Wnioski do KBO 2020 - (wnioski duże)
L.P. Wnioskodawca

Nazwa zadania

Skrócony opis

Koszt zdania

Wydział
opiniujący

1. Marek Nasiłowski

DROGA PIESZOROWEROWA ŁĄCZĄCA
UL. JANA PAWŁA II OD
MOSTU NA KANALE
ŚLESIŃSKIM Z UL.
STAROMORZYSŁAWSĄ

Systematycznie zwiększające się natężenie ruchu na ulicy Jana Pawła II powoduje, że poruszanie się przy tej ulicy nie jest ani
przyjemne, ani bezpieczne zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Szczególnie trudne do pokonania jest zejście z mostu gdzie brak
jest jakiegokolwiek chodnika. Dlatego należy wytyczyć nową drogę dla pieszych i rowerzystów możliwie z dala od głównej ulicy.
Proponowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m i nawierzchni z grysu granitowego (opcjonalnie nawierzchnia asfaltowa)
rozpoczyna się przy moście na kanale ślesińskim (Warta-Gopło) przecinając ul. Graniczną dalej na zachód w stronę centrum Konina aż
do ulicy Staromorzysławskiej za cmentarzem parafialnym gdzie można jechać już istniejącą ścieżką rowerową zgodnie z załączoną
mapką — Załącznik nr 1. Ułatwi to mieszkańcom dzielnic Laskówiec, Grójec i Morzyslaw poruszanie się rowerami i pieszo w kierunku
pobliskich cmentarzy i dalej do centrum miasta. Jedynie 600m a przyniesie same korzyści!

999 999,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej i ZDM

2. Anna Żabińska

KOMPLEKSOWA
PRZEBUDOWA PARKINGU
PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ 1 I
KLASZTORZE - ULICA
KOLSKA 2

Parking znajdujący się przy ulicy Kolskiej 2 przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny wymaga
kompleksowej przebudowy. Nawierzchnia parkingu jest w fatalnym stanie, ma mnóstwo dziur, jest połatana, przebijają korzenie
drzew. Na parkingu brakuje oświetlenia, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Po deszczu w dziurach tworzą się ogromne
kałuże, które zimą zamieniają się w lodowisko. Parking jest zagrożeniem dla osób z niego korzystających. Z parkingu można wyjechać
tylko na biegu wstecznym, wjazd i wyjazd jest bardzo wąski. To bardzo niebezpieczne. Można nie zauważyć osób poruszających się na
parkingu, szczególnie dzieci. W wyniku czego na ulicy Reformackiej i Kolskiej tworzą się korki. Z parkingu korzystają rodzice dzieci
uczęszczających do SP nr 1, nauczyciele SP nr 1, parafianie klasztoru, uczniowie i nauczyciele ZSiTH. Na parkingu panuje chaos i tłok.
Samochody ulegają uszkodzeniu, są kolizje i potrącenia pieszych. Przebudowa parkingu jest niezbędna.

276 747,61 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej i ZDM

3. Milena Dekier

BUDOWA SYGNALIZACJI Montaż sygnalizacji świetlnej dla pieszych na istniejących już przejściu znajdującym się na ul. Kaliskiej 19 i 20. Z przejścia korzystają
ŚWIETLNEJ W REJONIE
mieszkańcy oraz uczniowie szkoły specjalnej mieszczącej się przy ul. Kaliskiej. Światła są bardzo potrzebne w godzinach porannych jak
SKRZYŻOWANIA KALISKA I i popołudniowych gdy ruch na ulicy jest bardzo wzmożony przejście przez pasy graniczy z cudem.
SOLNA

250 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej ZDM

4. Milena Dekier

ODWODNIENIE TERENU I
REMONT NAWIERZCHNI
W CZĘŚCI PODWÓRKA
PRZY UL. KALISKA 20

570 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej ZDM ,
Wydział Działalności
Gospodarczej

Droga dojazdowa i podwórko są w bardzo złym stanie. Jest to teren ogólnodostępny. Od lat w kierunku poprawy nawierzchni nie
było robione nic. W okresach deszczowych powstają duże kałuże i koleiny, obecny stan nawierzchni jest fatalny – istnieją liczne
dziury, nierówności i wyrwy. Jest to bardzo niedogodne dla służb miejskich jak i mieszkańców. Nierówności narażają pojazdy na
uszkodzenia. Uniemożliwiają bezpieczne poruszania się mieszkańców zwłaszcza w porach wieczorowych. Prosimy o odwodnienie,
wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.

5. Przemysław Dudek

BEZPIECZNE BOISKO BUDOWA PŁYTY BOISKA
DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
NA OBIEKCIE
SPORTOWYM PRZY ULICY
ŁĘŻYŃSKIEJ 4

Projekt polega na wykonaniu wielofunkcyjnej płyty boiska piłkarskiego z murawą trawiastą o wymiarach 105m x 68m na boisku przy
ul. Łężyńskiej 4. Umożliwi to prowadzenie treningów, meczy ligowych na obiekcie stowarzyszeniom piłki nożnej. Zostaną
przeprowadzone niezbędne prace — wykonanie projektu, niwelacja terenu, posadzenie nowej nawierzchni trawiastej, mała
architektura drewniano - betonowa. Boisko po modernizacji zapewni bezpieczeństwo użytkownikom na nowoczesnym obiekcie
sportowym (uczniowie szkól, kluby sportowe, niezrzeszone drużyny piłkarskie, mieszkańcy).

1 000 000,00 zł

Wydział Rozwoju
Gospodarczegi i
Wydział Sportu i
Turystyki

6. Piotr Rychtanek

ZAKUP SAMOCHODU
POŻARNICZEGO DLA
RATOWANIA ŻYCIA I
MIENIA NASZYCH
MIESZKAŃCÓW

Celem projektu jest pozyskanie sprzętu ratowniczo- gaśniczego, który zapewni bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia. Sprzęt
będzie służył pomocą przede wszystkim mieszkańcom miasta Konina, ale również osobom przemieszczającym się po drogach
naszego miasta i powiatu. Zakup sprzętu umożliwi prowadzenie skutecznych działań ratowniczych oraz zapewni szybie dotarcie do
zagrożeń. Również zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy samych ratowników. Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia Gosławice
działania prowadzi w północnej części in. Konina oddalonej znacznie od centrum gdzie stacjonują służby ratownicze. Nowoczesny
sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych spełni wymagania z którymi muszą się zmierzyć ratownicy oraz zastąpi dotychczasowy
zużyty sprzęt który ma już 40 lat.

999 999,00 zł

Wydział
Bezpieczeństaw i
Zarządzania
Kryzysowego

7. Joanna Sznajder

Projekt zakłada realizację drugiego etapu Nadwarciańskiej ścieżki Rekreacyjnej — wykonanie krótkiego łącznika od schodów z ulicy
NADWARCIAŃSKA
ŚCIEŻKA REKREACYJNA - II Wyszyńskiego (przy szpitalu) do istniejącej już części ścieżki oraz poprowadzenie w przebiegu już wydeptanego przez mieszkańców
ETAP
szlaku nowej, utwardzonej nawierzchni (kostka bezfazowa) od dotychczas ukończonego I etapu na wysokości dawnej kładki nad
kanałem Ulgi, do chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej na wysokości lub poniżej Komendy Miejskiej Policji w
Koninie.

500 000,00 zł

Wydział Rozwoju
Gospodarczego

8. Dorota Gapska

PRZYWRÓĆMY STREFĘ K
KULTURZE

Celem projektu „Przywróćmy Strefę K kulturze" jest modernizacja i wyposażenie Strefy K, znajdującej się w budynku Konińskiego
Domu Kultury, tak, by mogła służyć jako profesjonalna, ogólnodostępna sala wystawiennicza, konferencyjna, kinowa. Celem jest
stworzenie miejsca przyjaznego dla wszystkich, a marzeniem, by odbywały się tutaj wystawy, spotkania autorskie, warsztaty, a także,
by mogła służyć jako mała sala kinowa. Kino Centrum należy do elitarnej sieci Europa Cinemas promującej dobre, europejskie filmy,
organizowane są spotkania Akademii Filmowej „Otwórz oczy!", w KDK działa też jeden z najstarszych w Polsce — Amatorski Klub
Filmowy MUZA. Dzięki dodatkowej, profesjonalnie wyposażonej sali placówka mogłaby rozszerzyć ofertę edukacji filmowej.
Znaleźliby tu swoje miejsce wszyscy, którzy chcieliby prezentować swoje talenty artystyczne: malarskie, fotograficzne czy muzyczne.
Sala wymaga jednak remontu oraz zakupu profesjonalnego sprzętu. Wspólnie sprawmy, by w Strefie K tętniło życie!

230 000,00 zł

Wydział Kultury i KDK

9. Danuta Pogoda

RATUJEMY KONIŃSKIE
ZABYTKI

Celem projektu jest odnowienie elewacji w zabytkowej kamienicy przy ulicy Mickiewicza 20.

400 000,00 zł

Wydział Rozwoju
Gospodarczego

10. Violetta Kubacka

BOISKO PRZY KALISKIEJ

Projekt zakłada budowę boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej, przystosowanego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, badmintona i
bocce. Na terenie SOSW-działka nr 880-obr.Starówka Głównymi użytkownikami obiektu będą osoby z niepełnosprawnością oraz
okoliczni mieszkańcy Konina. Zakładamy, że obiekt będzie dostępny także dla fundacji, stowarzyszeń i warsztatów terapii zajęciowej.
Otwartość obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu mieszkańców Konina.

850 000,00 zł

Wydział Rozwoju
Gospodarczego
Wydział Sportu i
Turystyki

11. Mirosław Pacześny

ORKIESTRA DĘTA
KONCERTY DLA
MIESZKAŃCÓW MIASTA

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych. Koncerty z buławą i humorem. Koncerty plenerowe
dla mieszkańców miasta (Park Chopina, Bulwar Nadwarciański, przed Domem Kultury skwer przy fontannie.

200 000,00 zł

Wydział Kultury

12. Maciej Ostrowski

BOISKO
WIELOFUNKCYJNE DLA
KAŻDEGO

Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka), o wymiarach 15mx28m zlokalizowane na osiedlu Zatorze przy ulicy
Chopina. Boisko z ogrodzeniem z siatki, wraz z piłkochwytami, wykonane z nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do
piłki nożnej oraz kosze do koszykówki . W obiekcie będzie zamontowany monitoring.

350 000,00 zł

Wydział Soprtu i
Turystyki MOSIR

Projektowane zadanie przysłuży się wszystkim mieszkańcom Konina i gościom naszego miasta poruszającym się pieszo, rowerami,
samochodami na skrzyżowaniu ulic Przyjaźni i 11 Listopada.
Z miesiąca na miesiąc przybywa uczestników ruchu, którzy są zarówno pieszymi, jak i rowerzystami, korzystają z komunikacji
miejskiej, a także poruszają się własnymi samochodami. Wielu z nich korzysta z ulic Przyjaźni i 11 Listopada. Bezpośrednio przy
skrzyżowaniu znajdują się mieszkalne bloki, bank, markety w bliskim sąsiedztwie znajdują się szkoły (podstawowe,
ponadpodstawowe i uczenia wyższa), przychodnia, lokalny targ, MOPR. Ci którzy wjeżdżają z ul. Przyjaźni na ul. 11 Listopada
wielokrotnie czekają nawet i kilkanaście minut na możliwość skrętu w lewo, niektórzy zniecierpliwieni wymuszają pierwszeństwo co
stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu na tym odcinku.Sygnalizacja świetlna na ww. skrzyżowaniu widoczna z
daleka sprawi, że pojazdy będą poruszały się wolniej, co wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa na samym skrzyżowaniu, ale
także w jego otoczeniu np. pobliskim przystanku autobusowym, na miejscach postojowych czy parkingu. W ocenie mieszkańców
sygnalizacja świetlna na wnioskowanym skrzyżowaniu znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników jezdni i chodnika, ale też
komfort życia okolicznych mieszkańców. Sygnalizatory należy budować nie tylko tam, gdzie zdarzenie drogowe występuj; ale także w
miejscach, gdzie tych zdarzeń chce się uniknąć. Oby na skrzyżowaniu ulic Przyjazni — 11 Listopada nikt, nigdy nie zginął. A nie musi!
Sygnalizacja świetlna na pewno w tym pomoże. Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

400 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej ZDM

13. Emilia Wasielewska "BUDOWA SYGNALIZACJI
ŚWIETLNEJ NA
SKRZYŻOWANIU ULIC
PRZJAŹNI I 11
LISTOPADA"

Projekt przewiduje utworzenie w Parku Ojców (od strony ulicy Harcerskiej) ogrodzonego wybiegu dla psów wielkości ok. 500 -1000
metrów kwadratowych (do uzgodnienia po wizji lokalnej). Park położony jest na granicy Morzysławia i V Osiedla, które stanowi
największy, pod względem ludności, obszar Konina. Wybieg wyposażony będzie w drewnianą altanę z ławkami dla użytkowników,
kubły na odpady, dystrybutory woreczków na psie odpady i poidło z bieżącą wodą, dostosowane zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.
Część wybiegu wyposażona w piaskownicę o warstwie sypkiego piasku ok.1 metra. Altana usytuowana będzie pośrodku, żeby mogli z
niej korzystać właściciele psów po obydwóch stronach wybiegu. W obrębie wybiegu powinno się znaleźć kilka drzew. Wybieg
podzielony będzie na dwie części, odseparowanych dwoma siatkami z metrowym odstępem pomiędzy nimi - część dla psów
agresywnych (nie tolerujących innych osobników) zajmie 1/3 powierzchni. Ogrodzenie od strony południowej powinno zostać
wykonane z ... cały pomysł; http://pomysl.konin.pl/pomysl/141.

100 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej

15. Krystyna Szatkowska ZAGOSPODAROWANIE
Zakres zadania/projektu obejmuje:
TERENÓW
1) wykonanie nowej nawierzchni na alejce asfaltowej (wzdłuż bloku przy ul. Sosnowej 21 od strony tężni solankowej do parkingu koło
REKREACYJNYCH MIĘDZY Polosklepu ).
BUDYNKAMI UL.ZAKOLE 6- 2) doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia .3) zagospodarowanie terenu między placem zabaw a istniejącą siłownia
12 I UL. SOSNOWA 21(W plenerową. Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z tężnia solankową w istotny sposób przyczyni się do częstego przebywania
REJONIE TĘŻNI
mieszkańców na otwartej powierzchni np. ze względów zdrowotnych, zamiast przebywania w zamkniętych pomieszczeniach.
SOLANKOWYCH)

400 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunlalnej ZDM

16. Halina Marciniak

250 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunlalnej ZDM

14. Waldemar Duczmal

PSI PARK W
MORZYSŁAWIU

POPRAWA NAWIERZCHNI 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16 w Koninie. 2. Remont chodnika na ul. 11 Listopada 6
i 10 w Koninie. 3. Remont chodnika i peronu przystankowego na ul. Przyjaźni.
CHODNIKÓW I ALEJEK
PRZY UL. PRZYJAŹNI I 11
LISTOPADA

17. Marika Kalczyńska

Założeniem projektu OSWIETLAMY KONIN jest montaż oświetlenia parkingu przy ul. Chopina na Osiedlu Zatorze. Celem inwestycji
OŚWIETLAMY NOWY
jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom poruszającym się po parkingu i pozostawianym tam samochodom w godzinach
KONIN - OŚWIETLENIE
wieczornych i nocnych.
PARKINGU POMIĘDZY
GŁÓWNĄ ULICĄ CHOPINA
A BLOKIEM CHPOINA 12
(OSIEDLE ZATORZE)

100 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunlalnej ZDM

18. Marika Kalczyńska

CHILL&GRILL ZATORZE STREFA
WYPOCZYNKOWOGRILOWA

Ideą projektu CHILL&GRILL ZATORZE jest stworzenie strefy wypoczynkowo- grillowej dla mieszkańców Miasta Konina. Projekt
zakłada stworzenie w obrębie Jeziora Zatorze pięciu miejsc wyposażonych w paleniska, umożliwiające bezpieczne rozpalanie ognisk,
ławki i stoły betonowe z wykończeniem drewnianym, grille betonowe, hamaki, śmietniki oraz tablice informacyjne. Dzięki realizacji
pomysłu obręb Jeziora Zatorze zostanie ożywiony i będzie dla koninian atrakcyjnym miejscem wypoczynku, spotkań i integracji.

378 500,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunlalnej

19. Krzysztof Czapski

STRZELNICA DLA
KAŻDEGO

Strzelnica dla każdego mieszkańca Konina to pomysł budowy strzelnicy sportowo-rekreacyjnej, dostępnej przez cały rok dla dorosłych
i młodzieży. Strzelnica o charakterze sportowo-rekreacyjnym to dla sympatyków — osób z doświadczeniem strzeleckim możliwość
doskonalenia umiejętności strzeleckich, a dla osób nie mających styczności ze strzelectwem i bronią, to możliwość zetknięcia się z
nią, to umożliwienie zdobycia nowego doświadczenia, „sprawdzenia siebie - sprawdzenia jak to jest". To doskonała rozrywka i
wyzwanie, a może i odkrycie nowej pasji, przy czym jednocześnie jest to również nauka odpowiedzialności. Poza indywidualnymi
mieszkańcami Konina ze strzelnicy korzystać mogłyby także Masy mundurowe szkół średnich oraz kluby strzeleckie. Istnienie
strzelnicy miejskiej dałoby możliwość organizacji zawodów dla mniej lub bardziej zaawansowanych zawodników, przyczyniłoby się do
współzawodnictwa sportowego mieszkańców i aktywnej rekreacji. Strzelectwo to dający wiele satysfakcji sposób na spędzenie
wolnego czasu.

1 000 000,00 zł

Wydział
Bezpieczeństwa i
Zarządzania
Kryzysowego,
Wydział Działalności
Gospodarczej

20. Krzysztof Gadomski

RENOWACJA ORAZ
Realizacja wniosku polega na wymianie nawierzchni sztucznej istniejącego boiska piłkarskiego oraz jego rozbudowy. Rozbudowa
ROZBUDOWA BOISKA
miałaby polegać na stworzeniu siłowni zewnętrznej oraz budowę trybuny dla widowni na stadionie piłkarskim przy ul. Dmowskiego.
SZTUCZNEGO NA
Projekt ma na celu podniesienie standardu wszystkich organizowanych tam rozgrywek, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych.
STADIONIE IM. MARIANA
PASKA W KONINIE PRZY
ULICY DMOWSKIEGO 4

925 100,00 zł

Wydział Soprtu i
Turystyki MOSIR

21. Krzysztof Łysiak

BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO NA ULICY
NADRZECZNEJ POMIĘDZY
BULWAREM A ULICĄ F.
CHOPINA

Proponowany łącznik pieszo-rowerowy (chodnik + ścieżka rowerowa) umieszczony na wale przeciwpowodziowym wzdłuż ulicy
Nadrzecznej (naturalne przedłużenie Bulwarów Nadwarciańskich) stanowiący łącznik komunikacyjny pomiędzy Parkiem Miejskim im.
F. Chopina a Bulwarami Nadwarciańskimi. Po wybudowaniu dodatkowego przejścia dla pieszych na wprost wejścia do Parku
Miejskiego (północna furtka) oraz łagodnego podjazdu do proponowanego chodnika i ścieżki dla rowerów ułatwi dostęp do parku
bezpośrednio z bulwarów zarówno pieszym, rowerzystom jak również osobom niepełnosprawnym.

130 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej ZDM

22. Irena Krzywonos

PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA PARKINGU
POMIĘDZY
PRZEDSZKOLEM NR 12 A
SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ
NR 7 W KONINIE

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa parkingu dla mieszkańców bloków przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40 oraz 11
listopada 28 i 30 oraz rodziców przywożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie oraz Przedszkola nr 12 w Koninie.
Efektem projektu będzie zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 39, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie drogi,
zwiększenie widoczności na przejściach na pieszych. Umożliwi również bezkolizyjny ruch oraz zapewni „szybką drogę" dla pojazdów
uprzywilejowanych, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich bloków, uczniów i przedszkolaków.

379 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej ZDM

23. Jaśniewicz Marek,
Kornelia Walczak

EDUPARK KONIN

Celem jest stopniowe stworzenie jednej z najbardziej rozpoznawalnej atrakcji turystycznej w Wielkopolsce na terenie Parku im.
Fryderyka Chopina w Koninie.
1. Wodny tor zabaw dla dzieci i dorosłych 2. Nowatorska prezentacja historii telefonów komórkowych oraz replika pojazdu
księżycowego Mieczysława Bekkera. 3. Naukowy ogród doświadczeń 4. Edukacyjne kosze do segregacji odpadów 5. Monitoring i
storna internetowa Parku wraz z audioprzewodnikiem. Wnoskodawca w dniu 03.07.2019 r. wprowadził zmiany lokalizacji wyżej
wymienionego zdania po wizji lokalnej z komisją odwaławczą w dniu 27.06.2019 na las komunalny ( za parkiem CHopina) ul.
Ndrzeczna. Wnoskodawca do w/w opisu zadania załączył wstępne koszty wykonania inwestycji.

1 000 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej PGKiM

24. Robert Matuszak

SPORT ARENA KONIN

Budowa Kompleksu sportowego „Sport Arena Konin " składającego się z dwóch elementów: 1. Hali Pneumatycznej — tzw. balonu—
zadaszenia boiska piłkarskiego na okres jesienno zimowy- na obecnie istniejącym boisku Orlik przy Zespole Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Koninie, części kompleksu przeznaczonego do gry w piłkę nożną. 2. Profesjonalnego całorocznego zaplecza sportowo
socjalnego.

999 999,00 zł

Wydział Oświaty,
Wydział Sportu i
Turystyki i Wydział
Rozwoju
Gospodarczego

25. Nikola Głowacka

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie konieczne jest wybudowanie obiektu z pomieszczeniami przeznaczonymi na
ROZBUDOWA
gabinet weterynaryjny, salę zabiegową, pomieszczenia po zabiegowe oraz szpital. Potrzebna jest również kuchnia, pomieszczenia
SCHRONISKA DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - socjalne, magazyn i toalety. Konieczna jest również pralnia oraz pomieszczenie do dezynfekcji. Wszystkie te pomieszczenia muszą
BUDOWA OBIEKTU Z
posiadać centralne ogrzewanie, być skanalizowane i posiadać powierzchnie łatwe do utrzymania czystości i higieny. W związku z
SALĄ ZABIEGOWĄ,
prowadzoną przez pracowników schroniska akcjami edukacyjnymi konieczna jest również sala dla wolontariuszy, dzieci i młodzieży.
GABINETEM WET,
POMIESZCZENIEM
POZABIEGOWYM,
SZPITALEM I SALĄ
EDUKACYJNĄ DLA
MŁODZIEŻY

1 000 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej

26. Bartosz Małaczek

OSIEDLOWY KOMPLEKS Osiedlowy kompleks sportowy na Zatorzu będzie składał się z 3 wymiarowych boisk: do siatkówki, do koszykówki oraz piłki ręcznej.
BOISK SPORTOWYCH NA Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w elementy do ćwiczeń lekkoatletycznych: skoku w dal i pchnięcia kulą. Oświetlony otwarty
ZATORZU
kompleks sportowy umiejscowiony będzie znajdował się w centrum osiedla Zatorze na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. C.
K. Norwida przy ul. Szymanowskiego 5, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez uczniów pobliskich szkół,
rodziny z dziećmi i młodzież oraz wszystkich mieszkańców Konina.

1 000 000,00 zł

Wydział Oświaty,
Wydział Sportu i
Turystyki i Wydział
Rozwoju
Gospodarczego

27. Mikołaj
Marcinkowski

PROFESJONALNY TURNIEJ Projekt przewiduje zorganizowanie profesjonalnego turnieju pilki ręcznej plażowej na boisku piaskowym. W turnieju udział może
PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ wziąć po 8 drużyn — kobiecych i męskich. Będzie to bardzo widowiskowe wydarzenie, które oglądać mogą mieszkańcy miasta w
każdym wieku. Turniej może być zorganizowany na konińskiej Starówce — na przykład na błoniach lub Placu Wolności. Będzie to
bardzo atrakcyjna oferta sportowa, dzięki której Konin może stać się jednym z miast promujących piłkę ręczną. Ta dyscyplina sportu,
choć nie w wydaniu na piasku, ma bardzo bogatą historię w naszym mieście. Możemy napisać jej nową kartę.

120 000,00 zł

Wydział Sportu i
Turystyki

28. Agnieszka
Zajączkowska

MIASTECZKO
ROWEROWE DLA DZIECI

500 000,00 zł

Wydział Rozwoju
Gospodarczego

Miasteczko rowerowe dla dzieci na skwerze obok kortów tenisowych.

29. Eugeniusz Piguła

PIĘKNE ALEJKI W PARKU
CHOPINA - REMONT
STAREJ, ZNISZCZONEJ
NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ LUB
POKRYCIE NOWĄ
NAWIERZCHNIĄ ALEJEK
W PARKU IM. F. CHOPINA

Celem projektu jest remont starych i wykonanie nowych alejek w parku Chopina. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na jakość
wypoczynku i rekreacji mieszkańców Konina poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki dróg komunikacyjnych
wewnątrz parku. Oprócz alejek, nową nawierzchnię otrzyma też plac centralny z podkową taneczną, przy którym bieg rozpoczyna 6
alejek. W rezultacie inwestycji, znikną dziury i nierówności oraz zamknięty zostanie okrąg komunikacyjny dookoła parku (z twardą
nawierzchnią), co wydatnie poprawi możliwości uprawiania sportów, takich jak bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda na
deskorolce, a także spacerowania dzieci i dorosłych oraz osób z wózkami dziecięcymi.

1 000 000,00 zł

Wydział Gospodarki
Komunalnej PGKiM

