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Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Konina w 2010 roku przeprowadziło pierwszą kwestę na rzecz renowacji pomników
nagrobnych osób o szczególnym znaczeniu dla historii miasta. W 2010/2011 roku udało się nam odnowić
pięć pomników. Rok 2011/2012 to drugi rok realizacji projektu. W tym roku stoimy przed szczególnym
wyzwaniem - remontem grobowca, w którym spoczywa zasłużony dla Konina dr Roman Ostrzycki (lekarz,
założyciel i pierwszy prezes konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, kierownik miejskiego szpitala Św. Ducha w Koninie) wraz z rodziną.
Grobowiec jest w nie najlepszym stanie.
Zapraszamy Państwa do współpracy. W tym celu prosimy o zapoznanie się ze stanem grobowca
i przedstawienie pisemnej oferty na remont w terminie do 29 lutego 2012:
Ó elektronicznie na adres: powazki.konina@gmail.com, lub
Ó na adres Towarzystwo Przyjaciół Konina, 62-500 Konin, ul. Mickiewicza 2.
Informacje dodatkowe:
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

grobowiec nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze chronionym,
zlecającemu (TPK) zależy na zachowaniu wymiarów i charakteru grobowca, a nie zużytego budulca,
zorganizowanie prac i zaplecza maszynowego spoczywa na wykonawcy,
zlecający (TPK) odpowiada za obsługę kancelaryjną umowy (w tym rozmowy z zarządcą cmentarza
i uzyskanie wymaganych pozwoleń),
zlecający (TPK) udostępnia nieodpłatnie przestrzeń na reklamę w nagłówku witryny www.powazkikonina.org
na czas od wyboru oferty do czasu rozliczenia umowy oraz w dniu 1 listopada 2012
termin zakończenia prac remontowych: 30.09.2012,
atutem przy wyborze oferty jest doświadczenie w renowacji nagrobków (referencje),
w razie konieczności dodatkowych wyjaśnień bezpośredni kontakt: 609 578140.

Grobowiec Ostrzyckich i Krywultów

Położenie grobowca na planie cmentarza przy ul.Kolskiej

Wiedza i tradycja, propagowanie historii miasta, rozwój i przyszłość, lokalny patriotyzm
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