
wyspy Pociejewo i posiada już
wszystkie niezbędne dokumentacje techniczne, w tym m.in.:
prawomocne pozwolenie na
budowę, decyzje środowiskowe, uzgodnienia branżowe. Faktyczna realizacja rozpocznie się
w drugim kwartale 2021 roku,
a zakończy w ostatnim kwartale
2022 roku.
W ramach projektu powstanie
budynek ciepłowni, w którym
będą się znajdować urządze-

Siedziba MPEC-Konin przy ulicy Gajowej
w całości z odnawialnych źródeł
energii (OZE). W ten sposób zapewniona będzie również efektywność energetyczna systemu
ciepłowniczego miasta.
Ostatnie lata to prawdziwy
boom inwestycyjny w firmie. Jednocześnie realizowane są trzy
duże projekty, na które pozyskano unijne wsparcie. Oto ich krótka charakterystyka.

Budowa Ciepłowni
Geotermalnej
To jedna z najbardziej doniosłych
inwestycji w historii Konina, doskonale wpisująca się nie tylko
w aktualne potrzeby systemu
ciepłowniczego miasta, ale również w szczególnie istotny kierunek rozwoju gospodarczego,
oparty na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.
W tym celu MPEC-Konin przystąpił w 2019 roku do konkursu
,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze
źródeł odnawialnych’’ ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek pod tytułem
,,Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie’’ w sierpniu 2020 r.
został umieszczony na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie. A po
uzyskaniu pozytywnej oceny
merytorycznej I i II stopnia, pod
koniec ubiegłego roku, nastąpiło
podpisanie stosownej umowy.

nia służące do odbioru energii
cieplnej pochodzącej z wody
geotermalnej oraz urządzenia
z branży elektrycznej i automatyki. W pobliżu budynku
ciepłowni zostanie zbudowany
szczelny pomocniczy zbiornik
o pojemności około 2000 m3 na
zanieczyszczone wody geotermalne. Zakres przedsięwzięcia
obejmuje również wykonanie
odwiertu kierunkowego Konin
GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z Ciepłownią Geotermalną. Po uruchomieniu inwestycji
wyprodukowana energia cieplna
będzie dystrybuowana na terenie miasta planowanym do wykonania przyłączem ciepłowniczym, poprzez sieć ciepłowniczą
MPEC-Konin. Planowana roczna
produkcja ciepła to 158.940 GJ,
natomiast moc ciepłowni obliczana jest na 8,1 MWt.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Ciepłownia Geotermalna to inwestycja na wskroś
ekologiczna. Skorzystają na niej
zarówno mieszkańcy aglomeracji konińskiej, jak i środowisko
naturalne dzięki zmniejszeniu
emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają
w czasie spalania paliw wykorzystywanych do produkcji energii
cieplnej. W efekcie ograniczona
zostanie emisja gazów cieplarnianych w regionie – CO2 oraz
szkodliwych substancji, takich
jak SO2, NOx, pyłów.

Przebudowa systemu
ciepłowniczego
Konin należy do miast mocno
rozciągniętych powierzchniowo,
co nie pomaga w utrzymaniu rozbudowanej sieci ciepłowniczej,
która w naturalny sposób podlega degradacji. W tym celu nieodzowna jest jej stała modernizacja. MPEC-Konin jest w trakcie
przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. Wykonanie
tej ważnej dla miasta inwestycji
stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez spółkę znacznej
dotacji unijnej. W marcu 2018
roku przedsiębiorstwo zawarło
z NFOŚiGW w Warszawie umowę
o dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego
miasta Konina” w ramach programu pn. ,,Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu’’.
Na ten cel pozyskano blisko 12,5 mln złotych. Z uwagi
na fakt, iż całe przedsięwzięcie
kosztować będzie około 27,5 mln
złotych brutto, oprócz środków
otrzymanych z zewnątrz, spółka przeznaczy na jego realizację
środki własne.
Wniosek o dofinansowanie poprzedzony był wykonaniem szeregu prac przygotowawczych, prowadzonych w latach 2014-2017.
Powstała koncepcja i studium wykonalności, projekty techniczne,
kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacja techniczna przebudowy
sieci ciepłowniczej. Ze względu
na zakres przebudowy, realizację
zaplanowano na lata 2018–2021.
Łączna długość przebudowy i budowy sieci objętej projektem wynosi około 7,5 km, a długość sieci
likwidowanej to około 6,7 km (zostanie zlikwidowana m.in. napowietrzna magistrala ciepłownicza
na odcinku od ul. Spółdzielców do
osiedla Piłsudskiego). W latach
2018-2020 wykonanych zostało
12 zadań. Do wykonania pozostał
demontaż wyłączonej z eksploatacji magistrali ciepłowniczej na
odcinku od ul. Świętojańskiej do
osiedla Sikorskiego, a w samym
tylko 2021 roku 5 zadań kończących projekt.
Reasumując, przebudowa systemu ciepłowniczego Konina
dostosuje sieć do aktualnych
wymogów i potrzeb. Dzięki temu
skróci się czas dopływu wody do
najdalej oddalonych od źródeł
ciepła odbiorców. Ta inwestycja
to również działanie proekologiczne: wykonanie przebudowy
pozwoli ograniczyć emisję gazów
cieplarnianych o 6.624 Mg/rok.

Przebudowa węzłów i sieci
ciepłowniczych
W minionym roku kontynuowano podjęte w poprzednich latach
działania zmierzające do poprawy
efektywności miejskiego systemu
ciepłowniczego. Spółka MPEC-Konin złożyła stosowne wnioski

na dofinansowanie przebudowy
grupowych węzłów na osiedlu
Zatorze, osiedlu Sikorskiego oraz
sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej,
w ramach ogłaszanych przez
NFOŚiGW konkursów na rozdział
środków z Unii Europejskiej. Efektem tych działań było podpisanie
na początku sierpnia umowy na
bezzwrotną dotację w wysokości
ponad 4 mln złotych (całkowity
koszt projektu wyniesie ponad 6
mln złotych brutto).
Przedsięwzięcie polega na
przebudowie sieci ciepłowniczej
w ul. Leśnej, likwidacji nieefektywnych elementów sieci oraz
budowie nowych węzłów ciepłowniczych. W ramach robót
zlikwidowanych będzie 8 węzłów
grupowych (7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego),
a w ich miejsce powstanie 29
węzłów indywidualnych. Projekt
realizowany będzie do 2023 roku
i zapewni poprawę efektywności
oraz zmniejszenie awaryjności
sieci w tych lokalizacjach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych

Głowica otworu geotermalnego Konin GT-1
należy wspomnieć o dwóch najistotniejszych.
W latach 2019-2021 w ramach
inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy
Kleczewskiej w Koninie” zdemontowano napowietrzną magistralę ciepłowniczą, zastępując
ją siecią podziemną o długości
około 1,2 km oraz około 200
metrów pozostałych sieci i przyłączy.

Węzeł cieplny
rozwiązań z zakresu automatyki
ciepłowniczej możliwa będzie
niezależna regulacja i rozliczanie zużywanego ciepła dla każdego obiektu. Łączna długość
sieci objętej projektem wynosi
około 2,9 km, w tym długość
sieci zmodernizowanej i wybudowanej wyniesie około 2,4 km,
a długość sieci likwidowanej
około 0,5 km.
I podobnie jak przy wcześniej
opisanych projektach uzyskane
zostaną znaczne oszczędności
z tytułu strat ciepła w procesie
dystrybucji, co z kolei pozwoli na
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W latach 2019-2020 w ramach inwestycji pn. „Budowa
połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie
w związku z modernizacją linii
kolejowej E-20” przebudowano
odcinek sieci kanałowej zasilającej osiedle Va, zastępując go
odcinkiem 400 metrów sieci
podziemnej.

Przebudowa
wymienionych
sieci pozwoliła na dostosowanie
ich do aktualnych potrzeb, z korzyścią dla środowiska i odbiorców końcowych..
A co w bieżącym roku? Poza
podpisanymi umowami o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej na ponad 1 MW mocy, podpisano umowę na dostawę ciepła
do firmy Johnson Matthey na
poziomie 7 MW. Planowana jest
też modernizacja sieci w ul. Okólnej oraz rozbudowa 5 węzłów
o układ ciepłej wody użytkowej.
W celu zapewnienia ciągłości
i pewności dostaw ciepła, MPEC-Konin corocznie wykonuje przebudowy wyeksploatowanych odcinków kanałowych sieci ciepłowniczych na preizolowane (tzn.
posiadające warstwę izolacji cieplnej). Ważnym elementem rozwoju sieci ciepłowniczej miasta Konina będzie podłączenie dużych
odbiorców budownictwa wielorodzinnego na Starówce i osiedlu Sikorskiego. Głównymi odbiorcami
ciepła będą tam obiekty: MTBS
Konin, KON-BET Konin oraz JHM
Development S.A. (docelowo około 14 budynków).
Dla polepszenia jakości dystrybucji ciepła MPEC-Konin rozbudowuje system telemetrii węzłów
ciepłowniczych oraz modernizuje
system AMR, czyli automatycznego zdalnego odczytu ciepłomierzy.
Systematycznie wykonywane są też nowe przyłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inne inwestycje
i plany na 2021
Prócz realizacji trzech wymienionych wyżej sztandarowych inwestycji, miasto Konin w uzgodnieniu z MPEC-em realizowało
w ostatnim czasie wiele mniejszych przedsięwzięć mających
ogromne znaczenie z lokalnego
punktu widzenia. Wśród nich

Rury preizolowane przeznaczone do montażu w rurach osłonowych
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Rozmowa ze st. chor. szt. SG Edytą Borkowską-Golec, rzecznikiem placówki Straży Granicznej w Kaliszu

Granic pilnujemy również w Konińskiem,
reagując na naruszenia prawa

- Naszym czytelnikom
Straż Graniczna kojarzy
się pewnie przede wszystkim z ochroną granic państwa, tymczasem od kilkunastu lat funkcjonariuszy
SG można spotkać również w regionie konińskim.
Dlaczego?
- Straż Graniczna to nie tylko służba na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej,
ale również wewnątrz kraju,
choć spełniamy tutaj nieco inną rolę. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na przeciwdziałanie nielegalnej migracji na terytorium
RP, ale podejmujemy też działania kontrolne w zakresie legalności pobytu, pracy i zatrudnienia cudzoziemców
oraz w zakresie wspomagania
wojewodów w wydawaniu decyzji w sprawach dotyczących
legalizacji pobytu. Kolejnym
realizowanym zadaniem jest
ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym
przed przestępczością, której

- Jak rozumiem, na teren
Wielkopolski nie dojeżdżacie z granic, tylko stacjonujecie na miejscu...
- Rzeczywiście, służymy
w dwóch placówkach w Wielkopolsce. Najbliższa czytelnikom Konina, Koła i Turku jest
zlokalizowana w Kaliszu, jako
część Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Placówka powstała 2007 roku
z faktycznych potrzeb wynikających ze zmian modelu funkcjonowania Straży Granicznej
na granicach wewnętrznych,
co ma związek z wstąpieniem
Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej i przynależności
od 2007 roku do strefy Schengen. Swoim zasięgiem PSG
w Kaliszu obejmuje 11 powiatów: słupecki, miasto Konin
na prawach powiatu, koniński,
kolski, kaliski, miasto Kalisz

FOT. STRAŻ GRANICZNA

Dominik
Szczap

W Straży Granicznej pracuje
ponad 15 tys. funkcjonariuszy

na prawach powiatu, pleszewski, krotoszyński, jarociński,
ostrowski, ostrzeszowski i kępiński.

- W ostatnich latach szczególnie dużo mówi się
o problemie nielegalnych
imigrantów. Czy w naszym regionie, daleko
przecież od granicy, również zatrzymujecie takie
osoby?
- Tak, również u nas zdarzają się takie sytuacje. Wspomniana przeze mnie wcześniej ochrona szlaków komunikacyjnych skutkuje zatrzymaniami osób z rożnych
krajów pozaeuropejskich,
w tym również z krajów tzw.
podwyższonego ryzyka, takich jak np. Afganistan czy
Bangladesz. Są to najczęściej
osoby bez ważnych wymaganych dokumentów pobytowych lub posiadające tytuły
pobytowe z innych krajów

REKLAMA

FOT. STRAŻ GRANICZNA

#rozmowa

zwalczanie należy również
do właściwości SG. Niektóre
działania realizowane są we
współdziałaniu z innymi służbami bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa
państwa (Policji, ABW, CBA,
Służby Celnej). Odrębnymi zadaniami są te, realizowane
wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Kontroli
Skarbowej, Strażą Ochrony Kolei, czy Strażą Miejską. Reagujemy także na wszystkie naruszenia prawa przez cudzoziemców, a także przez Polaków.

st. chor. szt. Edyta
Borkowska - Golec

Unii Europejskiej, które nie legalizują pobytu na terytorium
Polski. Warto też dodać, że nasi funkcjonariusze w swojej
pracy często mają do czynienia zarówno z dokumentami
podrobionymi jak i przerobionymi, którymi posługują się
osoby kontrolowane.

- Proszę mi wybaczyć pytanie: w powszechnej
świadomości pogranicznik kojarzy się z profesja
dla mężczyzn, a rozmawiam z kobietą. Wiele kobiet pracuje w SG?
- Straż Graniczna to formacja mundurowa licząca ponad
15 tysięcy funkcjonariuszy
i pracuje w niej około cztery tysiące kobiet, trudno więc mówić, że funkcjonariuszami są
zazwyczaj mężczyźni. Sytuacje z jakimi mamy do czynienia w trakcie służby pokazują,
że obecność kobiet - funkcjonariuszy często jest nieodzowna. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z zatrzymaniami kobiet i dzieci, które nielegalnie przekroczyły granice,
bądź przebywają tu nielegalnie.
- Wobec tego jak się zostaje funkcjonariuszem Straży Granicznej?
- W tym celu prowadzony
jest nabór do służby. Straż Graniczna w dzisiejszych, jakże
ciekawych czasach, może być
doskonałą szansą dla młodych
ludzi na znalezienie swojej
drogi życiowej i ciekawą pracę.
Taki nabór do Nadodrzańskiego Oddziału SG właśnie trwa.
By zostać naszym funkcjonariuszem należy spełnić kilka
konkretnych kryteriów, wśród
których najważniejsze to: nieprzekroczony 35 rok życia, nieposzlakowana opinia, wy-

kształcenie co najmniej średnie i odpowiednia sprawność
fizyczna. Oczywiście kandydat
nie może również być wcześniej karany za przestępstwa
karne lub skarbowe.

- Co więc należy zrobić, by
wstąpić do SG?
- Najpierw należy wypełnić
ankietę i złożyć odpowiednie
dokumenty. Po zmianie przepisów procedura składania dokumentów została uproszczona – można je składać zarówno
w Krośnie Odrzańskim, jak
i na dziesięciu placówkach naszego oddziału. Najbliżej Kalisza dokumenty złożyć można
w Poznaniu. Niebawem dokumenty również będzie można
składać w naszej placówce
w Kaliszu. Następnie kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, poddawany jest testom psychologicznym i badaniu wariografem. Zdaje test
sprawności fizycznej, test
z wiedzy ogólnej oraz wybranego języka obcego. Po przejściu tego etapu trafia na szkolenie, które obecnie trwa około 6 tygodni, do jednego
z ośrodków szkolenia Straży
Granicznej. Po szkoleniu wraca do jednostki, w której będzie pełnił służbę. Szczegóły
dotyczące naboru oraz wzory
dokumentów można znaleźć
na stronie internetowej http://nadodrzanski.strazgraniczna.pl..
Rozmawiał Dominik Szczap

0010089098

Akcja szczepień
w powiecie tureckim
TUREK

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
,,Zakup ambulansów medycznych z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów
Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji w związku z realizacją działań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem ,,COVID-19’’ oraz innych chorób zakaźnych’’
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem ,,COVID-19’’ oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa
infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie
ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego, posiadającego w swej strukturze przez Zespoły
Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa
Medycznego oraz środków do dezynfekcji.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 790 322,52 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Ponad 7 tysięcy mieszkańców już po pierwszej dawce. Portal turek.net.pl zaprezentował dane o szczepieniach w powiecie tureckim.
#redakcja
Portal turek.net.pl opublikował
w piątek 26 marca informację,
w której przypomniał, że narodowy program szczepień przeciw COVID-19 rozpoczął się
w Polsce 27 grudnia 2020 r.
Zgodnie z danymi Ministerstwa
Zdrowia w Polsce zaszczepiono
już 5 381 726 osób. Dwie dawki
szczepionki przyjęło 1 857 517
osób.
- W powiecie tureckim program realizuje 13 placówek stacjonarnych - informuje turek.net.pl. - Sprawdziliśmy jak
wygląda realizacja programu

u nas i jak wypadamy na tle powiatów ościennych oraz województwa województwa.
W powiecie tureckim zamieszkuje ponad 83 tys. osób.
Według danych Ministerstwa
Zdrowia na dzień 25 marca
w powiecie tureckim zaszczepiono już 7 320 osób czyli blisko
9% wszystkich mieszkańców.
Dziennie szczepionych jest
średnio 196 osób. Dwie dawki
szczepionki przyjęło 2 601
osób, niecałe 5 tysięcy pacjentów oczekuje na drugą dawkę,
którą dziennie przyjmuje średnio 57 osób w powiecie.
Portal przypomina, że
trwają zapisy na kolejne szczepienia. We wtorek (23.03) ruszyły zapisy dla roczników
1957-1961 oraz szczepienia pracowników służb mundurowych. W realizacji Narodowego
Programu Szczepień pomagają
gminy oraz służby ratunkowe,
w tym strażacy.
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– to motyw przewodni studiowania
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie
WSKM jest uczelnią przyszłości, gdyż nie
spoczywa na laurach i oferuje kierunki kształcenia i dokształcania zgodne z oczekiwaniem
rynku.
Uczelnia bacznie obserwuje zmieniającą się
rzeczywistość i potraﬁ się do niej dostosować.
Najlepszym przykładem jest uruchomiona
w ubiegłym roku specjalizacja Odnawialne
źródła energii na kierunku studiów Energetyka. To efekt nie tylko rosnącego zapotrzebowania na specjalistów od energii odnawialnej,
ale również i przede wszystkim włączenie się
w Sprawiedliwą Transformację Wielkopolski
Wschodniej. Pracownicy Uczelni biorą czynny
udział w przedsięwzięciach związanych z przemianami energetycznymi i gospodarczymi subregionu.
Od 1 marca br. przy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich działa Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Centrum ma akredytację Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego.
Realizuje zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Z placówką współpracę
podjęli najlepsi specjaliści związani z edukacją
dzieci i młodzieży.
Priorytetem Uczelni jest kształcenie kadr
dla regionu Wielkopolski Wschodniej i Polski Centralnej, ale i od października ubiegłego
roku dla Podlasia. Ważne jest, aby młodzież
mogła kształcić się na miejscu lub blisko miej-

sca zamieszkania. Studiowanie blisko miejsca
zamieszkania jest ułatwieniem dla studentów,
choćby z powodu ekonomicznego zmniejszenia kosztów dojazdów czy zakwaterowania. Są
to korzyści dla potencjalnych pracodawców,
którzy z łatwością mogą pozyskać pracownika związanego z regionem, bez konieczności
szukania specjalistów z większych ośrodków
akademickich. Uczelnia prowadzi kierunki Administracja, Ekonomia, Pedagogika, Kryminologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
Wiedzę naszym studentom przekazuje wielu
praktyków, którzy przez lata zdobywali doświadczenie zawodowe w swoich dziedzinach.
Od jesieni ubiegłego roku funkcjonuje nasza
ﬁlia w Białymstoku. Uruchomiliśmy tam studia

na kierunku administracja i studia podyplomowe MBA. Planujemy – ze względu na duże
zainteresowanie – uruchomić kierunek Zarządzanie.
Studia MBA funkcjonują w Koninie od października 2020 roku. Były odpowiedzią na
rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych managerów. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i samorządowców. Słuchacze tych studiów rekrutują się
z miejscowości położonych nawet 200 km od
Konina. Stale wzbogacamy i aktualizujemy ofertę studiów podyplomowych. W uczelni odbywają się liczne konferencje, które są okazją do
wymiany doświadczeń naukowców, przedsiębiorców i samorządowców.
Jak co roku Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza do studiowania maturzystów
i pracujących. Uczelnia oferuje również bogaty
program szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej czy mediów społecznościowych
dla osób chcących podnosić swoje kompetencje i kwaliﬁkacje.

www.wskm.edu.pl
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Opieka nad zwierzętami

KONIN

Aleksandrów Łódzki stawiany jest za wzór w zakresie
opieki nad zwierzętami.
W mieście tym nie ma bezdomnych zwierząt - każde
ma opiekuna...
#Bartłomiej Bolczyk
Okazuje się, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami biorą
na siebie instytucje miejskie,
urzędnicy, a także lokatorzy
mieszkań chronionych. Czy
w Koninie również byłoby to
możliwe? Jedna z placówek
kultury pokazuje, że tak.
- To szeroko zakrojona akcja
adopcji i zachęcania do niej.
Obejmuje czipowanie, szczepienia, leczenie, pilnowanie czy
zwierzęta są w dobrym stanie.
Wsparcie aleksandrowskiego
urzędu zachęca mieszkańców
do adopcji, bo wiedzą, że jeżeli
pojawia się problemy, np. zdrowotne, to nie zostaną z nimi
sami – opowiada dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna, konińska działaczka społeczna
i ekolożka, która zwróciła naszą
uwagę na przykład Aleksandrowa.
- W Koninie też byłoby to
możliwe, co pokazuje choćby
przykład muzeum w Gosławicach – dodaje.
W rzeczy samej – Muzeum
Okręgowe w Koninie, położone
w północnej części miasta,

REKLAMA

nad Jeziorem Gosławskim,
od lat znane jest z tego, że opiekuje się kotami. Pracująca w tej
placówce Monika Marciniak
bardzo to sobie chwali.
- Koty były tu od samego początku, jeszcze zanim muzeum
przeniosło się do Gosławic
z Malińca. Pierwsza dyrektorka, Łucja Pawlicka-Nowak,
miała bardzo duży sentyment
do tych zwierząt. Do dziś wiszą
w naszych gabinetach zdjęcia
muzealnych kotów sprzed lat –
opowiada Monika Marciniak.
Kilkudziesięcioletnia kocia
tradycja kultywowana jest
w muzeum do dziś. Rozprzestrzeniła się nawet poza jego
mury, bo jedna z mieszkanek
sąsiadującego z instytucją
bloku również włączyła się
w opiekę nad zwierzętami –
przygotowała dla nich specjalne budki.
- My zajmujemy się kotami
kolegialnie. Jeśli trzeba jechać
do weterynarza albo go wysterylizować, to robimy społeczną
zrzutkę wśród pracowników.
Tak też bywa z pokarmem, natomiast bardzo duża część załogi przynosi jedzenie po prostu we własnym zakresie.
Na pewno niczego im nie brakuje, niektóre może są nawet
nieco zbyt przejedzone – śmieje
się Monika Marciniak.
Jeżeli, jeszcze przed sterylizacją, kotka znajdująca się
pod opieką muzeum zachodziła
w ciążę, placówka włączała się

FOT. MONIKA MARCINIAK

Zwierzęta w instytucjach samorządowych?
W Koninie mamy jedną taką placówkę

w poszukiwanie domu kociętom, a część z nich adoptowali
sami pracownicy, ich rodziny
czy znajomi. W pomoc kotom
angażuje się też schronisko.
Muzealne koty mają swoje
ulubione zakątki. Dwa upodobały sobie spichlerz, kilka z nich
mieszka przy zamku, niektóre
wałęsają się po całym terenie.
W odwiedziny przychodzą też

często wspomniane wcześniej
koty z bloku obok.
Konińskie schronisko często
jest przepełnione, tymczasem
to w Aleksandrowie świeci
pustkami i skupia się przede
wszystkim na akcjach pomocowych czy edukacyjnych.
- Adopcja przez miasto to
fantastyczny pomysł i wymaga
jedynie otwartości ludzi i zaan-

gażowania. Nie ma żadnych
przeciwwskazań, żeby przynajmniej część instytucji się w to
włączyła – mówi Monika Marciniak.
Co ciekawe, rozwiązanie takie może przynieść oszczędności. Zwierzętami żyjącymi
w budynkach miejskich często
opiekują się pracownicy urzędów, a mniejsza liczba psów

i kotów w schronisku sprawia,
że nie wymaga ono aż tak dużego wkładu finansowego.
Gmina Aleksandrów Łódzki
wydawała niegdyś pół miliona
złotych rocznie na utrzymanie
czworonogów w schronisku –
obecnie wystarczy około 120
tysięcy.
- Czas na podjęcie działań
jest teraz. Najwięcej zwierząt
porzuca się przed wakacjami.
Gdyby zaczęto wprowadzać
u nas takie rozwiązania, począwszy od darmowego czipowania, to na pewno udałoby się
przypadki pozbywania się
zwierząt ograniczyć, bo po czipie można dotrzeć do właściciela – zauważa Magdalena Krysińska-Kałużna.
- Wolontariusze w schronisku są maksymalnie zaangażowani, ale to jednak nie jest dla
zwierząt dom. Takie rozwiązanie jakie funkcjonuje u nas, to
już co innego. Nie jest to
w ogóle problematyczne –
w każdej instytucji pracuje
wiele osób i zawsze znajdzie się
przynajmniej kilku psiarzy czy
kociarzy. U nas też zwierzętami
nie zajmuje się każdy z 40 pracowników. Wystarczą tak naprawdę 2-3 osoby. Czasem ktoś
może nie mieć warunków
w domu i odda całe serce temu
zwierzakowi w miejscu pracy.
A na pewno w takim miejscu
psu czy kotu będzie dużo lepiej
niż w schronisku – kończy Monika Marciniak.

0010072443

Praca przy komputerze?
Uważaj na oczy!
PRACA PRZY KOMPUTERZE

Okazuje się, że aż 6 na 10
Polaków pracujących
przy komputerze ma problem z oczami. Przede
wszystkim meczy ich suchość oczu.
#Bogna Skarul
Ciągła praca przy komputerze,
często w nieodpowiednich warunkach, nie pozostaje bez konsekwencji dla oczu.
Jak pokazało badanie opinii
publicznej zrealizowane przez
instytut IQS u 6 na 10 pracujących w ten sposób Polaków
podczas kontroli u specjalisty
chorób oczu stwierdzono jakąś
chorobę oczu. Na suchość oczu
skarży się aż 44 proc. respondentów, a jest ona spowodowana m.in. mniejszą częstotliwością mrugania, co niejednokrotnie jest wynikiem długo-

trwałego skupienia wzroku
na ekranie.
Nieprawidłowe nawilżenie
powierzchni oka jest wspólnym mianownikiem zaburzeń,
które zalicza się do obrazu klinicznego zespołu suchego oka.
To coraz częściej występująca
społeczna przypadłość, wywołana jest niedoborem wydzieliny łzowej lub nieprawidłową
strukturą filmu łzowego.
W konsekwencji takich zaburzeń odczuwamy duży dyskomfort polegający na pieczeniu, swędzeniu i bólu czy też
wrażeniu obecności piasku
pod powiekami. Może również
wystąpić obrzęk powiek, a nawet światłowstręt.
Znacznie większym problemem wynikającym z suchości
oczu jest to, że są one bardziej
podatne na różne infekcje. Popularną metodą rozpoznania
zespołu suchego oka może być
badanie w lampie szczelinowej.
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13

#inwestycje

Bernardynka zamknięta
na kilka miesięcy

Daria Walczykiewicz
wywalczyła złoty medal
SPORT

FOT. MIASTO KONIN

Daria Walczykiewicz, zawodniczka Zagłębie-Relax
Konin, zdobyła złoty medal
Pucharu Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym organizowanym przez
Polski Związek Kulturystyki,
Fitness i Trójboju Siłowego.
#Krzysztof Nowak

FOT. ARCH. D. WALCZYKIEWICZ

Mostu na ul. Bernardynka
będzie zamknięty.
FOT. ARCH. D. WALCZYKIEWICZ

W dniach 20-21 marca w Będzinie odbyła się XI edycja Pucharu
Polski w wyciskaniu klasycznym (bezsprzętowym). Dla Darii
Walczykiewicz, która swoją
przygodę z wyciskaniem rozpoczęła w 2017 roku, był to czwarty
start w imprezie tej rangi.
W Będzinie wystartowała
w kategorii -63 kg seniorek
(waga ciała: 59,9 kg) wyciskając
kolejno: w pierwszym podejściu 72,5 kg oraz 75,0 kg w drugim boju, co już zapewniło jej
złoty medal w tej kategorii wagowej.
W trzecim podejściu podjęła
próbę pobicia rekordu życio-

KONIN

wego (77,5 kg), ale niestety
sztanga o wadze 80,0 kg „zatrzymała się” w połowie ruchu.
Na złoty medal Pucharu
Polski zawodniczka Zagłębie-

Relax czekała aż 4 lata: w 2018
roku zajęła 5 miejsce, a w 2019
i 2020 roku zdobywała
srebrne medale. Daria na co
dzień trenuje w najstarszej ko-

nińskiej siłowni „Relax”, a jej
trenerem jest jeden z najlepszych specjalistów w tej dyscyplinie sportu w Polsce - Michał Tybora.

#Bartłomiej Bolczyk
W związku z przebudową mostu na ul. Bernardynka
w dniach 23 marca - 31 lipca
obiekt zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
Technologia robót i warunki
lokalne uniemożliwią bezpieczny przejazd przez obiekt.
Objazd w kierunku Konina
wyznaczono drogą powiatową
3209P w kierunku miejscowości Wąsosze - drogą gminną

(Gmina Ślesin) w kierunku
miejscowości Julia - zjazd
na drogę powiatową 3208P
w kierunku miejscowości
Niedźwiady Duże - zjazd
na drogę Gminna (Gmina Ślesin) w kierunku miejscowości
Niedźwiady Małe, dalej drogą
gminną w kierunku miejscowości Wygoda - zjazd na drogę
powiatową nr 3210P i dalej
drogą powiatową w kierunku
miejscowości Licheń - zjazd
na drogę powiatową nr 3211P
w miejscowości Grąblin, dalej
drogą powiatową 3211P ulicą
Sulańską, ulicą Maliniecką
w kierunku skrzyżowania
z drogą krajową nr 25 w Koninie
(ul. Przemysłowa).

REKLAMA

0010091140

Firma

oferuje

nowe mieszkania deweloperskie w Koninie
- mieszkania od 40,8 m2 do 60,5 m2
- każde mieszkanie z balkonem lub
tarasem
- funkcjonalny układ mieszkań
- wysoki standard wykończenia

- windy cichobieżne
- 30 garaży podziemnych
- parkingi naziemne
- plac zabaw na terenie osiedla

Konińska Wytwórnia Prefabrykatów „KON-BET” Sp. z o.o.
Konin
ul. Zakładowa 7b
tel. 63 243 71 80
e-mail: kon-bet@kon-bet.com.pl

Oddział w Kole
ul. Sienkiewicza 76a
tel. 63 223 29 22, kom. 697 995 415
e-mail: kolo@kon-bet.com.pl

OFERUJEMY BETONY:
• na ławy fundamentowe, stropy, posadzki (klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60)
• podsypki cementowo-piaskowe i podbudowy m.in. pod kostkę brukową
• drogowe i mostowe, wodoszczelne

PREFABRYKATY:
• Stropy sprężone, kanałowe o rozpiętość do 18m,
• Stropy typu ﬁligran • Płyty drogowe,
• Nadproża • Ściany prefabrykowane
• Elementy konstrukcyjne hal (słupy, belki, dźwigary, doki)

Biuro Obsługi Klienta: tel. 724 25 00 00
e-mail: biuro@osiedleszaﬁrowekonin.pl

www.osiedleszaﬁrowekonin.pl
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Instalacja fotowoltaiczna doskonale sprawdzi się w każdym gospodarstwie

Darmowy prąd przez trzydzieści lat?
Fotowoltaika krok po kroku
FOTOWOLTAIKA

Instalacja fotowoltaiczna to
nic innego jak zestaw specjalnych urządzeń, które zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię
elektryczną.

Panele słoneczne zbudowane
z krzemu wytwarzają prąd
stały, który następnie zamieniany jest w falowniku (inwerterze) w prąd zmienny i wpuszczany do sieci. Po drodze
mamy jeszcze licznik dwukierunkowy, aby rozliczać się z naszym dostawcą prądu, zabezpieczenia antyprzepięciowe,
kilka drobnych rzeczy i… w zasadzie tyle!
Prąd wytwarzany przez instalację będzie bezpośrednio
zasilać nasze sprzęty domowe
w momencie, gdy będziemy
tego potrzebować, a my nie zapłacimy za to ani złotówki! Że-

FOT. JACQUELINE BA¶TTCHER / 123RF.COM

#Mateusz Borda

Najlepiej wybrać sprawdzone firmy, które doradzą nam i zainstalują odpowiedni system

lazko, zmywarka, sprzęty AGD,
RTV, kuchenka i piec, ogrzewanie, inne urządzenia (np. w garażu, ogrodzie lub warsztacie).
Zapotrzebowanie na prąd
w domu jest bardzo duże, jed-

nak odpowiedniej wielkości instalacja fotowoltaiczna sprosta
praktycznie każdemu gospodarstwu.
A pieniądze zostaną w naszym portfelu!

Co więcej - jeśli akurat nie
będzie nas w domu, nadwyżka
wyprodukowanej energii zostanie sprzedana do sieci energetycznej, a my będziemy mogli cieszyć się mniejszymi ra-

chunkami za prąd w chłodniejsze miesiące. O skuteczności
fotowoltaiki przekonuje się coraz więcej Polaków. Łącznie
w całym kraju to już blisko 300
tys. mikroinstalacji o mocy ponad 1700 MW. Dla porównania
– nowy blok elektrowni w Jaworznie ma moc 910 MW.
Często można spotkać się ze
stwierdzeniem, że „w Polsce
jest brzydka pogoda, więc instalacja się nie opłaci”. Nic bardziej mylnego. Według danych
Polskich Sieci Energetycznych,
Polacy wyprodukowali na swoich dachach rekordową ilość
energii elektrycznej, z czego
najlepszy był... kwiecień, ze
względu na umiarkowaną temperaturę i małe zachmurzenie.
Czy to się opłaca? Opłacalność zależy od odpowiedniego
dobrania wielkości instalacji
do zapotrzebowania na prąd
naszego gospodarstwa (oraz
przyszłego zapotrzebowania,
w końcu to inwestycja na lata).
W zależności m.in. od wartości
naszej inwestycji, zużycia

prądu czy mocy instalacji, całość może zwrócić się już po 47 latach! Później to czysty zysk.
W większości przypadków
montaż instalacji nie będzie
wymagać specjalnych operacji
przy dachu czy instalacji. Jeśli
tylko są one w dobrym stanie,
profesjonalna firma powinna
bez problemu poradzić sobie
z montażem i konfiguracją. Instalacja fotowoltaiczna ma prostą konstrukcję i można ją zamontować praktycznie w każdym domu – na dachu lub
na ziemi.
Same panele oraz inne urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej są praktycznie bezobsługowe, a my
korzystamy z darmowego
prądu nawet przez 30 lat. Taka
jest trwałość ogniw, których
wydajność po tym czasie może
spaść do ok. 80 proc. Wiele zależy od rodzaju paneli i ich producenta, dlatego najlepiej zdać
się na sprawdzone firmy, które
doradzą nam i zainstalują odpowiedni system.

Przypominamy o najważniejszych zabiegach, które trzeba wykonać wraz z nastaniem wiosennej pogody

Wiosenne porządki w ogrodzie - od czego
zacząć? Jak przygotować ogród na sezon?
PRZYRODA

Jakie działania podjąć, by
Twój ogród rozkwitł razem
z wiosną? Oczyszczanie rabat, oczek wodnych, cięcie
krzewów i drzew, oczyszczanie nawierzchni i tarasu.

Na wiosnę czeka
nas sporo pracy

Porządkowanie
ogrodu
na wiosnę zaczynamy, kiedy
minie okres mrozów, czyli
zwykle pod koniec marca. Zaczynamy od ściągnięcia osłon,
które chroniły rośliny podczas
zimy. Najlepiej zrobić to
w bezwietrzny, pochmurny
i wilgotny dzień.
Następnie zabierz się za rabaty. Usuń suche części roślin
oraz uprzątnij, jeśli rośliny
za bardzo się rozprzestrzeniły. Nie zapomnij o trawniku. Najlepiej dokładnie
wszystko wygrabić. Po zimie
może być dużo zbitych źdźbeł
trawy, które może być problem wygrabić. W takim przypadku najlepiej przeprowadzić wertykulację i dopiero

FOT. ARCHIWUM POLSKA PRESS

RED

później zabrać się za grabienie.
Jeśli posiadasz w swoim
ogrodzie oczko wodne, to również miejsce, którego nie możesz ominąć. Oczko wodne należy wyczyścić z zaschniętych
roślin oraz innych rzeczy, które

wpadły do niego. Pamiętaj, że
co kilka lat najlepiej wybierać
muł z dna oczka wodnego.
PORZĄDKI W OGRODZIE

Jeśli wykonałeś już podstawowe czynności, które opisaliśmy powyżej, czas zabrać się

za cięcia: krzewów owocowych
i ozdobnych, drzew, a także żywopłotów.
Regularne podcinane krzewów owocowych jest istotne,
ponieważ wtedy obficiej
kwitną. Usuwaj widocznie zainfekowane gałęzie, z łuszczącą

się korą, suche i przemarznięte.
Pamiętaj, że krzewy, które rosną wiosną i wczesnym latem
na ubiegłorocznych pędach
tnie się oszczędnie (np. pigwowce, jaśminowce czy porzeczki ozdobne, a także agrest
i aronia). Krzewy kwitnące latem, które tworzą pąki na tegorocznych pędach można ciąć
intensywniej (np. lawenda czy
hortensja bukietowa).
Jeśli chodzi o cięcie drzew to
tniemy tylko suche, przemrożone i połamane gałęzie. Pamiętaj, że gałęzie obcinamy tuż
za obrączką, czyli charakterystycznym zgrubieniem na gałęzi. Robimy tak, ponieważ
rany w tym miejscu szybciej się
goją. Pędy drzewek owocowych usuwamy, jeśli rosną zbyt
blisko siebie lub się krzyżują.
Młode żywopłoty przycinamy w taki sposób, że obcinamy połowę zeszłorocznych
przyrostów. Starsze żywopłoty
można przycinać intensywniej.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Na sam koniec wiosennych
porządków w ogrodzie zosta-

wiamy czyszczenie nawierzchni oraz tarasu.
W tym celu pomocna może
okazać się myjka ciśnieniowa,
z którą zdecydowanie prościej
będzie wyczyścić chodniki
oraz taras.
Nie zapomnij usunąć
chwastów, które wyrosły pomiędzy elementami nawierzchni.
Do mycia tarasu użyj odpowiedniego detergentu, który
dostosowany jest do czyszczenia konkretnych powierzchni.
Podczas wiosennych porządków w ogrodzie przydatne mogą być:
Rękawice ogrodowe
Druciane grabie
Wertykulator
Pompa szlamowa
Sekator
Maść ogrodnicza
Myjka ciśnieniowa
Twarda szczotka
Detergenty (preparat czyszczący do drewna, płytek ceramicznych, kamiennych itd.)
Impregnat do podłóg.
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Idziemy w stronę energii odnawialnej

MZWIK Sp. z o.o. zainwestowała
w fotowoltaikę.Uzyska stąd bardzo tani prąd

Spółka odchodzi od tradycyjnych źródeł energii podążając ku
dobrodziejstwom energii odnawialnej. 11 marca Prezes Spółki
Robert Gajda wraz z Burmistrzem Miasta Koła Krzysztofem
Witkowskim dokonali uruchomienia systemu fotowoltaicznego.
To ważna informacja dla
mieszkańców Koła i wszystkich
klientów, bowiem koszty utrzymania spółki, a do nich należą
opłaty za energię, zapewne przełożą się na stabilizację cen
za wodę i ścieki.
MZWIK SIĘ ROZWIJA

– MZWiK się rozwija, to kolejna
spółka idąca w kierunku odnawialnych źródeł energii, bardzo
mnie to cieszy – przyznał burmistrz miasta.
Z kolej prezes wyjaśnił, że był
to krok konieczny ze względu
na rosnące koszty energii.
- Energia z paneli pokrywa
30% naszego zapotrzebowania.
Założyliśmy małą instalację ze
względu na ograniczenia wynikające ze studium uwarunko-

TO NIE PIERWSZY KROK W STRONĘ
EKOLOGII

MZWiK obrał nowy kierunek
rozwoju – ku ekologii i ochronie
środowiska. Pamiętajmy, że
pod koniec ubiegłego roku firma
zamontowała drugi niezależny
system pomp tłoczących wodę
na miasto, którego zaletą jest
m.in. oszczędność energii. Nowy
system ma zapobiegać awariom,
optymalizować i stabilizować ciśnienie wody. Spółka oferuje
klientom e-faktury (w ostatnim
roku 500 kolejnych odbiorców
zrezygnowało z papierowych
faktur). Elektroniczny dokument dociera do klienta szybko,
wygodnie i tanio, oszczędzając
papier, tusz, znaczki i czas pracy
wielu ludzi związany z wysyłką
i archiwizowaniem, ale przede
wszystkim służąc środowisku.
- Spółka dynamicznie się
przeobraża, bo kierują nią fachowcy, oby tak dalej – zakończył włodarz.

Ponad setka paneli fotowoltaicznych
FOT. ARCHIWUM

#Krzysztof Nowak

To nie koniec inwestycji w energię odnawialną w MZWiK

Centrum sterowania
w spółce wodociągowej

REKLAMA

Wiktor Zborowski
i Shalom wystąpią w KDK
KONIN

Wiktor Zborowski i zespół
Shalom wystąpią w Konińskim Domu Kultury 18
kwietnia. To pierwsze z cyklu spotkań ,,Kulturowy Konin”.
#Krzysztof Nowak
Wiktor Zborowski w towarzystwie muzyków z poznańskiego zespołu Shalom, przeczyta państwu fragmenty dzieł
Isaaca Singera. Spotkanie zakończy koncert zespołu. Bilety
na wydarzenie, w cenie 35 zł,
do nabycia w kasie KDK. Artyści występują w ,,sztetlowych”
stylizacjach, a muzyka przeplatana jest pogodnymi anegdotami dotyczącymi kultury żydowskiej (opis:kultura.poznan.pl)
Wiktor Zborowski jest jednym z najbardziej charaktery-

stycznych aktorów polskiej
sceny. Jest absolwentem warszawskiej PWST, którą ukończył 1973 r. Po raz pierwszy
na ekranie widzowie mogli go
zobaczyć w jednym z odcinków
,,Czterdziestolatka” (Karta ze
Spitzbergenu, czyli oczarowanie). Wraz z Krzysztofem Majchrzakiem stworzyli tam role
przezabawnych inżynierów
dowcipnisiów. Jego dar rozśmieszania innych sprawił, że
zagrał w wielu wspaniałych
polskich komediach i w superprodukcji ,,Ogniem i mieczem”.
Zespół Shalom powstał
w Poznaniu w 2000 roku
przy Towarzystwie Przyjaźni
Polsko-Izraelskiej z potrzeby
prezentowania kultury żydowskiej mieszkańcom wielkopolski. Od tamtej pory, dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu
tematem i olbrzymiemu sukcesowi artystycznemu, grupa
koncertuje w całej Polsce.

0010095085

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Nauka

jazdy
bez str e
su

OSK

ROYAL
L Łukasz Pawlak

tel. 537 141 837

www.facebook.com/oskroyal

FOT. ARCHIWUM

Dokładnie 109 paneli fotowoltaicznych pokryło dach
Stacji Uzdatniania Wody
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Kole.

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
ale wystąpiliśmy do Rady Miejskiej o zmianę studium i w kolejnych latach dodamy paneli
na ujęciu wody a na terenie
oczyszczalni ścieków zbudujemy dużą instalację. Dzięki
przychylności Burmistrza i Rady,
jestem przekonany, że ta duża instalacja
fotowoltaiczna
na oczyszczalni powstanie
w ciągu najbliższych lat – dodał
prezes Robert Gajda.

FOT. ARCHIWUM

KOŁO
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Święta Wielkanocne to spotkania w gronie najbliższych, celebrowanie wspólnych chwil oraz... pyszne jedzenie

WYKONANIE:

Jak przygotować śniadanie świątecznie, by pozostać wiernym
tradycji, a jednocześnie zaskoczyć nowymi, pysznymi,
a przede wszystkim zdrowymi
pomysłami? Oto garść naszych propozycji.

Bułeczki
z łososiem
SKŁADNIKI:
2 SZKLANKI MĄKI TORTOWEJ,
2 JAJKA
200 G SERA FETA
150 G SZPINAKU W LIŚCIACH
150 G ŁOSOSIA
3/4 SZKLANKI GĘSTEJ ŚMIETANY
3 ŁYŻKI OLIWY Z OLIWEK

Szpinak solimy i wrzucamy
do wrzątku na 3 minuty. Odcedzamy i siekamy. Fetę kroimy
w kostkę, a łososia dusimy lekko
na maśle. W pojemniku ubijamy
mikserem całe jaja, śmietanę
i oliwę. Wsypujemy do nich mąkę
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty czosnek i krótko miksujemy na niskich obrotach. Dodajemy szpinak, fetę i kawałki łososia (bez skóry), mieszając wszystkie składniki ręcznie. Powinno
wyjść gęste, zwarte ciasto.
Rękami odrywamy kawałek
ciasta, formując z niego kulę.
Każdą z nich układamy na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 12-15 minut
przy 200 stopniach C do złocistego koloru. Ostudzone bułeczki

Słodkie mazurki, niegdyś, miały stanowić
nagrodę po okresie Wielkiego Postu

2 OPAKOWANIA PŁATKÓW
MIGDAŁOWYCH
SZCZYPTA SOLI

Mazurek
żurawinowy

WYKONANIE:

Śmietanę, miód, masło i cukier
podgrzać do uzyskania jednolitej
masy. Zamieszać. Wrzucić bakalie. Wylać całość na upieczone
ciasto. Wstawić do piekarnika
na 30 minut, żeby masa się skarmelizowała (piec w temp. 160170 st. C).

SKŁADNIKI NA SPÓD:
1,5 SZKLANKI MĄKI
0,5 SZKLANKI CUKRU
3/4 KOSTKI MASŁA
2 ŁYŻKI ŚMIETANY 30%
1 ŻÓŁTKO
SZCZYPTA SOLI

Wytrawna
babka
ziemniaczana

WYKONANIE:

Z podanych składników zagnieść
ciasto. Rozwałkować na wielkość
blachy + wylepić dookoła wałeczek z ciasta. Piec 15 minut
w temperaturze 180 st. C (do zrumienienia).

SKŁADNIKI:
400 G SERA GOUDA
1,5 KG ZIEMNIAKÓW
150 G BOCZKU WĘDZONEGO
PARZONEGO
150 G KIEŁBASY WĘDZONEJ
3 JAJKA
3 ZĄBKI CZOSNKU
3 ŁYŻKI MĄKI ZIEMNIACZANEJ
1 ŁYŻECZKA KURKUMY
SÓL, PIEPRZ, MAJERANEK
DO SMAKU

SKŁADNIKI NA MASĘ:
1 SZKLANKA CUKRU
1 SZKLANKA ŚMIETANY 30%
4 ŁYŻKI MIODU
1/4 KOSTKI MASŁA
1 SZKLANKA ŻURAWINY
1 OPAKOWANIE SKÓRKI
POMARAŃCZOWEJ Z BIEDRONKI

WYKONANIE:

Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć
na tarce na drobnym oczku. Odsączyć z nadmiaru wody.Boczek
pokroić w paseczki, kiełbasę
w kostkę i podsmażyć na patelni
na złoty kolor. Połączyć z ziemniakami, dodać jajka, wyciśnięty
przez praskę czosnek, przyprawy, mąkę i kurkumę.
Wszystko dokładnie wymieszać.
Blaszki „keksówki” wysmarować tłuszczem i posypać bułką
tartą. Układać warstwami,
na przemian masę ziemniaczaną
i plastry sera. Wierzch babki udekorować paseczkami sera. Piec
w piekarniku w temperaturze
180°C przez około 60 minut.

Żurek
staropolski
z białą kiełbasą
SKŁADNIKI:
ŚMIETANA KWAŚNA 18% /200G
ŚMIETANKA SŁODKA 30%/ 200G
KOŚCI WĘDZONE OD SCHABU 1 KG
2 MARCHEWKI
1 PIETRUSZKA /ŚREDNIA/

1 CEBULA
PIEPRZ CZARNY, PIEPRZ ZIOŁOWY,
CUKIER, MAJERANEK DO SMAKU
CZOSNEK/ 3 - 4 ZĄBKI
KIEŁBASA BIAŁA SUROWA 0,7KG
JAJKA UGOTOWANE NA TWARDO
WYKONANIE:

Do garnka z wodą włożyć kości,
obrane i pokrojone w kostkę warzywa, liście laurowe i ziele angielskie. Posolić i gotować, aż
mięso przy kości będzie miękkie.
Kości wyciągnąć, obrać z mięsa,
pokroić i dodać do wywaru. Połączyć żurek ze śmietaną i śmietanką, zahartować i dodać
do garnka.
Białą kiełbasę podsmażyć
na patelni na złoty kolor z obu
stron, chwilę poddusić pod przykryciem, następnie pokroić
w cząstki i dodać do zupy. Na tej
samej patelni podsmażyć cebulę
pokrojoną w kostkę i także dodać
do zupy. Doprawić do smaku pieprzem czarnym, ziołowym, cukrem i majerankiem. Pod koniec
gotowania dodać wyciśnięty
przez praskę czosnek. Zupę podawać z jajkiem na twardo.

Żurek w ciągu roku możemy jeść wiele
razy, ale w Wielkanoc smakuje jak nigdy
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kroimy, smarujemy chrzanem
i posypujemy kiełkami.

FOT. 123RF

Świąteczny stół obfituje
w niezwykłe przysmaki. Ich
wygląd i charakter zmienia
się w zależności od regionu,
ale jajka, żurek czy babki
są obowiązkowe!

2 ŁYŻECZKI PROSZKU
DO PIECZENIA
ZIOŁA PROWANSALSKIE,
2 ZĄBKI CZOSNKU
MASŁO KLAROWANE
DO SMAŻENIA
KIEŁKI RZEŻUCHY I RZODKIEWKI,
CHRZAN

KUCHNIA

Upieczenie tradycyjnej babki wymaga
posiadania odpowiedniej formy

FOT. 123RF

Jajka to bezapelacyjny król Wielkanocy.
Każdy Polak zjada ich w święta około 15

FOT. 123RF

Masz już pomysł na świąteczne potrawy?
Zaskocz najbliższych czymś wyjątkowym!
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Laboratoryjne badania diagnostyczne PCR
Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
Numer telefonu [ 666 633 396, [ 666 608 618
1 laboratorium@biotecmed.pl

KORONAWIRUS SARS-CoV-2

TEST - PCR
7 DNI
W TYGODNIU
w godz. 8.00-10.00; 15.00-18.00

WYNIK DO 12 GODZIN
NFZ i prywatnie
możliwość tłumaczenia wyniku na język niemiecki i angielski

18
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Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ potrzebuje wsparcia

Wielka MOC Wielkiej Nocy! Trzeba
pomóc Osadzie Janaszkowo
ŚWIĘTA

Wielkanoc, czas to czas refleksji, ale także okres wiosennego odrodzenia. Nasza
radość trochę przycichła
pod naporem kolejnych informacji o pandemii...

Większość z nas ma już dosyć
wiecznego lęku o siebie i bliskich. Chcielibyśmy iść na normalny spacer, spotkać się
z przyjaciółmi w restauracji, czy
wyjechać na weekend, żeby połazić po górach. Gorąco życzę
Państwu, abyśmy dostrzegali
drobne rzeczy i umieli się nimi
cieszyć, aby wraz z nadejściem
wiosny wróciły lepsze czasy
i aby świat stawał się lepszy.
Większość z nas ma już dosyć wiecznego lęku o siebie i bliskich. Chcielibyśmy iść na normalny spacer, spotkać się
z przyjaciółmi w restauracji, czy
wyjechać na weekend, żeby po-

FOT. ARCHIWUM
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łazić po górach. Gorąco życzę
Państwu, abyśmy dostrzegali

drobne rzeczy i umieli się nimi
cieszyć, aby wraz z nadejściem

wiosny wróciły lepsze czasy
i aby świat stawał się lepszy.

W Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
od ponad 17 lat budujemy
świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują
się ciężarem, pracują, mają
swoje pasje, decydują o sobie
i są szczęśliwe. Obecnie tworzymy Osadę Janaszkowo.
Na ten ośrodek bardzo czekają
osoby, które niepełnosprawność zamknęła w domu. Tutaj
nauczą się, jak żyć mimo niesprawnych rąk, czy nóg. Tutaj
nauczą się niezależnego życia
i otrzymają indywidualną pomoc.
Problemy osób z niepełnosprawnością nie zniknęły wraz
z nadejściem pandemii. Zamknięcie w domu spowodowało, że efekty żmudnej rehabilitacji i długotrwałych specjalistycznych terapii zostały zaprzepaszczone. Dlatego teraz
jeszcze bardziej potrzebują
Osady Janaszkowo.
Ten ośrodek powstaje w Wąsoszach koło Konina. Powstaje
dzięki pomocy Darczyńców –

ludzi, którzy lubią spełniać nie
tylko swoje marzenia! Każdy
może
dołożyć
cegiełkę
na Osadę – dzięki tej pomocy
zmieni się życie osób z niepełnosprawnością, które bardzo
czekają na pomoc.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
proszę dodaj nam MOCY i przekaż darowiznę na konto Fundacji PODAJ DALEJ (KRS 0000 197
058), ul. Południowa 2 a w Koninie.
Numer rachunku bankowego: 78 1050 1735 1000 0024
2547 0123 z dopiskiem „Wielka
MOC”
Więcej
informacji
na www.OsadaJanaszkowo.pl
oraz Facebook/FundacjaPodajDalej
Pięknie i z wdzięcznością
dziękuję za wszelką pomoc.
Wierzę, że dobro powraca!
Życzę Państwu spokojnych
i zdrowych Świąt,
Zuzanna Janaszek – Maciaszek
Prezes Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Przepisy na smaczne serniki i inne ciasta wielkanocne. Domownicy będą się nimi zachwycać

Przepisy na wielkanocne smakołyki.
Sprawdź, jak przygotować pyszne ciasto
W KUCHNI

Choć do Wielkanocy zostało jeszcze trochę czasu, już
można robić plany kulinarne
i kompletować składniki.
Proponujemy przepisy
na pyszne i łatwe ciasta.

mąkę, wymieszać tylko
do połączenia się składników. Mieszankę przelać
do formy o wymiarach 31 x 22
cm wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Wyrównać. Piec około 13 minut
w temperaturze 160?C lub
do wypieczenia.

BABKA IMBIROWO-CYTRYNOWA

# Redakcja

SERNIK KLASYCZNY

Składniki na spód:
- 1 duże jajko
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
- 70 g drobnego cukru do wypieków
- 30 g mąki pszennej
Wszystkie składniki powinny
być w temperaturze pokojowej.
W naczyniu lekko roztrzepać
jajko rózgą kuchenną (nie
ubijać). Dodać ekstrakt z wanilii, cukier, wymieszać rózgą
kuchenną. Wsypać przesianą

Składniki na masę serową:
- 1 kg twarogu półtłustego lub
tłustego zmielonego trzykrotnie*
- 8 dużych jajek
- 100 g masła
- 220 g drobnego cukru do wypieków
- 3 łyżki cukru wanilinowego
- 3 łyżki skrobi ziemniaczanej
- 1 szklanka kandyzowanej
skórki pomarańczowej

FOT. ARCHIWUM

Wielkanocne ciasta. Pyszne
serniki i inne ciasta wielkanocne. Najlepsze przepisy
na przypyszne ciasta wielkanocne!

Wielkanocny sernik
Masło i oba cukry utrzeć w misie miksera do otrzymania jasnej, puszystej masy maślanej.
Ucierając, dodawać po 1 żółtku
i części twarogu. Ucierać, aż
składniki się połączą i masa będzie puszysta. Wmiksować
skrobię ziemniaczaną i kandyzowaną skórkę pomarańczową.

Białka ubić na sztywno. Pianę
wmieszać delikatnie do masy
serowej.
Upieczony spód wyjąć z piekarnika. Wyłożyć na niego masę
serową, wyrównać.

Sernik świąteczny piec około
70 minut w temperaturze
170°C, najlepiej bez termoobiegu. Wystudzić w lekko
uchylonym piekarniku, następnie wystudzić przez noc.

Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej tortowej (u mnie szklanka = 250
ml)
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 cytryna
- 1,25 szklanki cukru
- 1 szklanka oleju
- 0,5 łyżeczki startego imbiru
- 1 szklanka mleka (o temp. pokojowej)
- 5 jajek (o temp. pokojowej)
Mąkę pszenną i proszek
do pieczenia wymieszać razem. Cytrynę sparzyć, wyszorować, otrzeć skórkę i wycisnąć sok z połowy cytryny.
Olej i cukier zmiksować, dodać jajka, jedno po drugim,
miksując po każdym dodaniu.
Dodać sok z cytryny i otartą
skórkę. Dodać starty imbir. Powinna powstać lekko gęsta
masa. Odsypać 1/3 wymieszanej mąki, proszku i zmiksować z masą powstałą z oleju,
cukru i jajek, aż do połączenia
składników. Dodać połowę
mleka i zmiksować. Tak
do wyczerpania składników.

Przelać do formy i piec 1 godzinę 10 minut w temperaturze 160 stopni.
BABKA ŁACIATA

Składniki:
- 500 g mąki pszennej
- 250 g cukru
- 250 g masła
- 4 jajka
- Szklanka mleka
- 3 łyżki kakao
- 2 łyżki proszku do pieczenia
- 16 g cukru wanilinowego
Masło miksuj na najwyższych
obrotach. Następnie dodaj 200
g cukru i miksuj do połączenia
się składników, dodaj żółtka
i cukier wanilinowy. Następnie
dodaj mąkę i proszek do pieczenia i miksuj. Dodaj mleko
i miksuj do połączenia się
składników. Na koniec dodaj
ubitą pianę z białek i wymieszaj łopatką. Podziel ciasto
na dwie części. Do jednej części dodaj kakao i resztę cukru
i miksuj. Przełóż ciasto do foremki wyłożonej papierem.
Najpierw część jasną a następnie ciemną. Piecz w 180°C
przez 55 min.
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1. Jest bogata w minerały (wapń, magnez, sód, potas)
ź

ogólna zawartość minerałów to 650 mg/l co sprawia, że jest wodą
średniozmineralizowaną

2. Jest czysta, zdrowa i świeża (margle kredy górnej)

ź pochodzi ze źródeł głębinowych
ź poddawana jest procesowi uzdatniania i napowietrzania

3. Systematycznie badana w akredytowanym laboratorium

ź nad jakością wody w Koninie czuwa nowoczesne Laboratorium Badań

Środowiskowych. Badania są wykonywane na etapie uzdatniania i w wyznaczonych
punktach na sieci wodociągowej

Trwają prace związane z kompleksową modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Koninie (SUW). Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli
na podniesienie efektywności procesów uzdatniania i zapewni stabilną jakość Pewiczanki. Poza najwyższą jakością dostarczanej wody, celem
modernizacji jest zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody i obniżenie kosztów eksploatacji SUW. To jedna z najważniejszych
i niezbędnych inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która pozwoli na utrzymanie stabilności energetycznej eksploatacji
oraz zwiększy bezpieczeństwo dostarczania wysokiej jakości wody dla mieszkańców Konina na kolejne kilkadziesiąt lat. Całkowity koszt inwestycji
to ponad 41 milionów złotych. Zakończenie modernizacji planowane jest na połowę 2021 roku.
Istotnym elementem inwestycji jest system dezynfekcji wody. Chlor gazowy zastąpiony został dezynfekcją podchlorynem sodowym
produkowanym na miejscu metodą elektrolizy soli spożywczej, co ogranicza koszty eksploatacji i zmniejszy ryzyko związane z magazynowaniem
chloru na terenie SUW. Zainstalowana zostanie również lampa UV. Dzięki temu woda uzdatniona będzie charakteryzować się niskim
zapotrzebowaniem na chlor. Nowy układ dezynfekcji zapewnia bezpieczne dozowanie podchlorynu sodowego proporcjonalnie do przepływu
wody.
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LASEROWE
CIĘCIE BLACH,
RUR I PROFILI
GIĘCIE DETALI
NA PRASACH
CNC
Laser-Stal Sp. z o.o.
ul. Brunatna 35,
62-510 Konin
Tel. 63 222 30 18
biuro@laser-stal.pl

www.laser-stal.pl

- Nowoczesny park maszynowy: wycinarki laserowe
oraz prasy krawędziowe marki Trumpf
- Własny magazyn blach czarnych, kwasoodpornych,
aluminiowych, ocynkowanych oraz specjalnych
w różnych grubościach
- Wysyłka detali własnym transportem lub kurierem
- Dostęp do usług dodatkowych, takich jak gwintowanie,
frezowanie, galwanizowanie, malowanie, spawanie,
walcowanie, toczenie itp.
- Współpraca w zakresie laserowego cięcia
i obróbki rur i proﬁli
- Obsługa klientów biznesowych i detalicznych z całej Polski
Poszukujesz współpracy kooperacyjnej?
NAPISZ!
Masz ciekawy pomysł i nie wiesz, jak go zrealizować?
ZADZWOŃ!
Chciałbyś nietypową realizację własnego projektu?
PRZYJEDŹ!

