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Szanowni Państwo
Znajdujemy się w sytuacji 

nadzwyczajnej. Biorąc pod 
uwagę ostatnich 30 lat, samo-
rząd Konina nie był postawio-
ny przed faktem zamykania 
szkół, przedszkoli, żłobków, 
odwoływania wydarzeń kul-
turalnych i sportowych. Zo-
staliśmy do tego zmuszeni na 
skutek pandemii koronawi-
rusa. Kierując się względami 
bezpieczeństwa, podjęliśmy 
wiele działań, by ochronić 
naszych  mieszkańców przed 
skutkami pojawienia się wiru-
sa SARS-CoV-2 w kraju. Dzia-
łając profilaktycznie, zamknę-
liśmy do odwołania baseny 
miejskie, sale sportowe. 
 Zwracam się do Państwa 
z gorącą prośbą o rozważne 
podejście do tej kryzysowej 
sytuacji oraz o stosowanie 
się do wytycznych  służb sa-
nitarnych. Proszę młodzież, 
by przerwę w szkole wyko-
rzystała na edukację, a nie 
na nadrobienie zaległości 
w kontaktach towarzyskich. 

To nie są dodatkowe ferie. 
Duże skupiska osób mogą 
nieść ze sobą zagrożenie za-
każenia koronawirusem. Na-
wet, jeśli jego ewentualnych 
skutków nie odczujecie jako 
młodzi ludzie, to w przypad-
ku osób starszych - Waszych 
babć i dziadków - ryzyko 
zachorowania jest duże. 
Myśląc więc o Waszych bli-
skich, pozostańcie w tym 
czasie w domu. 
 Drodzy Rodzice, wyja-
śnijcie dzieciom powagę 
sytuacji, w której się zna-
leźliśmy. Wiem, że niemal 
z dnia na dzień musieliście 
przeorganizować swoje pla-
ny życiowe, zmienić system 
pracy albo pójść na urlop, 
ale nikt z nas wcześniej ta-
kiego rozwoju sytuacji nie 
planował. Tak radykalne 
działania są podejmowane 
po to, byśmy przetrwali ten 
trudny czas, nie narażając 
się na niepotrzebne ryzyko. 
Przypominam, że rodzice 

mogą skorzystać np. z zasiłku 
opiekuńczego na czas opie-
ki nad dzieckiem w związku 
z zamknięciem żłobka, klu-
bu dziecięcego, przedszkola, 
szkoły z powodu COVID-19, 
z urlopu na żądanie czy też 
przejść na system pracy zdal-
nej w uzgodnieniu z praco-
dawcą. 
 Proszę wszystkich miesz-
kańców o to, byście zwraca-
li Państwo uwagę na osoby 
starsze, samotne, chore, 
które są członkami Waszej 
rodziny bądź mieszkają po 
sąsiedzku. Być może po-
trzebują, aby przynieść im 
zakupy, wykupić lekarstwa, 
oczywiście nie narażając 
na ryzyko ani siebie, ani 
seniorów. Nasi pracowni-
cy socjalni koncentrują się 
na pomocy takim osobom, 
mają na uwadze ich potrze-
by, jednak przy Państwa 
wsparciu i życzliwym po-
dejściu możemy zdziałać 
znacznie więcej. 

 W tej sytuacji wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za swoje zdro-
wie, ale też za zdrowie 
osób najbliższych, dlatego 
szczególną ostrożnością 
powinny wykazać się oso-
by wracające z zagranicy. 
Stacje sanitarno- epidemio-
logiczne, oddziały zakaź-
ne to miejsca, w których 
należy szukać pomocy np. 
w przypadku podejrzenia 
choroby, jej objawów albo 
kontaktu z osobą chorą. 
 Mając na uwadze bez-
pieczeństwo mieszkańców 
oraz pracowników urzędu, 
apeluję do Państwa o ogra-
niczenie do niezbędnego 
minimum wizyt w budyn-
kach Urzędu Miejskiego. 
Jeśli jest to możliwe, proszę 
o kontakt telefoniczny bądź 
drogą mailową. Bardzo pro-
szę też, by osoby z jakimi-
kolwiek objawami chorobo-
wymi typu przeziębienie 
czy grypa zrezygnowały 
z przychodzenia do urzędu 
i innych miejskich jedno-
stek. Liczymy na Państwa 
zrozumienie w tej nieco-
dziennej, trudnej sytuacji. 
Jednak takie zachowanie 
środków ostrożności, dzię-
ki Państwa pomocy, po-
zwoli nam  na nieprzerwa-
ne wykonywanie naszych 
obowiązków na rzecz 
mieszkańców Konina.
 Zapewniam, że samo-
rząd Konina robi wszyst-
ko, by zapewnić Państwu 
bezpieczeństwo w tym 
trudnym czasie. Wierzę, 
że rozsądne współdzia-
łanie, Państwa rozwaga 
i poważne podejście do 
tej kryzysowej sytuacji 
pozwolą nam wszystkim 
– całej wspólnocie samo-
rządowej  -przetrwać ten 
kryzysowy czas. 

                          

                         Prezydent 
                    Miasta Konina

Pierwsza kobieta 
za kółkiem 
autobusu MZK Konin 
Pierwsza kobieta za kół-
kiem autobusu MZK w Ko-
ninie. To 26-letnia Eliza 
Sękowska, która w swój 
pierwszy kurs wyjechała 
autobusem linii „50”. Do-
dajmy, że zespół kierow-
ców MZK Konin liczy ponad 
110 osób. 

Koronawirus: 
działania miasta  
Informacja o działaniach 
podjętych w związku z roz-
przestrzenianiem się koro-
nawirusa w naszym kraju. W 
mieście zawieszone zostały 
zajęcia w szkołach, przed-
szkolach, żłobkach i na uczel-
niach. Zamknięte są  baseny, 
domy kultury, odwołane wy-
darzenia kulturalne i sporto-
we. 

8 milionów 
dofinansowania 
na Dom Zemełki 
Dom Zemełki jako Inkuba-
tor Aktywności Kultural-
nej – to koncepcja, którą 
władze miasta mają wobec 
najstarszej murowanej ka-
mienicy w Koninie. Opusto-
szały przed laty budynek 
ma szansę stać się ważnym 
ośrodkiem kultury na ko-
nińskiej Starówce. 

Rekrutacja 
do przedszkoli 
i szkół podstawowych
Przygotowaliśmy praktycz-
ne informacje, które przy-
dadzą się rodzicom bądź 
opiekunom prawnym dzieci 
w związku z rekrutacją do 
klas pierwszych szkół pod-
stawowych i przedszkoli. 

Drogi za ponad 
140 milionów złotych 
W mieście trwają cztery 
duże inwestycje drogo-
we. Efekty prowadzonych 
prac, które poprawią układ 
komunikacyjny w mie-
ście,  odczuwają m.in. sto-
jący w korkach kierowcy. 
Prezydent zdecydował więc 
o wprowadzeniu zmian uła-
twiających poruszanie się 
po Koninie.
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Eliza Sękowska to pierw-
sza kobieta za kółkiem 

autobusu MZK w Koninie. 
Egzamin uprawniający 
do jazdy autobusami pani 
Eliza zdała za pierwszym 
razem. Mówi o sobie, że 
jest punktualna, odporna 
na stres, odpowiedzialna 
i - jakżeby inaczej! - uwiel-

bia prowadzić! W pierw-
szy kurs wyjechała auto-
busem linii „50”. Dodajmy, 
że Eliza Sękowska jest 
pierwszą kobietą w liczą-
cym ponad 110 osób ze-
spole kierowców MZK 
Konin. Życzymy szerokiej 
drogi i dobrych relacji 
z pasażerami! 

Pierwsze miejsce Konin, 
drugie Czarnków, wy-

różnienie dla Poznania – to 
wyniki IX edycji konkur-
su  „Najlepiej zagospodaro-
wana przestrzeń publiczna 
w Wielkopolsce” zorga-
nizowanego przez Towa-
rzystwo Urbanistów Pol-
skich oddział w Poznaniu. 
Laureaci odebrali nagrody 
w czwartek, 6 lutego, pod-
czas targów BUDMA 2020 
w Poznaniu. 
 Nasze miasto otrzy-
mało pierwszą nagrodę za 
Zagospodarowanie oto-
czenia Konińskiego Słupa 
Drogowego wg projektu 
pracowni PROSTO ARCHI-
TEKCI Joanna Grześkowiak 
i Maciej Gierwielaniec. „Ka-
pituła konkursu doceniła 
nieszablonowe podejście do 
zagospodarowania niewiel-
kiej przestrzeni miejskiej 
oraz oryginalny pomysł eks-
pozycji zabytku z użyciem 
nietypowo zastosowanych 
wysokiej jakości materia-

łów. W efekcie wykreowano 
warte odwiedzenia miej-
sce dialogu współczesno-
ści z historią” – czytamy 
w uzasadnieniu decyzji. 
 - Ta nagroda jest po-
wodem do wielkiej dumy 
– podkreśla zastępca pre-
zydenta Konina Witold 
Nowak. – Po pierwsze 
dlatego, że została przy-
znana przez specjalistów 
mających wielkie doświad-
czenie w kreowaniu miej-
skiej przestrzeni. Po drugie 
dlatego, że ta niezwykle 
ważna dla mieszkańców 
przestrzeń wymagała od 
projektantów i samorzą-
du wielkiej wrażliwości na 
dziedzictwo kulturowe, ja-
kie ze sobą niesie – dodaje 
Witold Nowak.  
 Drugą nagrodę przy-
znano Miastu Czarnków za 
Modernizację Placu Wol-
ności i ulic przyległych 
w Czarnkowie. Wyróżnie-
nie trafiło do Poznania za 
Rozbudowę ul. Św. Marcin 

na odcinku pomiędzy 
ul. Gwarną i ul. Ratajczaka.
 Jak informują organiza-
torzy – na tegoroczny kon-
kurs nadeszło 13 zgłoszeń 
dla 12 przedsięwzięć.  
Zmiana otoczenia Koniń-
skiego Słupa Drogowe-
go została zrealizowana 
w ramach projektu „Roz-
wój kluczowego szlaku 
dziedzictwa kulturowego 
województwa wielkopol-
skiego pn. Szlak Piastow-
ski”  z dofinansowaniem 
z WRPO na lata 2014-2020.
 Koniński Słup Drogo-
wy, z wyrytą po łacinie 
inskrypcją, pochodzi z XII 
wieku i jest najstarszym 
zabytkiem Konina. Znaj-
duje się przy kościele pw. 
św. Bartłomieja. Miał wy-
znaczać połowę odległości 
między Kaliszem a Kru-
szwicą na ważnym szlaku 
handlowym. Celem zmiany 
otoczenia słupa było wy-
eksponowanie jego unika-
towego charakteru i pod-

kreślenie wartości histo-
rycznej, dlatego cały skwer 
został uporządkowany 
i ujednolicony. Otoczenie 
słupa stanowi gładka po-
wierzchnia trawy poprze-
cinana wijącą się ścieżką 
ekspozycyjną. Zabieg był 
celowy, projektanci chcie-
li bowiem podkreślić 
pierwotną funkcję słupa 
jako znaku drogowego. 
Ścieżka została wykonana 
z niezwykle wytrzymałej 
na warunki atmosferyczne 
blachy COR-TEN. Na niej 
laserowo została wycięta, 
przetłumaczona na polski, 
inskrypcja.
 Autorem projektu jest 
pracownia architektonicz-
na PROSTO ARCHITEK-
CI Joanna Grześkowiak 
i Maciej Gierwielaniec, 
wykonawcą firma SZART 
Szymon Rąpel. Prace za-
kończyły się w połowie 
ubiegłego roku. Koszt to 
niespełna pół miliona zło-
tych.

Prawie 200 tys. zł na wymianę pieców, około 
300 tys. złotych na przyłącza kanalizacyjne, 

do tego 55 wniosków na 720 tys. złożonych w ra-
mach rządowego programu „Czyste powietrze” – 
to zaledwie kilka liczb pokazujących aktywność 
mieszkańców Konina w zakresie ochrony środo-
wiska. 
 W minionym roku miasto podpisało z miesz-
kańcami 53 umowy na kwotę 294 586,86 zł 
na dofinansowanie lub finansowanie budowy 
przyłącza kanalizacyjnego i przyłączenie nieru-
chomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. – To 
historyczna kwota. O 100 tys. więcej niż rok wcze-
śniej – podkreśla zastępca prezydenta Konina ds. 
gospodarczych Paweł Adamów.
 Koninianie chętnie korzystają też z miejskiej 
dotacji do zmiany systemu ogrzewania, czyli 
wymiany pieców z węglowych na proekologicz-
ne. W minionym roku podpisaliśmy z koninia-
nami 39 umów i udzieliliśmy dotacji na kwotę 
194 552,85 zł: 31 umów dotyczyło przyłączy do 
sieci gazowej, 4 umowy - podłączenia do sieci 
MPEC, 4 - montażu pompy ciepła.
 Z powodzeniem realizujemy rządowy pro-
gram „Czyste powietrze”. We wrześniu ubiegłego 
roku podpisaliśmy porozumienie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, dzięki czemu na miej-
scu udzielamy informacji i pomagamy w złożeniu 
wniosków. Wsparciem służą mieszkańcom dwie 
przeszkolone pracownice z Wydziału Ochrony 
Środowiska. Dzięki tej aktywności od 6 września 
2019 r. do 20 lutego br. w ramach porozumienia 
zweryfikowano 55 wniosków złożonych przez 
mieszkańców Konina na kwotę ponad 600 tys. zł 
dotacji  oraz 120 tys. zł pożyczek. 
 - To pokazuje, że mieszkańcy oczekują od nas 
proekologicznych inicjatyw, bo zależy im na życiu 
w bezpiecznym i czystym mieście – tłumaczy Pa-
weł Adamów.

Koninianie stawiają 
na ekologię

Konin numer 1 w Wielkopolsce

Trzech oskarżonych w sprawie 
nielegalnego składowiska odpadów w Marantowie
Sprawa nielegalnego 

składowiska odpadów 
przy ul. Marantowskiej 
w Koninie znalazła swój 
finał w sądzie. Prokuratu-
ra Okręgowa w Koninie, 
która prowadziła w tej 
sprawie postępowanie, 
skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko 
trzem osobom – informu-
je prezydent Konina Piotr 
Korytkowski.
 Zarzuty, które posta-
wiono oskarżonym, do-
tyczą art. 183 kodeksu 
karnego: Kto wbrew prze-
pisom składuje, usuwa, 
przetwarza, dokonuje od-

zysku, unieszkodliwia albo 
transportuje odpady lub 
substancje w takich wa-
runkach lub w taki sposób, 
że może to zagrozić życiu 
lub zdrowiu wielu osób lub 
spowodować zniszczenie 
w świecie roślinnym lub 
zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, podlega ka-
rze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5. 
Miasto jest w tej sprawie 
pokrzywdzonym, stara 
się o status oskarżyciela 
posiłkowego.   
 Prezydent Korytkow-
ski wyjaśnił, że pozytyw-
nym skutkiem prowadzo-

nego postępowania jest 
usunięcie przez jednego 
z oskarżonych niebez-
piecznych odpadów dru-
karskich. Chodzi o około 
264 tony. – Składowanie 
ich na wolnym powietrzu 
wiązało się z odciekami 
powodującymi zanieczysz-
czenie gleby oraz wód po-
wierzchniowych i grunto-
wych. W tej chwili zostały 
one usunięte ze składowi-
ska i można powiedzieć, że 
w tym zakresie zagrożenia 
dotyczącego materiałów 
drukarskich nie ma. Po-
zostaje jednak znaczna 
część odpadów określa-

nych jako typowe odpady 
komunalne zmieszane, 
które z dużym prawdopo-
dobieństwem przyjechały 
z zagranicy – wyjaśnia 
prezydent Korytkowski.  
 Władze miasta pod-
kreślają, że potrzebne są 
rozwiązania systemowe, 
które pozwolą samorzą-
dom skutecznie walczyć 
z tego typu wysypiskami 
śmieci. Często bowiem, 
po procesach karnych, 
na samorządach spoczy-
wa odpowiedzialność za 
uprzątnięcie śmieci, co 
może wiązać się z bardzo 
wysokimi kosztami. 

Pierwsza kobieta 
wśród kierowców 

MZK Konin
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Trzeci sezon Konińskiego Roweru Miejskiego
Sezon na Koniński Rower 

Miejski wystartował! 
W 11 stacjach w różnych 
częściach miasta czekają 
na koninian 102 rowery.
 Jak informuje opera-
tor – Nextbike Polska - 
podczas przerwy sezono-
wej wszystkie jednoślady 
przeszły przegląd tech-
niczny oraz niezbędne na-
prawy i wymianę uszko-
dzonych elementów.
 Rowery są dostępne 
dla każdego zarejestro-

wanego użytkownika. 
Również założone w po-
przednich sezonach konta 
użytkowników pozostają 
ważne. Nowi użytkownicy 
mogą zarejestrować się 
w systemie Konińskiego 
Roweru Miejskiego. Aby 
wypożyczyć rower na 
koncie, w systemie trzeba 
mieć co najmniej 10 zło-
tych. Pierwszych 30 minut 
każdego wypożyczenia 
jest bezpłatnych. Po ich 
przekroczeniu opłaty są 

naliczane zgodnie z cenni-
kiem. Sezon roweru miej-
skiego potrwa dziewięć 
miesięcy - do końca listo-
pada.
 Stacje rowerowe 
pojawiły się w naszym 
mieście w 2018 roku. 
Wtedy, przez trzy mie-
siące, rowery zostały 
wypożyczone 17 tys. 
razy, a w systemie zare-
jestrowało się ponad 3,3 
tys. użytkowników. Przez 
dziewięć miesięcy dru-

giego sezonu mieszkańcy 
niemal 47,5 tys. razy wy-
pożyczali miejskie jed-
noślady. Największą po-
pularnością cieszyły się 
stacje położone przy uli-
cach: kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Dworcowej 
i ks. Jerzego Popiełuszki. 
Przeciętny użytkownik 
spędził na rowerze 21 
minut i 26 sekund. Naj-
aktywniej mieszkańcy 
korzystają z rowerów 
w weekendy.

KORONAWIRUS: 
zamknięte domy kultury, baseny, 

zawieszone zajęcia w szkołach, odwołane imprezy
Z powodu rozprze-

strzeniania się ko-
ronawirusa w naszym 
kraju, 11 marca rząd 
podjął decyzję o zawie-
szeniu zajęć w szkołach, 
przedszkolach, żłobkach 
i na uczelniach. Zgodnie 
z tą decyzją do 25 mar-
ca w tych placówkach, 
również w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Koninie,  
nie odbywają się zajęcia 
dydaktyczne. Dodajmy, 
że wojewoda wielko-
polski wstrzymał od 13 
marca kwalifikację woj-
skową.
 12 i 13 marca w ko-
nińskim żłobku miejskim, 
przedszkolach i szkołach 
podstawowych zorgani-
zowane były dla dzieci 
zajęcia opiekuńcze. – 
Działamy w sytuacji nad-
zwyczajnej. To był czas dla 
rodziców, aby mieli szansę 
zorganizować opiekę nad 
swoimi dziećmi – mówił 
prezydent Piotr Koryt-
kowski. Od 12 marca do 
szkół nie musieli przy-
chodzić uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. 
Nauczyciele, jak podaje 
MEN, mają być w goto-
wości do pracy. Pracow-
nicy administracyjno
-obsługowi pozostają do 
dyspozycji dyrektorów 
szkół, od których zale-
ży organizacja ich pracy 
uwzględniająca potrze-
by placówek. 
 Do odwołania za-
mknięte zostały baseny 
w obiekcie Rondo i przy 
ul. Szymanowskiego na 
Zatorzu, hale sporto-
we Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ko-
ninie oraz sale sportowe 

przy konińskich szko-
łach. 
 Koniński Dom Kultu-
ry do 25 marca zawiesił 
wszystkie zajęcia arty-
styczne, działalność Kina 
Centrum oraz wszystkie 
wydarzenia kulturalne. 
Zwrot biletów w ka-
sie KDK. Placówka jest 

czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
7:30-15:30. Młodzieżo-
wy Dom Kultury do 27 
marca odwołał zajęcia. 
Zamknięta jest też Miej-
ska Biblioteka Publiczna. 
 Decyzją prezydenta 
wprowadzony został za-
kaz odwiedzin w Domu 
Pomocy Społecznej 
przy ul. Południowej. 
Działalność, zgodnie z 
poleceniem wojewody 
wielkopolskiego, cza-
sowo zawiesił Środo-
wiskowy Dom Samo-
pomocy, Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej dla 
Osób Starszych, Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej 

dla Osób z Chorobą Al-
zheimera oraz warsztaty 
terapii zajęciowej. 
 Kierowcy MZK nie 
sprzedają biletów komu-
nikacji miejskiej. Prosi-
my pasażerów o zakup 
biletów przed zaplano-
waną podróżą. Można je 
kupić poprzez aplikacje 

internetowe SkyCash i 
moBiLET, a także w bile-
tomatach znajdujących 
się wewnątrz autobu-
sów i w kioskach bileto-
wych MZK. Dodajmy, że 
przewoźnik wprowadził 
codzienną dezynfekcję 
wnętrz pojazdów. Wy-
konywane są czynności 
dezynfekcji elementów 
wyposażenia, z który-
mi bezpośredni kontakt 
mają pracownicy i pasa-
żerowie autobusów, m.in. 
poręczy, biletomatów, 
kasowników. Wyłączone 
zostały też przyciski do 
otwierania drzwi. Kie-
rowcy mają je otwierać 
automatycznie i zatrzy-

mywać się na wszystkich 
przystankach. 
 Jak poinformowało 
Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji – od 
16 marca do odwołania 
wprowadzone zostały 
ograniczeniu obsługi w 
Biurze Obsługi Klienta. 
„Nie będzie możliwości 

załatwiania spraw, któ-
re wymagałyby osobistej 
wizyty w siedzibach Spół-
ki, w tym również możli-
wości uiszczenia opłat w 
kasie na terenie przedsię-
biorstwa. Prosimy o kon-
takt telefoniczny, drogą 
e-mailową oraz poprzez 
I-BOK. (…) Do rozwiąza-
nia spraw pilnych naszych 
Klientów będziemy starać 
się podchodzić indywidu-
alnie. Pragniemy również 
poinformować, że zaist-
niała sytuacja nie wpłynie 
na zapewnienie ciągłości 
dostaw wody i odbioru 
ścieków” – czytamy w ko-
munikacie.
 Przełożone na inny 

termin zostały wydarze-
nia sportowe i kultural-
ne. To m.in. Mistrzostwa 
Polski FTS w Tańcach La-
tynoamerykańskich, Mi-
strzostwa Polski Szkół w 
E-sporcie. Wydawnictwo 
„Przegląd Koniński” od-
wołało Galę XXXVII Plebi-
scytu na Sportowca Wiel-
kopolski Wschodniej. 
Prezydent zdecydował 
też, że nie odbędzie się 
otwarte dla wszystkich 
spotkanie wielkanocne, 
w którym uczestniczyło 
po kilkaset osób. Miasto 
zrezygnowało również z 
organizacji Gali Biznesu 
podsumowującej kon-
kurs o statuetkę Złotego 
Konia. W Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych 
odwołane zostały dyżury 
specjalistów od podat-
ków. 
 Urząd Miejski pra-
cuje, ale jeśli nie ma po-
trzeby osobistej wizyty 
w budynkach urzędu 
– prosimy o załatwianie 
spraw przez telefon bądź 
drogą elektroniczną. Jeśli 
jednak sprawa wymaga 
przyjścia do urzędu pro-
simy, żebyście Państwo 
umawiali się na wizyty 
telefonicznie. Chodzi o 
kontakty z Biurem Obsłu-
gi Interesanta, Wydziała-
mi: Komunikacji, Spraw 
Obywatelskich, Spraw 
Lokalowych. 
 Biuro Obsługi In-
teresanta: Stanowisko 
nr 1 (tel. 63 24 01 273) 
prowadzi następujące 
sprawy: podatki i opłaty, 
budżet, księgowość; Sta-
nowisko nr 2 (tel. 63 24 
01 273):  działalność go-
spodarcza, zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, han-

del uliczny; Stanowisko 
nr 3 (tel. 63 240 12 26): 
budownictwo, architek-
tura, drogownictwo, in-
westycje, gospodarka ko-
munalna; Stanowisko nr 
4 (tel. 63 2401 226) pro-
wadzi sprawy z zakresu: 
rolnictwa i gospodarki 
nieruchomościami, geo-
dezji i katastru, ochrony 
środowiska mieszkalnic-
twa i oświaty. 
 W przypadku Wy-
działu Komunikacji 
prosimy o kontakt tele-
foniczny pod numerem 
63 240 11 68.  Pytania i 
wnioski można też zgła-
szać drogą elektroniczną: 
rejestracja@konin.um.
gov.pl. Jednocześnie in-
formujemy, że biorąc pod 
uwagę obecną sytuację 
epidemiologiczną organ 
administracji publicznej 
odstąpi od naliczania 
kary z tytułu narusze-
nia art. 140 mb Prawo o 
ruchu drogowym, będą-
cej skutkiem zaistniałej 
sytuacji. Dodajmy, że do 
Urzędu Miejskiego moż-
na również dodzwonić 
się, wybierając numer: 
63 240 11 11.  
 Bieżące komunikaty 
dotyczące działań w mie-
ście znajdą Państwo na 
stronie www.konin.pl lub 
na FB: Konin. I love it. 
 Polecamy też Pań-
stwa uwadze bezpłatną 
aplikację BLISKO, któ-
ra działa u nas od 2017 
roku.  To system powia-
damiania mieszkańców o 
lokalnych wydarzeniach, 
zagrożeniach, awariach. 
Został właśnie urucho-
miony nowy serwis z ko-
munikatami dotyczącymi 
koronawirusa. 
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8 milionów 
dofinansowania na zabytkowy

Tak ma wyglądać dziedziniec kamienicy po pla-
nowanej przebudowie. 

Dom Zemełki - najstarsza murowana kamienica 
w mieście – znajduje się przy placu Wolności. 

Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół podstawowych

Zapisy dla kandydatów na przedszkolaków 
trwają do 27 marca. Wcześniej rodzice bądź 

opiekunowie prawni mieli czas na to, by zadekla-
rować kontynuację wychowania przedszkolnego 
dzieci. W przypadku klas pierwszych szkół podsta-
wowych rekrutacja rozpoczęła się od 16 marca.

PRZEDSZKOLA
 W Koninie mamy ponad 2,5 tysiąca miejsc dla 
obecnych i przyszłych przedszkolaków.  – W tym 
roku przygotowaliśmy 616 miejsc dla nowych 
przedszkolaków. Mamy nadzieję,  a nawet pew-
ność, że wszystkie się zapełnią i będzie jeszcze li-
sta rezerwowa – powiedział zastępca prezydenta 
Konina Witold Nowak, któremu podlega oświata 
w mieście. Jak dodał: „publiczne przedszkola kie-
rują swoją ofertę przede wszystkim do mieszkań-
ców miasta. Kandydaci spoza Konina mogą być 
przyjęci do placówek w sytuacji, kiedy po postę-
powaniu rekrutacyjnym będą jeszcze wolne miej-
sca”.  
 Aby zapisać dziecko do przedszkola, rodzic lub 
opiekun prawny musi wypełnić „Wniosek o przy-
jęcie dziecka do przedszkola w Koninie na rok 
szkolny 2020/2021”. Formą papierową dysponu-
ją przedszkola, natomiast wersja elektroniczna 
jest dostępna na portalu www.konin.przedszko-

la.vnabor.pl. Po wypełnieniu i podpisaniu nale-
ży złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego 
wyboru do 27 marca. Trzeba do niego dołączyć 
dokumenty świadczące o tym, że kandydat speł-
nia kryteria prawne. Dodajmy, że w elektronicz-
nej rekrutacji, prócz koninian, mogą wziąć udział 
mieszkańcy gmin Kazimierz Biskupi, Stare Miasto 
i Ślesin.
 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
ogłoszone będą w przedszkolach oraz udostęp-
nione w elektronicznym systemie wspomaga-
nia rekrutacji w terminie nie później niż do 21 
kwietnia do godz. 15:00. Podanie do publicznej 
wiadomości dotyczy list kandydatów zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowanych. Po ogłosze-
niu wyników naboru rodzice dziecka, w dniach 
od 21 do 27 kwietnia do godz. 15:00, są zobo-
wiązani do potwierdzenia, że ich dziecko będzie 
uczęszczało do danego przedszkola. Jeśli po tym 
terminie w placówkach będą wolne miejsca, dy-
rektorzy mają możliwość przeprowadzenia do-
datkowych zapisów. 
 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 
2020/2021 jest wspomagane przez system elek-
troniczny, którym administruje Wydział Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Koninie. 

SZKOŁY 
PODSTAWOWE

 Rekrutacja do szkół podstawowych potrwa do 
6 kwietnia do godz. 15:00. Dziecko zamieszkałe 
w obwodzie danej placówki będzie przyjęte do 
klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica 
do szkoły obwodowej. Dzieci zamieszkałe poza ob-
wodem danej szkoły będą przyjmowane do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania re-
krutacyjnego.
 Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane 
zostaną do publicznej wiadomości 4 maja o godz. 
14:00. Opublikowanie list przyjętych i nieprzyję-
tych kandydatów nastąpi 11 maja o godz. 12:00. 
Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych do oddziałów integracyjnych od-
bywa się na podstawie indywidualnego zgłosze-
nia rodzica. Szkoły z oddziałami integracyjnymi: 
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 
9, Szkoła Podstawowa nr 15.  Elektroniczna re-
krutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 
2020 ukończą: - 7 lat (urodzone w 2013 r.) - 6 
lat (urodzone w 2014 r.). Informacje na temat 
rekrutacji będą zamieszczane na stronie inter-
netowej 

www.konin.podstawowe.vnabor.pl.

Dom Zemełki jako Inkubator Aktywności Kulturalnej – to koncepcja, którą 
władze miasta mają wobec najstarszej murowanej kamienicy w Koninie 

(XVI wiek). Na przebudowę tego budynku Miasto zdobyło prawie 8 milionów 
złotych dofinansowania. Opustoszały przed laty budynek ma szansę stać się 
ważnym ośrodkiem kultury na konińskiej Starówce. 
 – To wyjątkowe miejsce na mapie Konina – podkreśla prezydent Piotr Koryt-
kowski.  – Jan Zemełka był bowiem doktorem medycyny, społecznikiem, darczyńcą, 
postacią zasłużoną dla nauki polskiej. Przywrócenie funkcji społecznych jego ka-
mienicy i pamięci o tym wybitnym mieszkańcu Konina ma wymiar ponadlokalny, 
Zemełka ufundował bowiem katedry anatomii i botaniki lekarskiej dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie – dodał prezydent.  
 Dofinansowanie do  projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu 
ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 
trafi do naszego miasta zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
podjętą 30 stycznia br. Całość prac kosztować będzie prawie 13 milionów zł, z czego 
dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obsza-
rze dziedzictwa kulturowego regionu”) wynosi 7 999 434,43 zł. Reszta, a więc nie-
spełna 5 milionów, jest po stronie miasta: niecałe 1,7 miliona w bieżącym roku, reszta 
w 2021 roku.  
 – Realizację projektu mamy rozpocząć w lipcu tego roku – wyjaśnił prezydent Ko-
rytkowski. W ciągu 1,5 roku powinny zostać wykonane prace budowlane. – Ich zakres 
jest szeroki – informuje zastępca prezydenta Paweł Adamów. - Obejmuje m.in. rozbiór-
kę istniejących garaży; wymianę więźby dachowej na nową z odtworzeniem oryginalne-
go kształtu; wykonanie nowego pokrycia dachowego; połączenie osobnych części piw-
nic; zaadaptowanie strychu na cele użytkowe; dobudowę przeszklonej klatki schodowej 
z windą (dla dwóch osób poruszających się na wózku inwalidzkim), rozbudowę Domu 
Zemełki o nowy dwukondygnacyjny pawilon - oficynę, który będzie połączony z zabytko-
wą kamienicą przeszkloną klatką schodową z windą – wymieniał Paweł Adamów.
 Już po zmianach – taka jest koncepcja - w budynku mają się mieścić m.in.: mul-
timedialne podziemie (piwnica), interaktywna galeria miejska, Kuchnia Artystycz-
na, Sala Kameralna (parter), w dalszej części: Inkubator Kultury z pracowniami 
artystycznymi,  Gościniec Artystyczny z pokojami hostelowymi. 
 – Wcześniejszy pomysł na rozbudowę położonego w sąsiedztwie Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych nie znalazł akceptacji WRPO. Dlatego, kiedy tylko pojawiła 
się możliwość, szybko zaproponowaliśmy koncepcję nazwaną roboczo Inkubatorem 
Aktywności Kulturalnej. Chcemy, by Dom Zemełki był związany i z kulturą, i z dziedzic-
twem kulturowym. Od lat mówimy, że wśród mieszkańców Konina mamy wiele postaci 

wartych wyeksponowania. Niech zatem ta zabytkowa kamienica będzie miejscem, 
w którym przywracamy pamięć o nich – wyjaśniał zastępca prezydenta Witold 
Nowak.
 Dodajmy, że Dom Zemełki to najstarszy murowany budynek położony na 
konińskiej Starówce. Przez lata pełnił funkcje społeczne, m.in. do 1938 roku 
mieściła się tam szkoła, a ostatnio funkcjonowało Wojewódzkie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych w Poznaniu oraz Powiatowe Biuro Geodezji. Od 2014 roku 
Miasto jest wyłącznym właścicielem nieruchomości. 

Dom Zemełki
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W lutym Miasto Konin zakończyło realizację pro-
jektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcą-

cych rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K 
OSI”. Głównym celem projektu był rozwój przedsię-
biorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samo-
zatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30. roku 
życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 Uczestnikami projektu były osoby zamieszkałe 
w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, 
Kazimierz Biskupi, Rzgów i Stare Miasto. Wsparcie 
w ramach projektu obejmowało: etap szkolenio-
wo-doradczy dla 85 uczestników - przygotowanie 
do prowadzenia działalności gospodarczej; udzie-
lenie 68 uczestnikom projektu bezzwrotnej dotacji 
inwestycyjnej w wysokości 25 tys. zł i wsparcia po-
mostowego w wysokości 2 tys. zł na miesiąc przez 
12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności; 
indywidualne doradztwo specjalistyczne dla 34 firm 
powstałych w ramach projektu, mające pomóc im w 
rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu nowo 
powstałej działalności. 
 Przedsięwzięcie realizowane było w partnerstwie 
z gminami tworzącymi Koniński Obszar Strategicznej 
Interwencji (K OSI) w ramach WRPO 2014+, Poddzia-
łanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. 
Całkowita wartość projektu to 3 999 976,92 zł, z cze-
go dofinansowanie z EFS i budżetu państwa wynosi 
3 799 978,07 zł. Wkład własny Konina i pozostałych 
gmin partnerskich to  199 998,85 zł.

Mamy tylko 
jedną Ziemię 

– edukacja 
ekologiczna 
w Koninie

Od marzenia do własnej firmy 
- zakończenie projektu 
dla osób bezrobotnych

Mając na uwadze to, że wartości należy budować 
od najmłodszych lat, Miasto Konin kładzie duży 

nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. 
Najlepiej, aby edukacja ekologiczna rozpoczynała się 
od najmłodszych lat, tak by wykształcone w dzieciń-
stwie zachowania towarzyszyły dzieciom w ich do-
rosłym życiu. Dlatego we współpracy ze szkołami, 
przedszkolami i innymi instytucjami organizowane 
są akcje i konkursy, które mają na celu budowanie 
w dzieciach świadomości ekologicznej i poczucia od-
powiedzialności za otaczającą nas przyrodę. Jest to 
najlepsza droga do tego, by w przyszłości przyroda 
otrzymała pomoc ze strony człowieka, a zasoby naszej 
planety były wykorzystywane racjonalnie. 
 W 2019 roku konińskie placówki oświatowe zorga-
nizowały wiele ekologicznych akcji, m.in. „Ekologiczne 
zabawki i instrumenty muzyczne” w Przedszkolu nr 7, 
„Przedszkolak mały, duży przyrodzie służy” w Przed-
szkolu nr 5 czy „Nie bądź natury wrogiem zostań ekolo-
giem” w Szkole Podstawowej nr 6.
 We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu miasto zre-
alizowało w 2019 roku przedsięwzięcie pn. „Kształcenie 
ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas 
i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 50 tys. złotych, w tym 
dotacja z funduszu w wysokości 50% kosztów. 
 Pracownie biologiczna i chemiczna w szkołach pod-
stawowych nr 1 i nr 6  zyskały pomoce niezbędne do 
przeprowadzania doświadczeń oraz obserwacji zjawisk 
zachodzących w otaczającym nas środowisku. Utwo-
rzenie zielonych klas, wyposażonych w zestawy ławek 
i stołów drewnianych oraz dwustronnych tablic eduka-
cyjnych, umożliwia przeprowadzenie lekcji przyrody, 
biologii chemii, czy też geografii na świeżym powietrzu, 
co oddziałuje na zmysły uczniów, pomaga poznać nasze 
środowisko i pokazuje potrzebę dbania o nie. Projekt re-
alizowany był już drugi rok, w 2018 roku wyposażone 
zostały szkoły podstawowe nr 3 i 8 w Koninie, będzie 
kontynuowany w kolejnych latach.

Wydział Ochrony Środowiska

Po raz pierw-
szy każdy 

mieszkaniec Ko-
nina może być 
współtwórcą al-
bumu o mieście. 
Wystarczy zro-
bić zdjęcie uka-
zujące piękno 
Konina, miesz-
kańców podej-
mujących roz-
maite działania 
i wysłać je pod 
wskazany adres. 
Autorzy foto-
grafii otrzymają 
albumy, w któ-
rych znajdą się 
zdjęcia ich autorstwa wraz z imiennymi podpisami. 
 - Chcemy stworzyć album, którzy pokaże miej-
sca i wydarzenia świadczące o tym, że  Konin jest 
miastem wyjątkowym, nowoczesnym, dynamicznym, 
pełnym pozytywnych ludzi i energii  – mówi Zenona 
Sroczyńska, kierownik Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego w Koninie. – Zależy nam na zdjęciach 
ukazujących miasto w ciekawy i oryginalny sposób, 
odkrywających jego niezwykłe zakątki i charakter - 
dodaje. 
 W konkursie ogłoszonym przez Miasto Ko-
nin mogą wziąć udział wszyscy chętni - ama-
torzy i profesjonaliści. Każdy uczestnik może 
zgłosić do konkursu maksymalnie pięć zdjęć. 
Prace należy nadsyłać do 30 czerwca na adres 
kulturawkoninie@gmail.com wraz z prawidło-
wo wypełnioną kartą zgłoszeniową.  Wybrane 
przez komisję konkursową zdjęcia zostaną opu-
blikowane i podpisane nazwiskiem autora w al-
bumie promującym miasto.
 Szczegółowy regulamin konkursu, karta zgłosze-
niowa i oświadczenia dostępne są na www.konin pl 

Konin czeka! 
Zrób mu zdjęcie! 
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Konin buduje drogi za ponad 
140 milionów złotych

W mieście trwają cztery duże inwestycje dro-
gowe. Przebudowa ul. Leśnej, Żwirki i Wigu-

ry, rozbudowa ul. Kleczewskiej oraz budowa połą-
czenia ulic I. Paderewskiego - Wyzwolenia (drogi 
dojazdowe do wiaduktu kolejowego) kosztują 
razem ponad 140 milionów złotych. Efekty pro-
wadzonych prac, które mają poprawić układ ko-
munikacyjny w mieście,  odczuwają m.in. stojący 
w korkach kierowcy. Prezydent zdecydował więc 
o wprowadzeniu zmian ułatwiających poruszanie 
się po Koninie. 
 – Przeprogramowaliśmy sterowniki sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniach ulic: I. Paderewskie-
go - Przemysłowa, Przemysłowa – J. Matejki, Aleje 1 
Maja – Kleczewska – Spół-
dzielców, Przyjaźni – kard. 
S. Wyszyńskiego. Mamy 
informacje od kierowców 
MZK, że ta decyzja znacznie 
usprawniła ruch – wyja-
śnia zastępca prezydenta 
Paweł Adamów. Więcej 
czasu na zielonym świetle 
mają np. kierowcy jadący 
od strony Ślesina i od Wia-
duktu Briańskiego.  
 Miasto wprowadzi-
ło też regularne dyżury 
strażników miejskich, któ-
rzy zarządzają ruchem na 
przejściach dla pieszych 
przy ulicach: 11 Listopada 
oraz kard. S. Wyszyńskie-
go.  Można ich tam spotkać 
w godzinach porannych 
7:15-8:15 oraz popołu-
dniowych 15:15-16:15, 
czyli w godzinach szczytu 
komunikacyjnego. Dyżu-
ry strażników poprawią 

płynność jazdy i bezpieczeństwo pieszych, wśród 
nich uczniów idących do szkół. 
 Kierowcy jadący od strony Kazimierza Biskupie-
go będą mogli korzystać z wyremontowanego łączni-
ka prowadzącego od ul. Chełmońskiego w Posadzie 
do ul. Zakładowej w Koninie. To wspólna inicjatywa 
Konina i gminy Kazimierz Biskupi. Dzięki niej będzie 
można sprawnie ominąć przebudowywaną ul. Kle-
czewską. W czerwcu ubiegłego roku zostały co praw-
da wykonane na tej drodze dwie mijanki, ale to zbyt 
mało, by zapewnić bezpieczny przejazd kierowcom 
rezygnującym z wjazdu do Konina ul. Kleczewską. 
Koszt prac to około 280 tysięcy złotych. Koszty zosta-
ły podzielone po 50% na gminę i miasto.

 Władze miasta chcą też zrekompensować ko-
munikacyjne niedogodności pasażerom autobu-
sów komunikacji miejskiej. Dlatego prezydent 
zaproponuje radnym wydłużenie czasowych bile-
tów MZK.   
 Jak mówi zastępca prezydenta Paweł Adamów: 
„najtrudniejszy okres dla kierowców potrwa do li-
stopada. Wtedy powinna być oddana do użytku ulica 
Kleczewska i Leśna, powinien być też przejezdny łącz-
nik ulic Wyzwolenia-Paderewskiego. Każdego dnia 
czuwamy nad tymi inwestycjami. bo problemów na 
co dzień pojawia się mnóstwo”. Adamów wyjaśnia, 
że  inwestycje zbiegły się w czasie m.in. ze względu 
na harmonogramy konkursów, z których mamy dofi-

nansowanie do inwestycji 
oraz z powodu terminów 
określonych w porozumie-
niu z PKP w sprawie budo-
wy wiaduktu kolejowego 
łączącego ulice Wyzwo-
lenia z I. Paderewskiego 
i prowadzących do niego 
dróg. 
 Przypomnijmy, drogi po-
winny być przejezdne do 
listopada tego roku, a do 
16 września 2021 roku bu-
dowa ma być ostatecznie 
ukończona. To największa 
od 13 lat inwestycja dro-
gowa w naszym mieście. 
Jej koszt to 72,5 miliona 
złotych. Zyskamy w ten 
sposób wygodne połącze-
nie komunikacyjne V Osie-
dla z Niesłuszem. Wokół 
nowych dróg, jak szacuje 
Zarząd Dróg Miejskich, 
powstać może ponad 300 
miejsc parkingowych. 

Miasto przyjazne 
rodzinom

Konin z tytułem „Wielkopolskiej Gminy Przy-
jaznej Rodzinie”. Kapituła konkursu orga-

nizowanego przez wojewodę wielkopolskiego 
doceniła nasze miasto za działania na rzecz se-
niorów i rodzin wielodzietnych.
 Z uznaniem spotkał się nasz miejski program 
„Karta Rodziny 3+”. ,,Samorząd zakłada zwięk-
szenie dostępności oferty kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej rodzin wielodzietnych, poprzez 
system zniżek i ulg. Wiele działań kieruje rów-
nież do seniorów, pamiętając o wielopokolenio-
wości polskich rodzin. Do starszych mieszkań-
ców skierowano lokalną „Kartę Seniora”, której 
celem jest wspieranie i wzmacnianie aktywno-
ści społecznej mieszkańców powyżej 60. roku 
życia” – czytamy w komunikacie podsumowują-
cym konkurs.
 Wręczenie certyfikatu przyznającego na-
szemu miastu tytuł „Wielkopolskiej Gminy 
Przyjaznej Rodzinie” odbyło się we wtorek, 
3 marca, podczas gali w Poznaniu, w której 
uczestniczył prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski. Prezydent podkreśla, że miasto w róż-

norodny sposób wspiera mieszkańców. - Sta-
ramy się zapewnić pomoc wszystkim - od junio-
ra do seniora. W ubiegłym roku wypłaciliśmy 
ponad 180 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka, czyli tzw. miejskie beciko-
we w wysokości 500 zł - wyjaśnia. - Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przy-
gotowaliśmy imprezę pod nazwą „Doskona-
li Dojrzali”, podczas której zaprezentowało 
się blisko 50 firm i instytucji zajmujących się 
osobami starszymi. Ważnym elementem były 
bezpłatne porady i badania lekarskie. Akty-
wizujemy seniorów, umożliwiając im udział w 
warsztatach, zajęciach sportowych i rekreacyj-
nych, zajęciach psychoedukacyjnych, wyciecz-
kach turystyczno-krajoznawczych, zajęciach 
komputerowych. W naszym mieście funkcjonu-
ją żłobki i klub dziecięcy, dzięki czemu zwięk-
szamy możliwości powrotu rodziców na rynek 
pracy – dodaje prezydent.
 To była czwarta edycja konkursu „Wielko-
polska Gmina Przyjazna Rodzinie” organizowa-
nego przez wojewodę wielkopolskiego.
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Na terenie miasta Konina funkcjonują dwa punkty prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.:

1. PSZOK ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, czynny od poniedziałku do piątku od 
6:00 do 22:00 oraz w soboty od 6:00 do 14:00.

2. PSZOK ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, czynny od poniedziałku do piąt-
ku od 8:00 do 15:00 oraz w soboty od 8:00 do 12:00, z wyjątkiem świąt.

 Odpady dostarczane własnym transportem przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Konina. W punktach przyj-
mowane są następujące odpady komunalne:
1. papier,
2. metal i tworzywa sztuczne,
3. szkło,
4. bioodpady,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. zużyte opony,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które 

powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających po-
zwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót niewyma-
gających pozwolenia na budowę,

9. przeterminowane leki i chemikalia,
10. zużyte baterie i akumulatory,
11. odpady niebezpieczne,
12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w go-

spodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek,

13. odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)

 Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie 
zabezpieczone.
 Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpa-
dów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpiecze-
nia.
 Nadzór nad Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  na 
terenie miasta Konina prowadzi Urząd Miejski w Koninie.

neonowe,


