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Jadłodzielnia na V Osiedlu. 
DZIEL SIĘ I CZĘSTUJ!

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych - etap I
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„Kiss&Ride” 
debiutuje w Koninie

Chwila na bezpieczne za-
trzymanie samochodu, 

pożegnanie pasażera i od-
jazd. Tak w skrócie opisać 
można zasadę działania 
strefy parkingowej typu 
„Kiss&Ride”, czyli „Pocałuj 
i jedź”. Tego typu rozwiąza-
nie Zarząd Dróg Miejskich 
w Koninie zastosował na 
parkingu przy ul. Kolskiej 
w rejonie Szkoły Podstawo-
wej nr 1.
 Strefa powstała z myślą 
o najmłodszych pasaże-

rach, którzy są podwożeni 
samochodami do szkoły. 
W wyznaczonym miejscu 
można dać „buziaka” na 
pożegnanie i jechać w dal-
szą podróż. Kierowcy mu-
szą pamiętać, że w strefie 
K+R można się zatrzymać 
maksymalnie na 1 minutę. 
Miejsce służy bowiem do 
krótkiego zatrzymania się 
i wysadzenia pasażera. Nie 
jest to parking.Strefa jest 
dobrze widoczna i dokład-
nie oznakowana. 

„Zielony Orzeł” dla Konina
Kapituła ekologicznego 

konkursu organizowa-
nego przez ogólnopolski 
dziennik „Rzeczpospolita” 
przyznała miastu I nagrodę 
w kategorii „Samorząd”. Ko-
nin otrzymał ją za „zaanga-

żowanie w dekarbonizację 
regionu na skutek planów 
odejścia od wydobycia i spa-
lania węgla brunatnego przez 
ZE PAK SA.” Ogłoszenie wyni-
ków odbyło się 30 listopada 
i miało formę online.
- Przestawienie miasta na zie-
lone tory to zadanie trudne, 
ale możliwe. Dowodzi tego 
72-tysięczna wielkopolska 
miejscowość – czytamy w re-
lacji z gali na stronie „Rzecz-
pospolitej”. Kapituła konkur-
su wskazała na realizowane 
przez nasze miasto przed-
sięwzięcia ekologiczne. To 

projekt „Ekologiczny Konin 
– rozwój i promocja nisko-
emisyjnego transportu miej-
skiego”. Jego koszt to około 30 
milionów zł, z czego unijne 
dofinansowanie wynosi prze-
szło 20 milionów zł. Dzięki 

temu do naszego miasta tra-
fiło 12 ekologicznych auto-
busów (sześć elektrycznych 
i sześć hybrydowych), trzy ła-
dowarki zainstalowane w ba-
zie MZK. Kupiliśmy też dzie-
więć wiat przystankowych 
wraz ze stojakami na rowery, 
aplikację do zarządzania flo-
tą pojazdów oraz systemem 
informacyjnym tablic, prze-
budowaliśmy 400 m ciągów 
pieszo-rowerowych.
 Doceniono nasze plany 
dotyczące zakupu autobusu 
wodorowego, a także projekt 
„Zielone korytarze miejskie 

- klimatyczne przebudze-
nie w Koninie”. Stworzymy 
dzięki temu 23 odcinki zie-
lonych korytarzy miejskich 
o łącznej długości około 17 
km, dwa parki kieszonkowe, 
siedem zielonych podwórek 
miejskich, z których każde 
poprzez charakter zago-
spodarowania będzie miało 
swój temat przewodni, np. 
woda, powietrze, człowiek 
jako część natury. Na Pocie-
jewie wybudujemy trzy tęż-
nie.
 Dziękując Kapitule 
i redakcji „Rzeczpospolitej” 
za docenienie Konina, prezy-
dent Piotr Korytkowski pod-
kreślił, że działania miasta 
wynikają z konsekwentnej 
realizacji zapisów strategii 
rozwoju – Konin Zielone Mia-
sto Energii. - Trzy lata temu 
rozpoczęliśmy intensywne 
prace nad stworzeniem no-
wej strategii rozwoju miasta 
poprzez szerokie konsultacje. 
Mieszkańcy odpowiedzieli, że 
chcą, by Konin był miastem 
ekologicznym – podsumowu-
je prezydent Konina, Piotr 
Korytkowski. Dodajmy, że 
w kategorii „Samorządy” wy-
różnienie otrzymało Nakło 
nad Notecią i Rybnik. 
 Prócz samorządów Ka-
pituła nagrodziła też osoby 
i firmy zaangażowane w wal-
kę o klimat. 

Dziel się i częstuj! – taka 
jest idea Jadłodzielni, 

która została otwarta na ko-
nińskim Targowisku Miej-
skim przy ul. 11 Listopada. 
To „szafa z jedzeniem”, gdzie 
można przynieść i zosta-
wić produkty, których nie 
wykorzystamy w domu. To 
też miejsce, z którego każdy 
może skorzystać, czyli zabrać 
to, co będzie mu potrzebne. 
Nie jest to punkt wymia-
ny - nie trzeba czegoś kupić, 
by coś innego zabrać. Ta ini-
cjatywa, mająca zapobiegać 

wyrzucaniu jedzenia, została 
zrealizowana w ramach pro-
jektu „Winiary pomagamy w 
gotowaniu i niemarnowaniu”. 
Konińska Jadłodzielnia jest 
czwartą w Polsce. 
– Żywność, która miałyby się 
zmarnować, a ma jeszcze ak-
tualny termin ważności moż-
na przynosić tutaj. Nie należy 
wkładać do lodówki produk-
tów samodzielnie przygoto-
wanych albo w uszkodzonych 
opakowaniach – informuje 
Roman Żarnecki, prezes Fun-
dacji CHOPS, która prowadzi 

Jadłodzielnię. Jak dodaje - wo-
lontariusze 2-3 razy dziennie 
będą kontrolować lodówkę i 
przeglądać jej zawartość.
- To jest bardzo dobre miejsce 
na uruchomienie Jadłodziel-
ni. Na targowisko przycho-
dzi wiele osób. Zachęcamy 
do dzielenia się żywnością. 
Można coś przynieść z domu, 
ale też z myślą o potrzebu-
jących kupić i włożyć do lo-
dówki. Czasy są niełatwe, 
wielu osobom takie wsparcie 
na pewno się przyda – mówi 
zastępca prezydenta Konina 

Dzielimy się żywnością!

Usuwanie azbestu z terenu Konina
Urząd Miejski w Koninie informuje, że dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2022 roku ruszy  
program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”. Kwota 
przeznaczona na realizację programu to 60.000 zł (w tym 40% dofinansowania), a w 
jego ramach miasto za darmo zbierze, przetransportuje i przekaże do unieszkodliwia-
nia zgłoszone przez właścicieli nieruchomości wyroby zawierające azbest. 
 Właściciele nieruchomości będą jedynie zobligowani do złożenia prostego wniosku. 
Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie wy-
roby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.
 Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska tel. (63) 240-13-50 lub 
(63) 240-13-55. 

ds. społecznych Witold 
Nowak.
 „Szafa z jedzeniem” jest 
dostępna od poniedziałku do 

soboty w godz. 4:00-21:00, 
w niedzielę 6:00-16:00. Mar-
ka Winiary chce utworzyć 10 
takich miejsc w kraju.
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W 2022 roku Konin stawia 
na mniejsze inwestycje! 

Prezydent Konina Piotr Koryt-
kowski zapowiedział realizację 
I etapu Programu Inwestycji 
Osiedlowych. To w sumie 12 za-
dań na kwotę ponad 3,3 miliona 
złotych, wśród nich m.in. oświe-
tlenie uliczne, przebudowa ulic. 
- Prowadząc wiele rozmów 
z radnymi, z mieszkańcami 
oraz z moimi pracownikami 
doszedłem do wniosku, że nad-
szedł czas małych inwestycji. 
Takich, które będziemy reali-
zować w Państwa najbliższym 

otoczeniu, w zasadzie pod 
oknami Państwa mieszkań, do-
mów, miejsc pracy. To chodniki, 
ulice osiedlowe, skwery, place 
zabaw, mała infrastruktura 

miejska - np. ławeczki, czy też 
tak ważne dla nas wszystkich 
oświetlenie uliczne. Postano-
wiłem zatem, że uruchomimy 
Program Inwestycji Osiedlo-
wych – pierwszą tego typu ini-
cjatywę w Koninie będącą od-
powiedzią na Państwa pisma 
i wnioski w zakresie najbliższej 
infrastruktury. Program ten 
to inicjatywa wieloletnia, któ-
ra będzie realizowana w kilku 
etapach – wyjaśnia prezydent 
Konina Piotr Korytkowski.
 Planowane przedsięwzięcia 
zostały zapisane w projekcie 

budżetu na 2022 rok. Do re-
alizacji wybrano różnorodne 
zadania, jedno już zostało wy-
konane, dwa są w trakcie. To 
przebudowa ulic w zakresie na-

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych

kładki bitumicznej: Boczna (180 
tys.), Marii Skłodowskiej-Curie 
(650 tys.), Krańcowej na odcinku 
od Bernardynki do Wojciechowa 
(200 tys.), Grójeckiej – nad rzeką 

(150 tys.), a także przebudowa 
ul. Flisackiej w zakresie na-
kładki bitumicznej oraz prze-
budowy i budowy chodników 
(600 tys.) i realizowane już 
prace na Gimnastycznej, gdzie 
dodatkowo będzie oświetle-
nie i odwodnienie (548,5 tys.). 
W zakres Programu Inwesty-
cji Osiedlowych wchodzą też: 
budowa oświetlenia w Parku 
Ojców oraz doświetlenie si-
łowni przy ul. Wyspiańskiego 
(75 tys.), oświetlenie w rejo-
nie ul. Grójeckiej 126 (75 tys.), 
a także w rejonie ulic: Niemiec-
kiej, Szwedzkiej, Ukraińskiej, 
Angielskiej, Francuskiej (340 
tys.), rozpoczęta już realizacja 
oświetlenia na ul. Zakole 5 (60 
tys.). W ramach Programu po-
wstać też mają parki kieszon-
kowe przy ul. Sybiraków 2-4, 
Kleczewskiej 10, Zakole 1-3, 
Sosnowej 5 (330 tys.). Za 100 
tys. zł została już wyremonto-
wana nawierzchnia odgałęzie-

nia ul. Kleczewskiej w kierunku 
ul. Kleczewskiej 40. 
- W połowie listopada przed-
stawiłem radnym Rady Miasta 
Konina projekt budżetu na rok 
2022. Jest to projekt, w którym 
staraliśmy się pogodzić galo-
pujące w górę wydatki bieżące 
z utrzymaniem odpowiedniego 
poziomu wydatków inwesty-
cyjnych, co pozwoli na dalszy 
rozwój miasta. Wielkie inwesty-
cje, takie jak wiadukt Paderew-
skiego/Wyzwolenia czy nowy 
przebieg ul. Kleczewskiej były 
potrzebne i zostały wykonane. 
Dziś czas zadbać o nasze najbliż-
sze otoczenie – podkreśla prezy-
dent Piotr Korytkowski.
 Nad projektem budżetu, 
który został przedstawiony 
radnym, a w którym zostały 
ujęte inwestycje osiedlowe, 
Rada Miasta Konina będzie 
obradować podczas ostat-
niej w tym roku, grudniowej 
sesji. 

12 zadań weszło w skład pierwszego Programu Inwestycji Osiedlowych, którego realiza-
cję zapowiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski. 
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Szanowni Państwo,
uważajmy na firmy, które zapra-
szają nas na bezpłatne pokazy, 
badania bądź po odbiór nagród. 
Bardzo często ukrytym celem 
takich spotkań jest prezenta-
cja i sprzedaż różnego rodzaju 

towarów, takich jak: materace, 
maty masujące, wielofunkcyjne 
odkurzacze, naczynia kuchen-
ne, zestawy noży czy też wyci-
skarki. 
 Temat nie jest nowy. Wy-
maga jednak przypomnienia, 

KOMUNIKAT 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów

gdyż konsumenci wciąż dają 
się nabrać. W ostatnim czasie 
do rzecznika docierają sygna-
ły o wzmożonej działalności 
takich firm, które - jak wynika 
z informacji mieszkańców - sto-
sują nieuczciwe praktyki naru-
szające interesy konsumentów. 
Przedstawiciele firm wprowa-
dzają konsumentów w błąd, 
sprzedając towar po rzekomo 
promocyjnych cenach bądź ofe-
rując korzyści w postaci cen-
nych prezentów lub nagród. 
W rzeczywistości okazuje się, 
iż ceny oferowanych towarów 
są często wielokrotnie zawy-
żone w stosunku do cen ryn-
kowych, a za rzekome nagrody 
trzeba zapłacić. Ze zgłoszeń 
mieszkańców wynika, że przed-
stawiciele firm, by „zwabić” ich 
na spotkanie oferują bezpłatnie 
popularny w ostatnim czasie 
pulsoksymetr. Innym równie 
popularnym prezentem jest 
rzekomo wielofunkcyjny, au-
tomatyczny ekspres do kawy, 

który okazuje się być zwykłą ka-
wiarką bądź ekspresem przele-
wowym o wartości co najwyżej 
kilkudziesięciu złotych. 
 Co istotne, powyższe prakty-
ki stosowane są najczęściej wo-
bec najbardziej wrażliwej grupy 
konsumentów, czyli seniorów, 
którzy są często manipulowani 
bądź wprowadzani w błąd, że 
trafiła im się wyjątkowa okazja, 
z której zmuszeni są wręcz sko-
rzystać.
 Konsumenci, którzy zaku-
pili towar na takim spotkaniu 
skarżą się najczęściej, że nie 
zostali poinformowani o moż-
liwości odstąpienia od umowy 
bądź konsultanci firm w póź-
niejszych rozmowach telefo-
nicznych informują o braku ta-
kiej możliwości z uwagi na fakt 
nabycia towaru po cenie pro-
mocyjnej. Nie należą do rzadko-
ści również sytuacje, w których 
mimo skutecznego odstąpienia 
od umowy przez konsumenta 
firmy zwracają pieniądze za 

towar z dużym opóźnieniem, 
często po interwencji rzecznika 
albo w ogóle ich nie zwracają. 
 Dlatego, udając się na tego 
typu spotkanie, zachowajmy 
szczególną ostrożność. Jeżeli 
już zostaliśmy namówieni na 
zakup prezentowanych tam 
produktów, zwracajmy uwagę 
na to, by wydano nam kopie 
wszystkich podpisanych przez 
nas dokumentów i załączników. 
Pamiętajmy również, że mamy 
prawo odstąpienia od zawartej 
umowy w ciągu 14 dni. Wystar-
czy, że w tym celu wyślemy sto-
sowne oświadczenie. 
 W przypadku jakichkolwiek 
problemów z taką firmą pomo-
cą mieszkańcom służy rzecznik, 
którego biuro mieści się w Koni-
nie przy ul. Wojska Polskiego 2. 
 Poradę konsumencką może-
my również uzyskać telefonicz-
nie: 63 240 11 87 lub 240 13 52.

Tatiana Przychodzka  
Miejski Rzecznik 

Konsumentów 

Przy ul. Dworcowej w Koninie 
od 1 grudnia działa Centrum 

Obsługi Pasażerów Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Ko-
ninie. Można tam kupić bilety 
komunikacji miejskiej, zapłacić 
opłatę dodatkową, odebrać po-
zostawioną w autobusie rzecz. 
To nie wszystko! Przy ul. Dwor-
cowej 6 można załatwić wszyst-
kie sprawy związane z komuni-
kacją miejską.
 Centrum jest dostosowane 
do osób z niepełnosprawnościa-
mi. Lokal znajduje się na parte-
rze i posiada wygodny podjazd. 
Centrum Obsługi Pasażerów 
jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 6:00-20:00 oraz 
w soboty w godz. 7:00-15:00.
 W Centrum Obsługi Pasaże-
rów można: kupić każdy rodzaj 

biletu komunikacji miejskiej, 
uzyskać i przedłużyć ważność 
uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów, uiścić opłatę do-
datkową za brak ważnego bi-
letu na przejazd lub opłatę ma-
nipulacyjną, okazać dokument 
uprawniający do bezpłatnych 
lub ulgowych przejazdów, by 
otrzymać zwrot opłaty dodat-
kowej, złożyć reklamację, od-
wołanie, skargę lub wniosek, 
uzyskać informację o aktualnej 
taryfie biletowej i sieci komu-
nikacyjnej, odebrać rzecz zo-
stawioną w autobusie.
 Równocześnie kioski bile-
towe przy ul. Kolejowej obok 
przystanku „Dworzec PKP” 
i przy ul. Wyszyńskiego obok 
przystanku „ZSGE” zostały zli-
kwidowane.

W sierpniu zakończył się 
projekt pn. „Rozbudo-

wa sieci publicznych punk-
tów dostępu do Internetu 
w mieście Konin” realizowany 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020 Oś Priorytetowa nr 1 
„Powszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu”, Działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich prze-
pustowościach” finansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i bu-
dżetu państwa. 
 Celem projektu była po-
prawa dostępności do bez-
płatnego i szybkiego Interne-
tu dla interesantów Urzędu 
Miejskiego w Koninie oraz 
użytkowników obiektów 
sportowych i kulturalnych 
w Koninie. W ramach projek-

tu zostało zainstalowanych 
15 wewnętrznych punktów 
publicznego dostępu do In-
ternetu o wysokich parame-
trach technicznych. Znajdują 
się one w budynkach: Urzędu 
Miejskiego w Koninie – sześć 
punktów (Biuro Obsługi Inte-
resanta, Urząd Stanu Cywilne-
go, Wydział Spraw Obywatel-
skich, Miejski Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności, 
Wydział Komunikacji oraz 

sala sesyjna w ratuszu), dwa 
punkty w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Koninie, Koniń-
ski Dom Kultury, Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Koninie, 
basen sportowy kryty (ul. 
Szymanowskiego), hala bok-
serska MOSiR Konin oraz trzy 
punkty w budynku ,,Rondo”.
 Przypominamy również 
o innych lokalizacjach w prze-
strzeni miejskiej z publicz-
nym dostępem do Internetu. 

Są to: Skwer im. Harcmistrza 
Ryszarda Stachowiaka (przy 
ul. kard. S. Wyszyńskiego), 
parking przy amfiteatrze (ul. 
kard. S. Wyszyńskiego), skwer 
przy skrzyżowaniu ul. kard. S. 
Wyszyńskiego i Wyzwolenia, 
jeziorko na Zatorzu (tereny 
zielone, ul. Paderewskiego), 
Skwer Przyjaciół Dzieci - 
przed KDK (plac Niepodległo-
ści), Bulwar Nadwarciański, 
plac Wolności, plac Zamkowy. 

Centrum Obsługi Pasażerów przy Dworcowej

Wykaz punktów dostępu do Internetu
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Na Państwa pytania od-
powiada Rafał Oblizajek 

– kierownik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Koninie. 

1. Kto powinien złożyć de-
klarację o odpadach?

Deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składają właściciele nieru-
chomości, a przez właści-
ciela ustawodawca rozu-
mie także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nie-
ruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieru-
chomością, np. na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy itd.

2. Kto powinien złożyć de-
klarację w zabudowie 
wielorodzinnej? 

Właściciele mieszkań i miesz-
kańcy budynków wieloro-
dzinnych nie składają odręb-
nych deklaracji. W przypadku 
zabudowy wielorodzinnej 
deklaracje w imieniu miesz-
kańców składają zarządcy nie-
ruchomości, np. spółdzielnia 

mieszkaniowa czy wspólnota 
mieszkaniowa. Właściciel lub 
najemca lokalu mieszkalnego 
powinien za każdym razem 
informować spółdzielnię/
wspólnotę o zmianie liczby 
osób zamieszkujących ten lo-
kal.
3. W jakim terminie należy 

złożyć deklarację o wy-
sokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi?

Właściciel nieruchomości 
zamieszkałej jest zobo-
wiązany złożyć deklara-
cję o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi do Pre-
zydenta Miasta Konina 
w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nie-
ruchomości pierwszego 
mieszkańca. Wysokość zo-
bowiązania określonego 
w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne mie-
siące do czasu korekty de-
klaracji lub zmiany stawki 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Właściciel posiadają-
cy więcej nieruchomości, 

ODPADY 
KOMUNALNE

– o co najczęściej 
pytają mieszkańcy? 

55-lecie 
małżeństwa 
1 grudnia w konińskim 

Urzędzie Stanu Cy-
wilnego odbyła się uro-
czystość wręczenia dy-
plomów za długoletnie 
pożycie małżeńskie.
 Prezydent Konina 
Piotr Korytkowski zło-
żył życzenia oraz wręczył 
pamiątkowe dyplomy 
czterem małżeństwom. 
Z okazji jubileuszu 55-le-
cia wyróżnieni zostali 

państwo: Janina i Wło-
dzimierz Król, Lucyna 
i Brunon Radzimscy, 
Teresa i Ryszard Toma-
szewscy oraz Anna i Ze-
non Wadelscy.
 Dla jubilatów były 
kwiaty i - przy lamp-
ce szampana - życzenia 
zdrowia i wytrwałości. 
Wszyscy uczestnicy uro-
czystości odśpiewali uho-
norowanym „100 lat!”.

na których powstają odpady 
musi złożyć tyle deklaracji, ile 
nieruchomości posiada.
 W przypadku zmiany da-
nych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np. 
w przypadku narodzin dziec-
ka czy wprowadzenia się no-
wego mieszkańca) właściciel 
nieruchomości jest obowią-
zany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. 
Opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpi-
ła zmiana.
 Właściciel nieruchomości 
nie może złożyć deklaracji 
zmniejszającej wysokości zo-
bowiązania za okres wstecz-
ny, z wyjątkiem sytuacji do-
tyczącej śmierci mieszkańca. 
W przypadku śmierci miesz-
kańca złożenie deklaracji „ze-
rowej” jest możliwe w termi-
nie do 6 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia.
 W przypadku zakończenia 
zamieszkiwania/wytwarza-
nia odpadów komunalnych, 
np. w związku ze sprzedażą 
nieruchomości lub zakoń-
czeniem umowy najmu, tak-
że należy złożyć deklarację, 
a jako powód jej złożenia 
wskazać „wygaśnięcie obo-

wiązku”. W takiej deklaracji 
nie podaje się kwot do zapła-
ty za miesiąc.

4. Skąd pobrać deklarację?
Druk deklaracji można pobrać 
ze strony internetowej mia-
sta Konina www.konin.pl lub 
osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskie-
go w Koninie, w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Koninie.

5. Jak złożyć deklarację?
Wypełnioną i podpisaną de-
klarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nie-
ruchomości może złożyć:
- w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Koninie, 
plac Wolności 1, 62-500 Ko-
nin,
- w Wydziale Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Koninie, ul. Wojska Polskie-
go 2, 62-500 Konin,
- drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Koninie, plac 
Wolności 1, 62-500 Konin,
- za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej za po-
średnictwem Elektronicznej 
Platformy Usług Administra-
cji Publicznej pod adresem 
www.epuap.gov.pl. Deklaracje 
składane w formie elektro-
nicznej muszą być opatrzone 
bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej lub podpisem 
potwierdzonym profilem za-
ufanym ePUAP w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących za-
dania publiczne, po złożeniu 
deklaracji w formie elektro-
nicznej zostanie wystawione 
urzędowe poświadczenie od-
bioru (UPO).

6. Ile wynosić będą opłaty 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi 
w 2022 roku?

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w 2022 wynosić będzie 20 zł 
miesięcznie od mieszkańca (w 
przypadku selektywnej zbiór-
ki odpadów). W przypadku 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi, składujących bioodpady 
w kompostowniku przydomo-
wym, możliwe jest zwolnienie 
z części opłaty za gospodaro-
wanie odpadami w wysokości 
2 zł od gospodarstwa domo-
wego. Szczegółowe informa-
cje na temat wszystkich opłat 
znaleźć można w zakładce 
„odpady” na stronie interne-
towej miasta www.konin.pl
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Projekt „Generator miejskiej energii 
źródłem sukcesu Konina” oficjalnie 

wystartował! Konin dołączył do grona 

miast, dla których kluczowym komuni-
katem jest hasło „Wspólnie działamy na 
rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej 

i sprzyjającej integracji społecznej”. 22 
listopada, jako drugie miasto w Polsce, 
podpisaliśmy umowę grantową z Mini-
sterstwem Funduszy i Polityki Regional-
nej. 3 grudnia w konińskim ratuszu od-
była się konferencja otwierająca projekt. 
Uczestniczyli w niej m.in. Kamil Wieder 
z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, Andrzej Porawski i Anna Żabiń-
ska-Pioterek ze Związku Miast Polskich, 
prezydent Konina Piotr Korytkowski, 
zastępca prezydenta Paweł Adamów, 
zespół realizujący projekt, Katarzyna 
Rejniak - kierownik projektu oraz ko-
nińskie media. 
 Na realizację zaplanowanych dzia-
łań Miasto Konin otrzymało z Funduszy 
Norweskich oraz z budżetu państwa 
ponad 15 milionów zł. Obecnie oczeku-
jemy na wybór partnera projektu przez 
ministerstwo. Dzięki temu stworzymy 
m.in. aplikację pozwalającą osobom ze 
szczególnymi potrzebami na bezpieczne 

poruszanie się w przestrzeni miejskiej, 
ułatwimy dostęp do e-usług, wyposaży-
my Inkubator Aktywności Kulturalnej, 
opracujemy politykę senioralną w mie-
ście, przygotujemy audyty energetyczne 
dla 12 budynków komunalnych, prze-
prowadzimy termomodernizację 2 lub 3 
budynków mieszkalnych komunalnych. 
Wybudujemy ścieżkę rowerową oraz 
kładkę nad kanałem Ulgi z wyspy Pocie-
jewo do prawobrzeżnego Konina. 
 Więcej informacji znajdą Państwo na 
www.konin.pl w zakładce „Fundusze nor-
weskie i EOG”. Są tam informacje o wszyst-
kich realizowanych w naszym mieście 
projektach finansowanych z Mechanizmu 
Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Nor-
weskiego Mechani-
zmu Finansowego na 
lata 2014-2021. 

500 wystawców z całego świata, 
a wśród nich Miasto Konin i ko-

nińskie firmy! Miasto Konin wraz z przed-
siębiorcami z naszego regionu uczestniczy-
ło w targach energetycznych Enlit Europe 
2021 zorganizowanych w Mediolanie 
w dniach od 30 listopada do 2 grudnia. 
 W Mediolanie na wspólnym stoisku 
Wielkopolskiej Doliny Energii ofertę 
inwestycyjną i potencjał gospodarczy 
regionu prezentowały firmy: ArtDOM 
Serwis Michał Mielczarski, Biomasa 
Partner Sp. z o.o., ELTAR ENERGY 
Sp. z o.o., Energia Eko sp. z o.o. , FHU 
GRACJAN Artur Tomicki, Mikołaj Świer-
czek P.P.H.U. „EDMAX” i Plamowski Ma-
ciej MM Consulting (GIOSAN s.c.), KAR-
LOS OZE sp. z o. o. sp. k., Konińska Izba 
Gospodarcza, Roman Karbowy.

 W trakcie Enlit Europe reprezen-
tanci Wielkopolskiej Doliny Energii 
(WDE) przeprowadzili szereg spotkań 
z przedstawicielami sektora energe-
tycznego. Na stoisku WDE omawiano 
proces transformacji energetycznej 
naszego regionu oraz jego potencjał 
inwestycyjny. Szerokim zainteresowa-
niem cieszyła się wstępna koncepcja 
zagospodarowania wyspy Pociejewo. 
Wiele zapytań dotyczących tego pro-
jektu dotyczyło prowadzonych ak-
tualnie konsultacji oraz warunków 
i procedur związanych z budowaniem 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Pytania naszych rozmówców dotyczy-
ły również organizacji i funkcjonowa-
nia Klastra Energii „Zielona Energia – 
Konin”.

 W trakcie Enlit Europe przedstawi-
ciele firm reprezentujących Wielkopol-
ską Dolinę Energii mieli możliwość za-
prezentowania swojej oferty biznesowej 
potencjalnym kooperantom, jak również 
zapoznania się z innowacjami wprowa-
dzanymi aktualnie na światowym rynku 
energetycznym. Szczególne zainteresowa-
nie naszej delegacji budziły rozwiązania 
zaprezentowane na stoisku KAWASAKI 
oraz firm wchodzących w skład Pawilonu 
Francuskiego.
 Enlit Europe to wydarzenie łączą-
ce European Utility Week i POWER-
GEN Europe. W tym roku wydarzenie 
zgromadziło ponad 500 wystawców 
z całego świata. Stworzyło to moż-
liwość spotkania w jednym miejscu 
przedstawicieli: sektora energetycz-

nego, wytwórców energii, przedsię-
biorstw użyteczności publicznej, ope-
ratorów sieci, firm energetycznych, 
a także komercyjnych i przemysło-
wych użytkowników energii. Ponadto 
podczas paneli eksperckich, wykła-
dów i prezentacji podejmowano te-
matykę transformacji energetycznej, 
innowacji i nowatorskich rozwiązań 
związanych z energią.
 Organizacja wspólnego stoiska na 
targach Enlit Europe zrealizowana zo-
stała w ramach projektu pn. „Budowa 
i promocja marki: Wielkopolska Dolina 
Energii” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020.

Konin wśród wystawców z całego świata 

Zmieniamy miasto dzięki Funduszom Norweskim 
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Stowarzyszenie M-LAB 
we współpracy z Mło-

dzieżową Radą Miasta 
oraz samorządem Mia-
sta Konina zaprosiło 
dzieci, młodzież oraz ich 
opiekunów z konińskich 
szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
do wspólnej realizacji 
Tygodnia Praw Dziecka, 
który odbył się w dniach 
18-22.10.2021 roku. 
 Na spotkaniu organi-
zacyjnym, podczas któ-
rego odbył się warsztat 
na temat praw dziecka, 
młodzi ludzie poznali 
Społecznego Rzecznika 
Praw Dziecka funkcjo-
nującego przy Towarzy-
stwie Przyjaciół Dzieci 
w Koninie, wspólnie 

opracowywali też po-
mysły, które zrealizują. 
Wyłoniono osoby do 
kontaktu z mediami oraz 
obsługi mediów społecz-
nościowych, gdzie publi-
kowano raporty z akcji. 
Utworzony został wspól-
ny dysk do wymiany ma-
teriałów, zbierania zdjęć, 
filmów i wniosków z ak-
cji oraz czat do stałej ko-
munikacji całej grupy. 
 W dniach 18-22 paź-
dziernika uczniowie we 
wszystkich szkołach 
w Koninie organizowali: 
konkursy, debaty, gazetki 
i wystawy, prezentacje. 
Były filmy, koncerty, dni 
poświęcone konkretnym 
prawom. Do akcji przyłą-
czyły się przedszkolaki 

z Przedszkola nr 4 „Biały 
Konik”, które przemasze-
rowały w niebieskim po-
chodzie przez miasto.
 29 października 
odbyło się spotkanie, 
podczas którego mło-
dzież wspólnie z prezy-
dentem Piotrem Koryt-
kowskim opracowała 
scenariusz wydarzenia 
podsumowującego Ty-
dzień Praw Dziecka. 
Wydarzenie odbyło się 
niespełna miesiąc póź-
niej. Miało nazwę „Spo-
tkanie przy stole”. Było 
prowadzone przez mło-
dzież. Odbyło się w KDK 
w formule Long Table, 
która umożliwia udział 
w dyskusji każdej oso-
bie z widowni. To było 

pierwsze takie spotkanie 
w Koninie. Młodzi przed-
stawili etiudę teatralną 
oraz film podsumowu-
jący akcję. W spotkaniu 
uczestniczyło około 120 
młodych ludzi ze wszyst-
kich konińskich szkół 
oraz prezydent Konina 
Piotr Korytkowski wraz 
ze swoim zastępcą Witol-
dem Nowakiem. W wy-
darzeniu udział wzięli 
również przedstawiciele 
organizacji pozarządo-
wych i instytucji dzia-
łających na rzecz dzieci 
i młodzieży, a także (onli-
ne) dyrektor ds. Advoca-
cy UNICEF Ewa Fałkow-
ska.
 Partnerami akcji byli 
również: Młodzieżowy 

Po trzech latach, 
w tym rocznej prze-

rwie związanej z pande-
mią COVID-19, w Zespo-
le Szkół Budownictwa 
i Kształcenia Zawodowe-
go im. E. Kwiatkowskie-
go w Koninie zakończyła 
się realizacja projektu 
dla młodzieży. Dzięki 
niemu uczniowie szkoły 
kształcący się w zawo-
dach branży budowlanej, 
geodezyjnej, logistycznej, 
gastronomicznej, hotelar-
skiej, architektury krajo-

brazu, odbywali praktyki 
zagraniczne w najlep-
szych firmach Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Hisz-
panii. 
 Dla 69 uczniów i ab-
solwentów szkoły była to 
szansa zdobycia do-
świadczenia zawodowe-
go w nieznanym dotąd 
regionie Europy. Korzyści 
z udziału w projekcie, ja-
kie wynieśli beneficjen-
ci, to przede wszystkim 
możliwość pracy w ob-
cym kraju z wykwalifiko-

waną kadrą, poprawa ję-
zyka angielskiego, nie-
mieckiego i przełamanie 
bariery językowej, opa-
nowanie podstaw hisz-
pańskiego, odkrycie innej 
kultury i poznanie wyjąt-
kowych ludzi, zwiedzanie 
wspaniałych europej-
skich regionów, zdobycie 
nowych doświadczeń 
życiowych. Niezapomnia-
ne wspomnienia, jakie 
uczniom zapewnia mo-
bilność zagraniczna po-
zostają z nimi na zawsze. 

Tydzień Praw Dzieckaw Koninie

Dom Kultury, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci 
w Koninie, Centrum Kul-
tury i Sztuki w Koninie, 
Koniński Dom Kultury, 
Konińskie Stowarzysze-
nie Spółdzielni Socjal-
nych SPEKTRUM, Fun-
dacja PODAJ DALEJ oraz 
Zapatrzeni w Konin.
 Akcja była realizo-
wana w ramach pro-
jektu „Konin Miasto 
Przyjazne Dzieciom”, 
w którym Konin sta-

ra się o nadanie tytułu 
przez UNICEF Polska. 
W związku z tym mia-
sto tworzy m.in. dia-
gnozę sytuacji dzieci 
i młodzieży w mieście 
oraz plan działań na ich 
rzecz. Przeprowadzo-
no już badanie opinii 
dzieci i młodzieży na 
temat znajomości praw 
dziecka i ich przestrze-
gania. W ankiecie wzię-
ło udział prawie 1000 
młodych ludzi.

Stowarzyszenie M-LAB poszukuje ambasadorów, którzy pomogą w tworzeniu 
nowej inicjatywy pod nazwą M-BAZA. Ma ona pomóc nastolatkom w odkryciu 
ciekawych i bezpiecznych miejsc, w których będą mogli się spotkać z rówieśni-
kami. Jest to projekt tworzony PRZEZ MŁODZIEŻ DLA MŁODZIEŻY. 

Kto może zostać ambasadorem?
Aby zostać ambasadorem musisz mieć ukończone 13 lat, umieć wziąć za coś 
odpowiedzialność, mieć dobry kontakt z dyrekcją szkoły i nie bać się występo-
wać publicznie.

Co zyskasz?
• pomożesz stworzyć wartościową inicjatywę dla młodych w Koninie
• zostaniesz wolontariuszem, podpiszemy z Tobą umowę na wolontariat, więc 

w przyszłości dostaniesz punkty do liceum/na studia
• poznasz wielu wyjątkowych ludzi, dowiesz się jak tworzyć projekt od począt-

ku do końca, przy okazji rozwiniesz swoje pasje

ZGŁOŚ SIĘ na www.mlab-konin.pl/aktualnosci 

Młodzież na zagranicznych praktykach
Zostają z nimi również 
zawarte przyjaźnie, cer-
tyfikaty, które otrzymali 
po zakończonych prakty-
kach, a przede wszystkim 
zdobyte kompetencje 
i doświadczenie zawodo-
we. Dla wielu uczestni-
ków, jak sami twierdzą, 
był to prawdopodobnie 
najlepszy czas w życiu – 
czas intensywnej pracy, 
okazja do poznawania eg-
zotycznej flory i fauny, do 
ujrzenia pięknych i cieka-

wych miejsc Lipska, Dre-
zna, Berlina, wspaniałej 
Kornwalii, Devon czy 
Andaluzji, a nawet pobyt 
nad oceanem i kanałem 
La Manche. 
 Projekt mobilności 
pt. „Europejska aka-
demia zawodowców 
ZSBiKZ” (01.12.2018-
30.11.2021) był współ-
finansowany przez Unię 
Europejską ze środków 
EFS oraz z budżetu pań-
stwa w ramach Pro-

jektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i ab-
solwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowe-
go” - konkurs 2018, reali-
zowany w IV osi prioryte-
towej Innowacje społecz-
ne i współpraca ponad-
narodowa, Działanie 4.2 
Programy mobilności po-
nadnarodowej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER).

(Źródło: ZSBiKZ)
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