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Wnioski przyjęte do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - zadania duże

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis

1 Anna Kurzawa

2

3 Dorota Michalak, Zwiększenie ruchu na bulwarze 20,000.00 80,000.00

4 Szczepan Krzyżak 300,000.00 680,000.00

5 Anna Żabińska 150,000.00 640,000.00

6 Anna Żabińska

7 Witold Nowak Stworzenie na osiedlu ZATORZE placu aktywnej rekreacji 80,000.00 114,000.00

Szacowany 
koszt 

wnioskodawcy

Koszt po 
weryfikacji 

UM

Wydział 
opiniujący

Realizacja Programu Profilaktyki 
Zakażeń Rotawirusami u dzieci z 
terenu miasta Konina urodzonych 
w 2015 r.

Przeprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko rotawirusom u dzieci z 
terenu miasta Konina urodzonych w 2015 r.

469 000,00 450 000,00 Wydział 
Spraw 
Społecznych

Henryk 
Szczepankiewicz

Budowa chodnika ul. 
Szymanowskiego

Budowa nowego chodnika przy ul. Szymanowskiego z przeznaczeniem dla 
pieszych i rowerzystów. 

122 000,00 405 000,00 Wydział 
Drogownictw
a

Plenerowa siłownia na bulwarach 
lub w pobliskiej okolicy

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z 
przyłączami do budynków 
jednorodzinnych przy ul. 
Nadrzecznej nr 20-52 w Koninie

Inwestycja w zakresie budowy  sieci ciepłowniczej -wysokoparametrowej 
oraz przyłączy ciepłowniczych w celu przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej budynków jednorodzinnych przy ul. Nadrzecznej 20, 24, 24A, 
26, 28A, 32, 36, 38, 40, 44, 46,46A, 48, 50, 52 w Koninie. Uwaga: MPEC – 
KONIN   nie widzi możliwości przyłączenia przedmiotowych obiektów do 
miejskiej sieci ciepłowniczej z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego 
(wysokie nakłady oraz długi okres zwrotu kapitału mieszczący się w 
przedziale od 58 do 121 lat )

Wydział 
Spraw 
Lokalowych

Centrum rekreacyjno-sportowe na 
konińskich błoniach

Utworzenie w starej części Konina, na niezagospodarowanych dziś Błoniach 
miejsca rekreacyjno-sportowego, w skład którego wchodzi plac zabaw 
dostosowany do różnych grup wiekowych, mini siłownia dla dzieci i 
profesjonalna dla dorosłych, stoliki do gry w szachy stoliki i ławki, na których 
będzie można odpocząć, czy zrobić piknik, zaopatrzenie miejsca w toaletę i 
możliwość dzierżawy pod punkty gastronomiczne. Takie miejsce przyczyni 
się do integracji mieszkańców, którzy chętnie korzystać będą z jego zasobów

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Kompleksowa przebudowa 
parkingu ul. Sosnowa.

W celu zrealizowania wniosku dotyczącego przebudowy parkingu i drogi 
dojazdowej przy ulicy Sosnowej na działce nr 71/43 obręb Glinka 
zlokalizowanego przy Komunalnym Centrum Medycyny, Miejskiej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej, Przedszkolu nr 11 i Żłobku Miejskim należy 
przewidzieć przebudowę zniszczonej i uszkodzonej kanalizacji deszczowej, 
wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i budowę nowego 
oświetlenia ulicznego

100 000,00 600 000,00 Wydział 
Drogownictw
a

Zbudowanie na osiedlu ZATORZE 
placu aktywnej rekreacji na działce 
znajdującej się pomiędzy SP nr 12 
a Gimnazjum nr 5 i sklepem POLO 
MARKET

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki
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8 Przemysław Dudek Zakup gotowych rozwiązań zestawów treningowych 150,000.00 114,000.00

9 500,000.00

10 Jarosław Sidor 400,000.00

11 Dorota Ptak 80,000.00 80,000.00

12 Plac zabaw dla dzieci na V Osiedlu 100,000.00 100,000.00

13 Szopa Dominik 70,000.00

Budowa siłowni - parku fitness na 
otwartym powietrzu pomiędzy 
ulicami Harcerską, Sosnową i 
Księdza Jerzego Popiełuszki

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Krystyna 
Leśniewska

Wykonanie chodnika ze ścieżką 
rowerową ul. Paderewskiego

Istniejący chodnik asfaltowy wymaga remontu a korzysta z niego duża ilość 
mieszkańców osiedla „Zatorze”. 

500 000,00 Wydział 
Drogownictw
a

Dokumentacja projektowo -    
kosztorysowa na przebudowę ul. 
Przemysłowej wraz ze ścieżką 
rowerową do Pątnowa.

Duża ilość mieszkańców miasta porusza się na tej ulicy rowerami, korzystając 
z tego środka transportu docierając do  zakładów pracy które usytuowane są 
wzdłuż tej ulicy w związku z tym zachodzi konieczność wybudowania ścieżki 
rowerowej. Argumentacją również jest ośrodek wypoczynkowy w 
Gosławicach przejęty przez miasto Konin w roku 2014 oraz inne tereny 
atrakcyjne turystycznie.

350000,00 do 
400000,00

Wydział 
Drogownictw
a

Budowa siłowni zewnętrznej 
plenerowej oraz ogrodzenia 
istniejącego placu zabaw dla dzieci

Siłownia w Niesłuszu przy skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i 
Chełmońskiego

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Tomasz i Katarzyna 
Polowczyk

Plac zabaw przy ul.Wyszyńskiego 14,18,20,22. W okolicy znajdują się tylko 
piaskownice, a najbliższy plac zabaw znajduje się kilkaset metrów dalej po 
przeciwnej stronie ulicy centrum handlowym L’eclerc. Plac zabaw ma służyć 
dzieciom by te mogły rozwijać swe fizyczne i motoryczne zdolności a także 
rodzicom by Ci nie musieli się stale zamartwiać czy ich pociechom udało się 
przejść bezpiecznie przez ulice, która w tej okolicy jest bardzo ruchliwa ze 
względu na przy osiedlową aptekę oraz przychodnie lekarską.

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Pomnik Konińskich Żołnierzy 
Wyklętych

Rewitalizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 4 w Koninie i ustawienie 
na nim pomnika poświęconego żołnierzom batalionu „Pociąg”. Remont i  
budowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do skweru. Stworzenie 
małego placu wewnątrz skweru i ustawienie na nim czterech ławek i 
pomnika. Pomnik  w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 180 x 60 x 40 
cm, wykonany z jednolitego, czarnego granitu.  Na południowym boku 
wyryty wizerunek polskiego orła wojskowego II RP oraz tekst: W hołdzie 
żołnierzom batalionu „Pociąg” – Komendy Powiatowej Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego w Koninie pomordowanym i poległym w bohaterskiej walce 
z komunistyczną władzą narzuconą Polsce po II wojnie światowej przez 
sowieckiego okupanta Mieszkańcy Konina. Pod spodem CZEŚĆ I CHWAŁA 
BOHATEROM. Po przeciwnej stronie bryły duży wizerunek kotwicy.

70 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej
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14 Andrzej Gajek 34,059.48 34,000.00

15 Waldemar Duczmal 78,800.00 78,800.00

16 Artur Rutecki Konin Music Festival 150,000.00 150,000.00

17 Anna Głowacka 300,000.00

18 Przemysław Dudek 235,000.00 800,000.00

Doposażenie w sprzęt ratowniczy 
jednostki OSP Konin-Gosławice.

Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na sprzęt specjalistyczny, który 
będzie służył Jednostce bojowej  dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 
Dzięki temu Jednostka będzie mogła jeszcze bardziej i efektywniej brać 
udział w zdarzeniach, jakie mają miejsce na terenie Miasta Konina.

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego 
i Ochrony 
Ludności

Zwalczanie komarów – wieże 
lęgowe dla jerzyków.

Projekt ma na celu odtworzenie populacji jerzyków, których miejsca lęgowe 
niszczone są masowo w wyniku prac związanych z termoizolacją budynków 
mieszkalnych W Polsce jerzyk zwyczajny mylony jest często z jaskółką. 
Mocno związany jest ze środowiskiem miejskim gdzie gniazduje. Pary 
zawsze powracają do starych miejsc swojego gniazdowania. W trakcie prac 
termomodernizacyjnych budynków zatykane są szczeliny w ścianach, a 
otwory do stropodachów są zamykane kratami. Po takich pracach na 
osiedlach zapada cisza, a co ważniejsze; jerzyki są niszczycielami komarów – 
jeden zjada dziennie aż 20 tys. Tych owadów i zadbanie o ich miejsca lęgowe 
przyczynia się do naturalnego zwalczania komarów. Lokalizacje wież: 1. Park 
700- lecia w Morzysławiu, 2. ulica Bydgoska, 3. ulica Poznańska, 4. okolice 
Amfiteatru, 5. okolice jeziorka zatorze, 6. Gosławice, 7. okolice ulicy 
Podgórnej. Wnioskodawca dopuszcza zmianę lokalizacji po uprzednim 
uzgodnieniu.

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Event tworzony jako jeden z najważniejszych przystanków na kulturalnej
mapie Polski. Promocja eventu ma charakter ponadregionalny i obejmuje 
wszystkie miasta z całego kraju. Impreza kierowana jest zarówno do 
konińskiej społeczności, studentów, mieszkańców sąsiadujących z Koninem 
powiatów jak również innych miast. Całe przedsięwzięcie ma na celu 
wypromowanie Konina jako ośrodka kultury młodzieżowej całego kraju.
Wstęp na imprezę bezpłatny.
Event odbędzie się na terenie giełdy towarowo-samochodowej, przy ulicy 
Podwale1 w Koninie.  Drugie proponowane miejsce to błonia przy ulicy Wał 
Tarejwy w Koninie. Miejsca te mogą pomieścić blisko 6 tys. osób. Dzięki 
rozwiniętej komunikacji miejskiej dojazd do tych miejsc jest szybki i 
bezproblemowy. Impreza ma odbyć się w dniu 27.06.2015

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Rozbudowa i modernizacja parku 
Chopina w Koninie

Celem projektu jest zmodernizowanie, usprawnienie                     i 
odnowienie parku Chopina oraz rozbudowanie tamtejszego placu zabaw dla 
dzieci i poszerzenie gatunków zwierząt poprzez dobudowanie nowych klatek, 
boksów dla nowych egzotycznych zwierząt i ptaków. Park oprócz swojej 
dawnej funkcji, pełniłby także funkcje rozrywkową, rekreacyjno-
wypoczynkową oraz dochodową – za wejście do parku pobierana byłaby 
opłata, w wysokości  symbolicznych 2 zł.

300 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Budowa wyciągu wakeboardowego 
nad jeziorem Zatorze

Wybudowanie wyciągu nad jeziorem wraz z budynkiem gospodarczym oraz 
zakupienie sprzętu do wakeboardu

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki
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19 Przemysław Dudek Zakup gotowych rozwiązań zestawów treningowych 150,000.00 114,000.00

20 Koniński rower miejski 500,000.00 500,000.00

21 180,000.00

22 Izabela Pęcherska Plac zabaw w szpitalu

23 Piotr Pęcherski Rowerem do szkoły 60,000.00

Budowa siłowni - parku fitness na 
otwartym powietrzu pomiędzy 
ulicami Spółdzielców, Makową, 
Rolną

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Maciej Ireneusz 
Pająk

Utworzenie po jednym punkcie wypożyczalni rowerów na każdym z osiedli w 
Koninie

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Maciej Ireneusz 
Pająk

Utworzenie plaży miejskiej w 
Koninie

Utworzenie plaży miejskiej w Koninie wraz z wydzielonym kąpieliskiem. 
Proponowane miejsce: tzw. Wyspa Pociejewo (bądź od strony rzeki Warty 
lub Kanału Ulgi). Jak wiemy w okolicach Konina jest wiele jezior, jednak w 
samym Koninie brak miejsca, z którego mogliby skorzystać mieszkańcy 
chcąc odpocząć po trudach związanych z codzienną pracą, co nie wiązałoby 
się z koniecznością dalszego wyjazdu. Zarówno brak kąpieliska sztucznego – 
basen odkryty jak i naturalnego – plaża miejska, która pełniłaby w miesiącach 
letnich miejsce spotkań towarzysko - kulturalnych.

180 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Budowa na terenie szpitala bezpiecznego miejsca, najlepiej placu zabaw 
(zjeżdżalna, karuzela, huśtawka i bujaki na sprężynach), gdzie dzieci 
przychodzące do szpitala, ale nie mogące wejść do chorego, miałyby spędzać 
czas.

10 000,00 60 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Zadanie wiąże się z budową zadaszonych i zamykanych wiat rowerowych 
przed szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Wiaty montowane na 
terenie szkół powinny być ustawione w miejscu umożliwiającym stały dozór 
przez pracowników obiektów. W przypadku szkół podstawowych wiaty 
powinny być otwierane przed rozpoczęciem zajęć i zamykane w czasie ich 
trwania, gdyż dzieci mogą mieć problem z właściwym zabezpieczeniem 
pojazdów. Po zakończeniu zajęć wiaty mogą służyć mieszkańcom jako 
miejsca postojowe umożliwiając zakupy, wypoczynek, czy skorzystanie z 
placówek kultury, jednocześnie tworząc zaczątek infrastruktury miejskich 
stojaków rowerowych. Pierwsze wiaty proponuję ustawić przy np. 
następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Szeligowskiego, 
Gimnazjum nr 6, Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Bydgoska, I Liceum 
Ogólnokształcące ul. Mickiewicza, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Batorego ul. Wodna

15 000,00 
zł/sztuka

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej
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24 Anna Pęcherska Tor wrotkowo-rolkowy 200,000.00 270,000.00

25 Mariusz Szymański Koniński Podręcznik Gospodarczy 300,000.00 100,000.00

26 Marcin Nowak Szachy i inne gry w mieście 80,000.00

27 Marek Bystrzycki 80,000.00 80,000.00

28 Miasteczko ruchu drogowego. 600,000.00 600,000.00

29 Anna Kurzawa 614,000.00

Tor wrotkowo - rolkowy. Proponowane lokalizacje: za centrum handlowym 
na Zatorzu lub na stadionie miejskim lub w okolicach giełdy lub w okolicach 
parku 700-lecia w Morzysławu lub w Parku Miejskim im. Chopina na 
Starówce. 

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Podręcznik przeznaczony dla inwestorów, przedsiębiorców już działających 
na rynku, a przede wszystkim dla osób zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą. Opracowanie będzie zawierało niezbędne informacje dla 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział 
Działalności 
Gospodarczej 
i Rozwoju

Utworzenie 2 stanowisk (stołów) umożliwiających grę w szachy (oraz inne 
gry) w 2 lokalizacjach:1. Teren w Parku im. Chopina w starym Koninie, 2. 
Teren w rejonie zbiegu Aleje 1 Maja i Dworcowa w obrębie KDK, Skarpa, 
Założenia: - możliwość gry w co najmniej 2 osoby, -gra za pomocą dotyku, na 
platformie podobnej do tabletów, -zadaszenie miejsca gry, - przygotowanie 
platformy do zewnętrznych warunków atmosferycznych, - ochrona przed 
wandalizmem (silna budowa ewentualnie kamera), -wielkość stołu 
interaktywnego 30-40 cali, -wygodne siedzenia dla graczy

80 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Odnowienie, wymiana sprzętu i 
dostosowanie hali sportowej na ul. 
Popiełuszki 2a Konin

Zakup i montaż podwieszanych tablic i koszy opuszczanych elektrycznie z 
sufitu hali, wymalowanie nowych linii boisk, zakup i montaż nowej tablicy 
wyników, dostosowanie szatni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Jarosław 
Matuszewski

Stworzenie miasteczka ruchu drogowego daje możliwości przygotowania 
dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg, wskazanie nowych lokalizacji pod 
realizację zadania

Wydział 
Drogownictw
a

Bezpłatne przejazdy MZK dla 
rencistów.

Osoby otrzymujące rentę na podstawie legitymacji będą mogli w 2015 r. 
bezpłatnie korzystać ze środków komunikacji miejskiej.

140 000,00 Wydział 
Drogownictw
a
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30 Julita Szulmińska Plac zabaw na osiedlu Zemełki 100,000.00

31 Justyna Olejniczak 80,000.00 80,000.00

Justyna Olejniczak 80,000.00

32 450,000.00

33 100,000.00

Na osiedlu Zemełki w Starym Koninie jest duża liczba dzieci, które nie mają 
gdzie spędzać czasu ze względu na bardzo oddalone od osiedla place zabaw. 
Do najbliższego placu zabaw dzieci muszą przedostawać się przez ruchliwą 
ul. Szpitalną, bądź iść ok. 700 metrów na plac zabaw koło Szkoły 
Podstawowej nr 15. Osiedlowy plac zabaw pozwoliłby zarówno dzieciom, 
młodzieży i ich rodzicom na codzienne zabawy blisko domu, nawiązywanie 
więzi sąsiedzkich i poprawę jakości życia mieszkańców osiedla. Na osiedlu 
Zemełki, przy ul. Wiatracznej znajduje się plac zieleni, którego częściowe 
zagospodarowanie pod plac zabaw przyniosłoby korzyści wszystkim 
mieszkańcom osiedla. W proponowanym zadaniu planuje się 
zagospodarowanie ww. terenu poprzez podstawowy zestaw obiektów do 
zabawy takich jak: drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownica, bujaki. 

100 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu 
Sikorskiego-przy Gimnazjum nr 2 
w Koninie

Budowa otwartej dla uczniów oraz mieszkańców siłowni na wolnym 
powietrzu składającej się z 15 stanowisk.

Wydział 
Oświaty

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu 
Sikorskiego – przy Gimnazjum nr 
2 w Koninie

Celem projektu jest budowa otwartej dla mieszkańców, a w szczególności dla 
uczniów, młodzieży i seniorów siłowni na wolnym powietrzu. Będzie to 
miejsce aktywnego rodzinnego wypoczynku. Lokalizacja siłowni niedaleko 
placu zabaw i kompleksu boisk Orlik gwarantuje aktywny wypoczynek 
zarówno dzieciom jak i dorosłym. Planowana siłownia zewnętrzna będzie 
również uzupełnieniem bazy sportowej Gimnazjum nr 2 i Szkoły 
Podstawowej nr 15. Gimnazjum nr 2 nie ma swojej sali gimnastycznej. 
Siłownia składałaby się z 15 stanowisk – np. wioślarz, orbiterem, twister, 
prasa do wyciskania nóg, koła Tai Chi, biegacz, urządzenie do prostowania 
pleców itp. Szacowany koszt obejmuje zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń, 
monitoring wizyjny i ogrodzenie siłowni. Inicjatywa budowy siłowni 
zewnętrznej powstała w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
w którym uczestniczy społeczność Gimnazjum  nr 2 „ Szkoła współpracy – 
rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Celem 
programu jest podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów 
i środowiska szkolnego.

80 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Miłkowski 
Mieczysław

Wykonanie 250 mb drogi 
asfaltowej.

Wykonanie 250 mb drogi asfaltowej części ul. M. Oczapowskiego do 
ogrodzenia ogrodu działkowego

450 000 zł Wydział 
Drogownictw
a

Krystyna 
Leśniewska

Wybieg dla psów osiedle „Zatorze” 
Konin

Celem projektu jest budowa wybiegu dla psów na osiedlu „Zatorze”. Duże, 
łagodne, ale rozbrykane psy potrzebują się wybiegać, nie narażając 
mieszkańców pod blokami, ani ruchu ulicznego.

100000,00 
-150 000,00

Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej
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34 Bartosz Małaczek 30,000.00 60,000.00

35 Bartosz Małaczek 30,000.00 30,000.00

Bartosz Małaczek 30,000.00

36 Bartosz Małaczek

37 Bartosz Małaczek 250,000.00

Wymiana kostki chodnikowej 
przed budynkiem III Liceum  – 
Gimnazjum nr 5

Wymiana kostki chodnikowej przed budynkiem szkoły 600m2 (teren szkoły 
obejmuje obszar 450m2).

Wydział 
Oświaty

Street Workout Park - pełen zestaw 
treningowy

Zestaw drążków, drabinek treningowych przystosowanych do aktywności 
fizycznej

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

Street Workout Park – pełen 
zestaw treningowy

Street Workout Park – zestaw drążków, drabinek treningowych 
przystosowanych do aktywności fizycznej polegającej na wykorzystywaniu 
elementów zabudowy miejskiej i specjalnie przeznaczonego sprzętu. Ma to 
szerokie zastosowanie jako trening siłowy w takich sportach jak sztuki walki, 
atletyka. Proponowane miejsca inwestycji to: - działka nr 586/15 z obrębu: 
0002 Czarków, w pobliżu istniejącej obecnie siłowni zewnętrznej, - działka 
nr 92/9 z obrębu: 0018 Starówka, na terenie szkoły Centrum Kształcenia 
Ustawicznego lub w pobliżu boiska „Orlik” CKU w Koninie

30 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Budowa placu zabaw dla dzieci na 
Zatorzu

Obecnie istniejące place zabaw pomiędzy wieżowcami przy ul. 
Szymanowskiego są poniżej wszelkiego poziomu oraz nie zdają żadnych 
norm bezpieczeństwa i formy zabawowej dla dzieci. W odległości 35 m 
znajdują się dwa identyczne place zabaw, które składają się z piaskownicy, 
zardzewiałej ślizgawki i nienaoliwionej huśtawki. Inwestycja zakłada budowę 
jednego, większego i ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z pełnym nowym 
wyposażeniem tj.: huśtawki, piaskownicy, elementów sprężynowych, 
karuzeli, zjeżdżalni z domkami. Inwestycja będzie realizowana w miejscu 
dotychczas istniejącego placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. 
Szymanowskiego. Jest to działka nr 1573 z obrębu: 0002 Czarków.

65 000,00 100 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Ścieżka spacerowo-rowerowa 
wokół jeziorka Zatorze 

Inwestycja przewiduje dokończenie całej ścieżki spacerowo-rowerowej w 
ogół jeziorka Zatorze. Były teren pokopalniany na osiedlu Zatorze dzięki 
swojemu wyjątkowemu, spokojnemu klimatowi i wielkoobszarową 
powierzchnią zieleni jest miejscem często uczęszczanym przez mieszkańców 
Konina. Jest to teren, w którym można miło i przyjemnie spędzać czas na 
długim spacerze lub podczas jazdy na rowerze. Dokończenie omawianej 
powyżej ścieżki wraz z zamontowaniem lamp oświetleniowych zwiększy 
atrakcyjność terenu rekreacyjnego oraz umożliwi mieszkańcom na pełne 
okrążenie jeziora bez potrzeby wracania się, również podczas wieczornych 
spacerów. Ścieżka rowerowa powinna być wykonana z asfaltu, dzięki czemu 
umożliwi jazdę na rolkach konińskiej młodzieży.

250 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej
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38 Bartosz Małaczek 1,000,000.00 1,125,000.00

39 Marcin Szubert Konin jest FIT 360,000.00 360,000.00

Marcin Szubert 360,000.00

40 Zofia Itman 1,000,000.00

41 Artur Iwanyszyn 475,000.00 800,000.00

Renowacja i przebudowa 
kompleksu boisk sportowych przy 
III Liceum-Gimnazjum nr 5

Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego na os. Zatorze przy Zespole 
Obsługi Szkół (III Liceum–Gimnazjum 5) Duże boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną trawą o wym. 65,5x40m,z bieżnią okólną i podłużną

Wydział 
Inwestycji

Budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze 
dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, 
Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki

KONiN jest Fit, czyli budowa 9 
placów siłowni plenerowych z 
urządzeniami do ćwiczeń na 
dworze dla młodzieży, dorosłych i 
seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V 
Osiedlu, Oś. Sikorskiego, w 
Centrum, Wilkowie, Niesłusz, 
Gosławicach i Cukrowni

Aktywność fizyczna jest podstawą zdrowia człowieka. Siłownie zewnętrzne 
(plenerowe), czyli place z zestawami urządzeń do ćwiczeń na dworze są 
ogólnodostępnymi i bezpłatnymi miejscami łączącymi aktywność fizyczną z 
możliwością przebywania na świeżym powietrzu. Siłownie są bezpieczne 
(urządzenia certyfikowane), a ćwiczenia są bardzo proste i dostępne zarówno 
dla dzieci, młodzieży dorosłych oraz osób starszych. Siłownie plenerowe 
pozwalają rozruszać się, poprawić kondycję oraz miło spędzać czas, a tym 
samym są znakomitą profilaktyką ochrony zdrowia. „Zielona siłownia” to 
również rozwiązanie dla tych , którzy wspólnie ze znajomymi lubią spędzać 
aktywnie wolny czas. Projekt KONiN jest FiT zakłada budowę w całym 
mieście 9 placów kompletnych siłowni zewnętrznych z zestawami urządzeń 
do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Rozmieszczenie 
siłowni na terenie miasta zostało pomyślane tak, by każdy mieszkaniec 
Konina mógł w ciągu kilku minut dotrzeć do najbliższego placu ćwiczeń. 
Każdy plac wyposażony zostanie  w zestaw 10-12 jedno lub 
dwustanowiskowych urządzeń do ćwiczeń, co pozwoli na korzystanie co 
najmniej kilkunastu osób jednocześnie na jednym placu. Proponowane 
miejsca siłowni: 1. Chorzeń – przy osiedlowym boisku sportowym przy ul. 
Spółdzielców (działka nr 242), 2. Zatorze – za POLOmarketem, obok szkoły 
podstawowej nr 12, gimnazjum nr 5 i liceum nr 3 (działka nr 456/186), 3. V 
Osiedle – między sklepami POLOmarket ul. Sosnowa i Twój Market ul. 
Zakole (działka nr 72/59 lub 61/66), 4. Osiedle gen. Sikorskiego – obok placu 
zabaw przy ul. Cyrkoniowej (działka nr 1675/108), 5. Centrum – obok placu 
zabaw za wieżowcami przy ul. Bydgoskiej, obok boiska gimnazjum nr 6 
(działka nr 246/25 lub 246/18), 6. Wilków – obok placu zabaw i boiska przy 
ul. Leszczynowej (działka nr 1330/4), 7. Niesłusz – plac zabaw między 
blokami przy ul. Matejki 1 i 5 (działka nr 369/14), 8. Gosławice – przy boisku 
„Orlik” obok gimnazjum nr 4 i szkoły podstawowej nr 10 przy ul. Leopolda 
Staffa (działka nr 396/44, 396/62, 396/63 lub 1614), 9. Cukrownia – między 
blokami przy ul. Nowiny 3 i 5 (działka nr 444/13). W razie braku możliwości 
budowy siłowni we wskazanych lokalizacjach, mogą one zostać umieszczone 
w innych miejscach, ale na tych samych osiedlach.

360 000,00 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

Generalny remont ul. K. Błaszaka 
od ul. Kolejowej do ul. 1 Maja

Brak remontu doprowadził do powstania dziur, szczelin. W fatalnym stanie 
jest kanalizacja deszczowa, powoduje to zalewanie całej ulicy przy opadach 
deszczu. Stare chodniki z wysokimi krawężnikami, brak ścieżki rowerowej.

1 000 000,00 Wydział 
Drogownictw
a

Centrum nauki pływania i 
rehabilitacji wodnej

Zadanie ma na celu utworzenie na terenie kompleksu boisk Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Koninie Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej, 
które przeznaczone będzie na naukę pływania dla dzieci, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej w wodzie oraz zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawych 
lub po urazach/zabiegach medycznych. Centrum nauki pływania i rehabilitacji 
wodnej składało się będzie z pomieszczeń basenowych - niecka basenowa o 
wymiarach 15 x 7 metrów o głębokości 0,90 - 1,4 metra - przeznaczonych dla 
społeczności V osiedla oraz najbliższych okolic.

Wydział 
Kultury, 
Sportu i 
Turystyki
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