
L.P. Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis Koszt zdania
Wydział 

opiniujący

1. Przemysław 

Dudek 

ZAKUP SPRZĘTU 

TRENINGOWEGO DLA 

KLUBÓW SPORTOWYCH 

Istotą projektu jest podział kwoty  99 999 PLN po róno na wszystkie kluby 

sportowe działające w Koninie i przeznaczenie tych środków na zakup sprzetu 

sportowego/treningowego tak aby nie dyskryminować mniejszych klubów 

kosztem większych.

99 999,00 zł Wydział Sportu i 

Turystyki i 

MOSiR 

2. Przemysław 

Dudek

BUDOWA MINI RONDA Z 

WYNIESIONĄ 

PRZEJEZDNĄ WYSPĄ 

POMIĘDZY ULICAMI 

TADEUSZA 

SZELIGOWSKIEGO I 

FRYDERYKA CHOPINA NA 

OSIEDLU ZATORZE

Projekt zakłada wybudowanie pomiędzy ulicami Tadeusza Szeligowskiego i 

Fryderyka Chopina minin ronda z wyniesioną przejezdną wyspą wraz z 

uwzględnieniem koniecznych przejść dla pieszych. Ułatwi to wyjazd z osiedla 

oraz ograniczy ilość wypadków częstowystępujących w tym miejscu.

250 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej ZDM 

negatywnie

3. Anna Żabińska PLENEROWE CENTRUM 

REKREACYJNO - 

SPORTOWE NA 

BŁONIACH KONIŃSKICH

Plenerowe Centrum Rekreacyjno - Sportowe na konińskich błoniach miejscem 

otwartym dla Wszystkich mieszkańców miasta Konina. 1. Strefa rekreacyjna: -

scena koncertowa - koncerty, spektakle, występy, strefy kibica, spotkania 

autorskie, kino letnie - teren zielony pod sceną - miejsce piknikowania (w dni 

bez wydarzeń na scenie) - altany grillowe - miejsce na grillowanie w gronie 

rodziny i znajomych - obiekty gastronomiczne z ogródkami letnimi i 

ogólnodostępną toaletą - ścieżka pieszo - rowerowa dookoła obiektu - wodny 

plac zabaw dla dzieci - plac zabaw dla dzieci 2. Strefa sportowa: - 3 boiska do 

gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, tenis ziemny -siłownia - 

skatepark - parkur park - stoły do gry w szachy i warcaby - trasa biegowa 

dookoła obiektu - szatnie z wc .Na terenie obiektu znajdować się będą ławki i 

kosze na śmieci, obiekt będzie monitorowany z dużym parkingiem z 

wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych oraz parkingiem rowerowym. 

1 000 000,00 zł Wydział Rozwoju 

Gospodarczego

Wnioski do KBO 2020 - negatywne i wycofane



4. Jakub Żukower "KRAJKA" - KAWIARNIA  

HARCERSKA

„KRAJKA” — byłaby to kawiarnia harcerska, ale przeznaczona dla 

społeczności całego miasta. Oprócz działalności gastronomicznej, odbywałyby 

tam się również aktywności artystyczne tj. koncerty, wernisaże czy 

konferencje. Stworzenie takiego miejsca daje dodatkową okazję dla 

mieszkańców, spotkania się i rozmowy w klimatycznym miejscu. 

600 000,00 zł Wydział Rozwoju 

Gospodarczego  

5. Jan Kubiszewski ZAKUP STATKU 

PASAŻERSKIEGO DLA 

KONINA

Zakup statku pasażersiego dla miasta Konina. Rejsy z Konina na jeziora. 

Można organizować rejsy do miast historycznych jak Ląd, Pyzdry, Kruszwica .

120 000,00 do 150 

000,00 zł

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Wydział Sportu i 

Turystyki 

6.  Krzysztof 

Pachciarz

BUDOWA ŁĄCZNIKA 

POMIĘDZY BUDYNKAMI 

DYDAKTYCZNYMI A I C W 

ZESPOLE SZKÓŁ 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO IM. 

STEFANA BATOREGO W 

KONINIE

Brak łącznika pomiędzy obiektami powoduje, że uczniowie, kadra oraz 

pracownicy muszą przemieszczać się pomiędzy budynkami, wychodząc poza 

ich obręb. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa w sezonie zimowym, 

przyczyniając się do zwiększenia liczby zachorowań wśród użytkowników 

obiektu. Szkoła w obecnym stanie jest więc miejscem niesprzyjającym nauce i 

pracy. Dodatkowym niekorzystnym elementem obecnej sytuacji jest brak 

możliwości sprawowania kontroli nad uczniami przemieszczającymi się między 

budynkami, gdzie obecnie mieści się parking szkoty, z którego również 

korzystają pracownicy Urzędu Miasta. Realizacja zadania wyrówna szanse w 

dostępie do edukacji przez utworzenie optymalnych warunków dla potrzeb 

oświatowych mieszkańców. Jakość kształcenia zależy między innymi od 

warunków lokalowych oraz wyposażenia placówki, dlatego ważne jest 

zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji poprzez rozbudowę kompleksu 

dydaktycznego oraz dostosowanie go dla potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową. Łącznik będzie stanowił podstawę do zorganizowania mini bazy 

łurystyczno-noclegowej, która docelowo będzie mieściła się na poddaszu w 

budynku A. Przedsięwzięcie umożliwi rozwój Starówki, wpłynie na większy 

ruch turystyczny na Bulwarze Nadwarciańskim, a w połączeniu z istniejącą 

bazą kajakową oraz chatą griflową przyciągnie amatorów turystyki wodnej. 

1 000 000,00 zł Wydział Rozwoju 

Gospodarczego 

Wydział Oświaty 

negatywnie



7. Krystian 

Panowicz

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Z ELEMENTAMI DO 

STREET WORKOUT

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ELEMENTAMI DO STREET WORKOUT — 

doposażenie kompleksu sportowego do istniejących boisk i placu zabaw dla 

dzieci w centrum dzielnicy Konina-Pątnowa. Młodzież z Pątnowa nie ma 

warunków do ćwiczeń. Ćwiczy w trudnych warunkach tzn. w starych piwnicach 

i garażach. 

99 999,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

8. Monika Lis SYGNALIZACJA 

ŚWIETLNA NA ULICY 

KOLSKIEJ PRZY 

STUDZIENNEJ

 Projekt przewiduje wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu przy ulicy 

Kolskiej i Studziennej. Ulica Kolska jest bardzo ruchliwą ulicą. W chwili 

obecnej znajduje sie tam przejście dla pieszych, które nie spełniają swojego 

zadania. Na tym przejściu zginął człowiek, z tego przejścia korzysta bardzo 

dużo mieszkańców miedzy innymi z przystanku z ulicy Kamiennej. Bardzo 

ważną sprawą jest to, że przez przejście przechodzi dużo dzieci wracających 

autobusem ze szkoły.

98 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej      

ZDM 

9. Andrzej Gajek ZAŁOŻENIE OGRODZENIA 

I POŁOŻENIE KOSTKI  

PRZY STRAŻNICY OSP 

KONIN - GOSŁAWICE

W celu zabezpieczenia obiektu i terenu OSP Konin-Gosławice konieczny jest 

zakup oraz montaż ogrodzenia i kostki. 

99 999,00 zł Wydział  

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 

Kryzysowego 

10. Maciej Ostrowski "I ♥ KONIN" Wykonanie podświetlanego napisu I ♥ Konin na gruncie wraz z 

zagospodarowanie terenu wokół. Celem projektu jest promocja miasta 

Konina, poprawienie estetyki miasta w jednym z najbardziej uczęszczanych 

miejsc — blisko centrum handlowego. Napis zlokalizowany na terenie Osiedla 

Zatorze przy ulicy Chopina. 

97 500,00 zł Wydział Strategii 

i Marketingu 

Miasta

11. Anna 

Jakubowska

ZJAZD I WYJAZD Z ULICY 

KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 

NA TEREN SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 7 W 

KONINIE

Głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do szkoły oraz 

bezpieczeństwa przez budowa zjazdu i wyjazdu bezpośrednio z ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego na teren Szkoły Podstawowej nr 7 . Inwestycja ułatwi: -szybszy 

dojazd pojazdów uprzywilejowanych, -postój autokarów i busów, -dowóz dzieci 

do szkoły -zmniejszy natężenie ruchu od ulicy 11 listopada .

99 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej ZDM 

12. Mariusz Kuźnik LICZNIKI SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ DLA 

KIEROWCÓW PRZY 

SKRZYŻOWANIU ULICY 

KLECZEWSKIEJ Z ULICĄ 

SPÓŁDZIELCÓW W 

KONINE

Liczniki sygnalizacji świetlnej doskonale sprawdzają się na skrzyżowaniach o 

dużym natężeniu ruchu drogowego. Takim miejscem jest skrzyżowanie ulicy 

Kleczewskiej z ulicą Spółdzielców. Liczniki sygnalizacji świetlnej, poprawiają 

bezpieczeństwo, usprawniają i uspokajają ruch na skrzyżowaniach. Wpływają 

na spokojne hamowanie. Zmniejszają zanieczyszczenia powietrza spalinami. 

100 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej ZDM 



13. Mariusz Kuźnik TABLICE INFORMACYJNE 

PRZY 

SYGNALIZATORACH Z 

LICZNIKAMI 

SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ "KIEROWCO 

ZGAŚ SILNIK, DBAJ O 

CZYSTE POWIETRZE"

Tablice informacyjne przy sygnalizatorach z licznikami sygnalizacji świetlnej z 

hasłem ł „Kierowco zgaś silnik, dbaj o czyste powietrze", to nowość na skalę 

krajową. Tablice przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza w 

centrum Konina. Takim rozwiązaniem można promować miasto Konin z 

wykorzystaniem krajowych nadawców telewizyjnych pt.: "Pomysł mieszkańców 

miasta Konina w walce o czyste powietrze". 

100 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej ZDM 

14. Jaśniewicz 

Marek,  Kornelia 

Walczak

EDUPARK KONIN - 

ZIELONA KOPUŁA CZASU 

(ZNAKI DROGOWE I 

DROGOWSKAZY ŚWIATA)

EDUPARK KONIN - ZIELONA KOPULA CZASU — Znaki drogowe i 

drogowskazy świata 

1. Nowatorska prezentacja historii i ciekawostek dotycząca znaków drogowych 

i drogowskazów świata w kontekście słupa drogowego (milowego) w Koninie. 

2. Interaktywne instalacje o tematyce akustycznej. 3. Edukacyjne kosze do 

segregacji odpadów. 

Na lokalizację wybraliśmy Park im. Fryderyka Chopina w Koninie. 

99 999,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

PGKiM - wniosek 

wycofany

15. Jaśniewicz 

Marek,  Kornelia 

Walczak

EDUPARK KONIN - 

ZIELONA KOPUŁA CZASU - 

HISTORIA PRL-U

EDUPARK KONIN - ZIELONA KOPUŁA CZASU - Historia PRLu 

I. Nowatorska prezentacja historii i ciekawostek dotycząca PRLu (zabawki, 

sprzęt RTV, AGD i inne rzeczy codziennego użytku). 2. Interaktywne instalacje 

o tematyce akustycznej. 3. Edukacyjne kosze do segregacji odpadów. 

Na lokalizację wybraliśmy Park im. Fryderyka Chopina w Koninie. 

99 999,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

PGKiM - wniosek 

wycofany

16. Karina 

Akseńczuk

ZIELONY PLAC 

WOLNOŚCI

Obecnie Plac Wolności w Koninie pełni funkcję parkingu a nie miejsca do 

spędzania czasu wolnego. Po godzinach pracy urzędu staje się pustym 

placem bez życia. Projekt „Zielony Plac Wolności" ma to zmienić. Zakłada 

zmniejszenie strefy parkingowej i zamknięcie ulic 3 Maja oraz Wiosny Ludów 

dla ruchu samochodowego. Ta część starówki powinna być oddana pieszym, 

tak jak była to przed laty. Brak samochodów sprawi, że będą mogły otwierać 

się kawiarnie i restauracje wraz z letnimi ogródkami. Sam pi. Wolności stanie 

się wtedy idealnym miejscem do odpoczynku wśród posadzonych nowych 

drzew oraz nasadzonych kwiatów. Powstanie tam także fontanna oraz 

postawione zostaną miejskie meble, które umilą spędzanie czasu. Jak 

dokładnie będzie wyglądał plac Wolności — zależeć będzie od wyników 

ogłoszonego konkursu, do którego zaprosi się studentów architektury. 

Rewitalizacja placu Wolności będzie przebiegała zgodnie z przepisami, we 

współpracy z konserwatorem zabytków. 

400 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 



17. Szymon Rąpel ZBUDUJEMY WIELKI 

CAŁOROCZNY NAPIS — 

KONIN NICZYM 

HOLLYWOOD BĄDŹ 

AMSTERDAM. 

OŚWIETLONY NAPIS 

„ILOVEKONIN" 

WIZYTÓWKĄ MIASTA, A 

NA PEWNO ATRAKCJĄ 

Miasto Konin ciągle jest w mroku. Na szczęście tylko świetlnym i możemy mu 

w tym pomóc. Brak charakterystycznych nowoczesnych punktów tożsamych 

dla naszego miasta, nie przysparza nam miejsc widokowych , czy do 

oglądania czy to zdjęć, a tym bardziej dla turystów. Zbudujmy coś co będziemy 

mieli tylko my, i nie tylko zimą, ale caly rok. W wybranej charakterystycznej i 

dogodnej lokalizacji np.: tereny przy amfiteatrze, bądź przy jeziorku na zatorzu, 

a może błonia na starówce, albo okolice rynku — lokalizacja ostateczna 

uzależniona od dostępności mediów - wybudujemy wielki napis 

„ILOVEKONIN". Napis o długości kilkunastu metrów i wysoki na kilka metrów, 

oświetlony od środka na pewno będzie czymś wyjątkowym. Wiadomo, ze za te 

środki można by wybudować kolejne chodniki , place zabaw itp. Ale zróbmy 

coś czym będziemy mogli się pochwalić, i poprawić atrakcyjność naszego 

miasta. Chodniki i place zabaw dobrze wyglądają na zdjęciach z naszymi 

dziećmi i najbliższymi. Taki napis broni się sam, a z nami przy nim to już w 

ogóle bomba : ) . 

349 000,00 zł Wydział Strategii 

i Marketingu 

Miasta

18. Szymon Rąpel POSKACZMY SOBIE - 

OGÓLNODOSTĘPNE 

TRAMPOLINY DO 

SKAKANIA W CHODNIKU 

DLA DZIECKA I 

DOROSŁEGO

Idąc przez miasto nie raz mamy wrażenie , że czegoś tutaj brakuje, 

atrakcyjnych i nowoczesnych rozwiązań, które inni już mają. Bądźmy jedni z 

pierwszych! Trampoliny w chodniku pojawiają się na zachodzie. Idąc 

chodnikiem czy bulwarem napotykamy na zamontowane w jego powierzchni 

siatki po których można skakać. Są bezpieczne i ogólnodostępne. Pozwalają 

na chwilę zabawy w najbardziej nie oczekiwanych miejscach dla naszych 

dzieci czy wnuków, a może i nas samych. W każdym z nas jest dziecko, 

poskaczmy sobie. 

99 999,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej ZDM 

19. Agnieszka 

Zajączkowska

BEZPIECZNE ZEJŚCIE DO 

WARTY

Bezpieczne zejście do Warty z tarasu widokowego na Glince. 99 999,00 zł Wydział Rozwoju 

Gospodarczego



20. Janusz Tomczak PLAC ZABAW NA PIĄTKĘ Plac zabaw na piątkę to projekt mający na celu stworzenie placu zabaw 

dedykowanego najmłodszym mieszkańcom osiedla 5 pomiędzy ulicami 

Okólna, Sosnowa a Zakole (działka nr 60/61). Obecnie na placu zabaw 

znajduje się tylko piaskownica, mała karuzela oraz mały obiekt rekreacyjny ze 

zjeżdżalnią, przejściem-tubą i zjeżdżalnią tubową oraz 4 wejściami, 

stawiającymi wyzwanie dla dzieci w wieku 4+. Czas spędzony przed tabletem, 

smartphonem czy laptopem nie sprzyja dobremu rozwojowi fizycznemu 

naszych dzieci. By zachęcić je do większej aktywności fizycznej chcemy 

stworzyć dla nich bezpieczny, nowoczesny i edukacyjny plac zabaw obok 

którego żadne dziecko nie przejdzie obojętnie. Zabawa na świeżym powietrzu 

łączy przyjemne z pożytecznym- ruch to zdrowie. Dzieci chciałaby móc huśtać 

się w bocianim gnieżdzie, na sprężynowcach, kręcić się na karuzeli, bawić i 

uczyć się na ściankach edukacyjnych na świeżym powietrzu. My rodzice 

chcemy zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju także poprzez zabawę na 

świeżym powietrzu. To na placach zabaw pod blikiem najczęściej zawiązują 

się przyjaźnie na całe życie. Obecnie plac zabaw posiada już pisakową 

nawierzchnię, ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie teraz trzeba go 

doposażyć w huśtawkę karuzelę, ścianki edukacyjne, sprężynowce tak by 

nasze dzieci miały na czym się bawić i aktywnie spędzać czas na świeżym 

powietrzu. Zapomniane plac zabaw zyskałoby nową jakość i odzyskałoby 

swoją dawną funkcjonalność stając się na nowo miejscem dedykowanych 

dzieciom i ich potrzebom. Plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, 

wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkańców miasta Konina. 

29 000,00 zł Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 



21. Mateusz 

Krzesiński

WODNY PLAC ZABAW W 

KONINIE

Wodny plac zabaw to atrakcja dla rodzin, dzieci i młodzieży. Podobne miejsca 

są bardzo popularne na całym świecie. Zlokalizowany przy konińskim 

amfiteatrze, będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Z jednej 

strony jest to miejsce zabawy dla całych rodzin, a z drugiej również miejsce 

ochłody i wytchnienia w szczególnie gorące dni. Wodny plac zabaw składa się 

z placu i kolorowych zabawek tryskających wodą. Może być otwarty przez 

wszystkie cieple miesiące (min. od maja do września), będąc doskonałą 

alternatywą dla wyjazdów nad jezioro. 

1 000 000,00 zł Wydział Rozwoju 

Gospodarczego

22. Dariusz Mikuła  KONIŃSKIE KONIKI Mój pomysł jest prosty. Miniaturowe rzeźby na wzór np. wroclawskich krasnali, 

która chyba wszyscy znają. Tylko w Koninie motywem mają być konie. 

50 000,00 zł Wydział Sportu i 

Turystyki 


