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Zielone korytarze 
– klimatyczne przebudzenie Konina  
Prowadząca: mgr inż. arch. Joanna Olczak, Urząd Miasta Konin 

 

Konin, miasto poprzemysłowe położone w centralnej Polsce, które wzięło na siebie odpowiedzialność za 
swoją przyszłość i przyjęło strategię Zielonego Miasta Energii. Człowiek jest częścią natury – to przesłanie jest 
sercem tej strategii. Miasto dąży do stworzenia otoczenia sprzyjającego zdrowiu mieszkańców, a jednym 
ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest Projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie 
w Koninie”. 

Projekt ten, realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ma na celu adaptację 
miasta do zmian klimatu oraz podniesienie ekologicznej świadomości społecznej. Poprzez inwestycje 
w zielono-niebieską infrastrukturę, miasto chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i nadać mu nowy, 
proekologiczny charakter. Wizją nadrzędną jest połączenie tonącej w zieleni wyspy pradoliny Warty o nazwie 
Pociejewo z innymi zielonymi częściami miasta za pomocą korytarzy miejskich. 

Sieć zielonych korytarzy ma zachęcić mieszkańców do przemieszczania się pieszo lub rowerem pomiędzy 
dwoma miastami – historycznym Starym Koninem i poprzemysłowym Nowym Koninem. Korytarze połączą 
małe wyspy zieleni lokalnej w pozostałych częściach miasta, czyli skwery, parki i podwórka. Dzięki temu 
mieszkańcy będą mieli dostęp do większej ilości przestrzeni zielonych, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie 
psychiczne i fizyczne. 

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i adaptacja do zmian klimatu to cele ważne dla całego świata. Połączenie zielonych części 
miasta korytarzami miejskimi zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Wprowadzenie zielonej infrastruktury do miasta poprawi jego wizerunek i przyciągnie nowych mieszkańców 
oraz turystów. 

Konin to przykład miasta, które nie boi się wziąć na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość i podejmuje 
konkretne kroki w kierunku ekologii. Zielone korytarze to klimatyczne przebudzenie Konina i inspiracja 
dla innych miast w Polsce i na świecie. 

Więcej informacji: www.konin.pl 

Kontakt 
mgr inż. arch. Joanna Olczak, Architekt Miejski oraz Z-ca Kierownika 
Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta w Koninie  
e-mail: joanna.olczak@konin.um.gov.pl, tel. 63 240 11 73 

 

 

Joanna Olczak  

Architektka z Kaszub, z zamiłowaniem do kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej dla ludzi 
i zgodnej z przyrodą. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, zdobywała doświadczenie w biurach 
architektonicznych w Łodzi i Koninie oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Konina. Obecnie pełni funkcję Architekta Miejskiego w Koninie, gdzie koordynuje projekty 
związane z zrównoważonym gospodarowaniem przestrzenią miejską. Współtworzy i koordynuje 
programy podnoszące jakość życia w mieście, takie jak Programy: „Zielona przestrzeń” i „Standardy 
dbania o przestrzeń miejską”. W ramach swoich działań proponuje m.in. utworzenie Zielonych 
korytarzy w mieście, które mają połączyć miasto w jeden organiczny zielony organizm. 
Jej doświadczenia pracy w terenie i wśród społeczności lokalnej pozwalają na realne podejście 
do problemów kształtowania przestrzeni miejskiej.   
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