
Wnioski do KBO 2021 -  (wnioski duże)

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

1 Joanna Sznajder ZEGAR NA ULICY DWORCOWEJ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

2 Marek Nasiłowski ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

3 Marek Nasiłowski ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

4 Joanna Sznajder ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

5 Krzysztof Płachciński D

6 Anna Żabińska ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

7 Anna Żabińska ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

8 Anna Żabińska ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

9 Joanna Sznajder SCHODY PRZY AMFITEATRZE ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

Powrót zegara z dodatkowymi ławkami i małą architekturą, na plac 
przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Aleje 1 Maja, wg. gotowego, 
zwycięskiego w konkursie Urzędu Miasta z 2017 roku projektu. 

300 000,00

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY 
UL.KS. J. POPIEŁUSZKI

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika z dostosowaniem 
do ruchu rowerów wzdłuż ul. Księdza Jerzego Popiełuszki od hali 
sportowej do istniejącej Ścieżki rowerowej w pobliżu skrzyżowania z 
ulicą Portową. Więcej na facebook: KBO 2021 350 000,00

ROZBUDOWA SYSTEMU KONIŃSKI 
ROWER MIEJSKI

Zadanie polega na rozbudowie systemu Koniński Rower Miejski o stację 
wypożyczania rowerów zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II. Stacja 
będzie składać się z 15 stojaków oraz 10 rowerów i tu nowość w 
naszym mieście, wszystkie rowery będą wyposażone w foteliki dla 
dzieci. Więcej na facebook: KBO 2021

195 757,00

DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ 
ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ

Dokończenie Nadwarciańskiej ścieżki Rekreacyjnej od wysokości 
dawnej kładki na kanale Ulgi do ulicy Przemysłowej (wylot poniżej 
Komendy Policji). Dodatkowo uzupełnienie schodów pomiędzy ścieżką 
a ul. Wyszyńskiego o barierki oraz instalację zadaszenia nad stołem na 
wysokości dawnej kładki. 550 000,00

CENTRUM SPORTOWO-
REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW 
KONINA

Celem projektu jest budowa bezpiecznego obiektu dającego okazję do 
czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz promowanie 
zdrowego trybu życia. Projekt przewiduje utworzenie dla mieszkańców 
Konin Centrum sportowo-rekreacyjnego w obrębie którego znajdować 
się będzie 4-torowa bieżnia okrężna 200m z 4-torową dodatkową 
bieżnią prostą 100m — pokryta nawierzchnią poliuretanową z 
certyfikatem jakości. Dodatkowo zostanie wbudowane koło wraz z 
sektorem do pchnięcia kulą,   bisko do tenisa ziemnego wraz z 
piłkochwytami  Obiekt będzie miejscem bezpiecznego i aktywnego 
wypoczynku dla mieszkańców niezależnie od wieku. Biorąc pod uwagę 
jakim dużym  zainteresowaniem wśród mieszkańców Konina cieszy się 
bieganie, obiekt, który powstałby na III osiedlu spełniły oczekiwania 
mieszkańców naszego Miasta. Na obecną chwilę nie ma praktycznie 
ogólnodostępnego obiektu oświetlonego w Koninie gdzie w każdej 
chwili można przyjść i w komfortowych warunkach pobiegać bez 
ponoszenia opłat. Na bieżniach odpowiedniej nawierzchni mozna 
trenować konfortowo bez obaw o doznania kontuzji. Centrum 
sportowo-rekrecyjnego będzie łatwo dostępne dla wszystkich 
meszkańców, które zachęci do aktywnego spędzenia wolnego 
czasu.Obiekt będzie dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla 
mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności 
fizycznej. Utrzymanie tego komfortowego bezpiecznego miejsca to 
szansa na zdrowe, radosne życie i spędzanie aktywnie wolnego czasu 
przez cały rok na świeżym powietrzu co wpływa znacząco na 
prozdrowotne aspekty naszego organizmu. Centrum sportowo-
rekreacyjne będzie również wykorzystane podczas lekcji wychowania 
fizycznego i zawodów.

999 990,00
WYDZIAŁ ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO I WYDZIAŁ 
OŚWIATY

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA 
SKRZYŻOWANIU ULIC KOLSKA-
ŚWIĘTOJAŃSKA-WAŁ TAREJWY W 
STARYM KONINIE

Skrzyżowanie ulic Kolska — Wał Tarejwy — Świętojańska jest bardzo 
niebezpieczne zarówno dla kierowców jak i pieszych. Na skrzyżowaniu 
notorycznie dochodzi do kolizji, wypadków i potrąceń pieszych, w tym 
ze skutkiem śmiertelnym. W godzinach szczytu tworzą się korki, 
uniemożliwiające płynność ruchu na skrzyżowaniu. Często kierowcy 
zapominają o oznakowaniu skrzyżowania, wymuszając pierwszeństwo. 
Przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu, szczególnie na ulicy Wał 
Tarejwy i Świętojańskiej są bardzo niebezpieczne. Kierowcy pieszego 
po prostu nie widzą, są zasłonięci przez kamienice położone tuż przy 
skrzyżowaniu. Z przejść korzysta wiele dzieci w drodze do szkoły SP 1. 
Sygnalizacja świetlna jest tu po prostu niezbędna. Bezpieczeństwo 
mieszkańców jest najważniejsze. Zagłosuj na wniosek SYGNALIZACJA 
ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU ULIC KOLSKA — ŚWIĘTOJAŃSKA WAL 
TAREJWY W STARYM KONINIE Tu chodzi o ludzkie życie! O Twoje życie

500 000,00

PRZEBUDOWA PARKINGU KOLSKA-
REFORMACKA W KONINIE

Głównym celem modernizacji parkingu przy Szkole Podstawowej nr I 
jest bezpieczne dowożenie dzieci do szkoły i odbieranie ich po 
zajęciach lekcyjnych. Modernizacja parkingu obejmuje: wyznaczenie 
miejsca oczekiwania dzieci na przyjazd rodzica, - ruch jednokierunkowy 
dla samochodów z wjazdem od ulicy Kolskiej rondo i wyjazdem w ulicę 
Reformacką, - pas postojowy dla rodzica z postojem do 5 min na czas 
wyjścia i wejścia dziecka do samochodu, - wyznaczenie miejsc 
parkingowych, - oświetlenie i odwodnienie parkingu, - wymiana 
nawierzchni. Przebudowa parkingu jest niezbędna. Zagłosuj na 
bezpieczeństwo naszych dzieci ! 399 000,00

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA 
PIESZYCH W STARYM KONINIE: WAŁ 
TAREJWY BIEDRONKA I BŁONIA, 
SZARYCH SZEREGÓW TARGOWISKO, 
KOLSKA CMENTARZ, KALISKA 
SZKOŁA

Ulica Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Kolska i Kaliska to jedne z 
głównych ulic na terenie Starego Konina o bardzo dużym natężeniu 
ruchu samochodowego. Lokalizacja przejść dla pieszych wymagających 
poprawy bezpieczeństwa w Starym Koninie: - ulica Wał Tarejwy na 
wysokości marketu Biedronka, przy skrzyżowaniu z ulicą Żwirki i 
Wigury, - ulica Wał Tarejwy pomiędzy przystankiem MZK Błonia i 
parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej - ulica Szarych Szeregów przy 
skrzyżowaniu z ul. Wodną na wysokości targowiska miejskiego - ulica 
Kolska przejście przy cmentarzu parafialnym - ulica Kaliska przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka, Kwestia 
poprawy bezpieczeństwa na wymienionych przejściach dla pieszych w 
Starym Koninie, z których korzystamy My, mieszkańcy Konina, nasze 
rodziny, jest teraz zależna od Waszych głosów. Teraz to My mamy 
realny wpływ na jakość bezpieczeństwa ww. przejść dla pieszych.

150 000,00

Projekt zakłada wykonanie nowych (kolorowych) schodów w miejscu 
istniejących, starych, będących w opłakanym stanie schodów 
prowadzących od ulicy Wyszyńskiego do niecki przy amfiteatrze. 230 000,00



10 Zbigniew Kosmalski D

11 Jacek Wybrański D

12 Piotr Rychtanek D

13 Piotr Rychtanek D

14 Bożena Radoszewska ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

15 Beata Iwona Osajda D

16 D

17 Marzena Giantsios D

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 
ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W 
KONINIE 62-510 KONIN, UL. 
BŁASZAKA 4 DLA POTRZEB 
ŚRODOWISKA LOKALNEGO    

Budowa nowoczesnego boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej 
Nr 4 w Koninie dla potrzeb środowiska lokalnego. Boisko piłkarskie o 
wymiarach 30 x 62 metrów ze sztuczną murawą wyposażone zostanie 
w nowe bramki i piłkochwyty. Dodatkowo w celu zapewnienia 
właściwej eksploatacji - przewidziano odwodnienie nawierzchni z 
podłączeniem do istniejącej instalacji oraz oświetlenie boiska. 
Wykonanie podłoża boiska z trawy sztucznej ma kluczowe znaczenie, 
gdyż poprzez zastosowanie przepuszczającego wodę materiału, 
wspólnie z systemem odwadniania sprawi, że na boisku nie będą 
tworzyły się kałuże. Obecnie eksploatowane boisko posiada 
nawierzchnię piaszczystą. Brak odwodnienia powoduje rozmiękczanie 
nawierzchni, tworzenie kałuż i czasowe wyłączenie z użytkowania. 
Nawierzchnia piaskowa nie spełnia w obecnym czasie standardów 
nowoczesnego boiska.  

999 000,00 WYDZIAŁ ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO

ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO 
TYP GBA

Pojazd wyposażony w zbiornik 25001, oraz agregat wysokociśnieniowy 
zapewni efektywne działanie i znacząco poprawi działanie w zakresie 
ratowania życia i zdrowia naszego społeczeństwa oraz ich mienia. 
Nowy pojazd zwiększy jakość prowadzonych działań na terenie miasta 
konina oraz sąsiednich gmin. Zachęci także młodych ludzi do 
wstępowania w szeregi ochotniczych straży pożarnych i zagwarantuje 
prace w bezpiecznych warunkach.

860 000,00 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW - ZAKUP 
SPRZĘTU CHRONIĄCEGO ŻYCIE

Projekt mały jest przeznaczony na zakup sprzętu indywidualnego dla 
bezpieczeństwa ; strażaków ratowników biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych. Nowoczesne ubranie specjalne , buty, 
hełm i rękawice zapewnią lepszy komfort pracy ratowników. 
Dotychczasowe uposażenie ratownika ogranicza i krępuje zakres ruchu 
podczas prowadzonych działań. Ubrania specjalne jest ciężkie nie 
przepuszczają wystarczają ilość powietrza, hełm ma swój gabaryt też 
jest ciężki.. 

100 000,00 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU 
POŻARNICZEGO DLA RATOWNIA 
ŻYCIA I MIENIA NASZYCH 
MIESZKAŃCÓW

Celem projektu jest zakup samochodu i sprzętu do działań ratowniczo 
— gaśniczych, który zapewni bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia 
życia. Sprzęt będzie służył pomocą dla wszystkich mieszkańców miasta 
Konina oraz osobom przemieszczającym się po terenie miasta i 
powiatu. Zakup samochodu i sprzętu umożliwi prowadzenie 
skutecznych działań w akcji oraz zapewni szybkie dotarcie do 
miejscowych zagrożeń i powstałych pożarów. Ochotnicza Straż Pożarna 
Cukrownia Gosławice w Koninie swe działania prowadzi w północnej 
części m. Konina oddalonej znacznie od centrum w którym stacjonują 
służby ratownicze. Nowoczesny sprzęt do działań ratownicze — 
gaśniczych spełni wymagania, z którymi muszą się zmagać ratownicy, 
również zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy samych strażaków 
ratowników. Obecny samochód jest zużyty i przestarzały ma 36 lat 
pamięta jeszcze zakład Cukrownie Gosławice" w którym służył wiele 
lat. 

1 000 000,00 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ROWER MIEJSKI DLA MIESZKAŃCÓW 
WILKOWA

Rozbudowa Konińskiego Roweru Miejskiego  o dodatkową stację 
zlokalizowaną na osiedlu Wilków wyposażoną w: terminal do obsługi,   
15 słupków do parkowania rowerów oraz dodatkowo zakup 10 
rowerów miejskich w tym 8 rowerów zwykłych i 2 rowerów typu 
tandem. Stacja zlokalizowana będzie między ul Kolską   i Leszczynową 
obok pętli komunikacji miejskiej dla linii 54 i 54 bis (przystanek 115-
01).

180 000,00

MODERNIZACJA BOISKA 
OSIEDLOWEGO

Nowoczesne boisko z wysokim ogrodzeniem, koszami i bramkami do 
piłki nożnej. Takich miejsc rekreacyjno-sportowych na trzecim osiedlu 
jest niewiele. Boisko przy ul. Tuwima od kilkudziesięciu lat wygląda tak 
samo. Brak ogrodzenia, asfaltowy dywaniki dwa stare kosze. Mimo to, 
kiedy tylko przychodzi wiosna boisko tętni życiem. Młodzież gra tam w  
koszykówkę, a młodsze dzieci w różnego rodzaju gry zespołowe, w tym 
w piłkę nożną. Od rana do wieczora można zobaczyć tam mnóstwo 
osób. Chcąc poprawić wizerunek osiedla, ale przede wszystkim dbając 
o bezpieczeństwo użytkujących to miejsce młodych ludzi, konieczna 
jest modernizacja boiska. Obecnie jest ono o wymiarach 12,36 x 25 m. 
Docelowo planujemy 14 x 25 m. Modernizacja zakładałaby 
zamontowanie wysokiego ogrodzenia boiska i furtki, która umożliwi 
korzystanie z boiska również osobom niepełnosprawnym. Zamiast 
asfaltu, zamontowana zostałaby syntetyczna nawierzchnia 
kauczukowa. Natomiast płyta boiska mogłaby być wielofunkcyjna, bo 
poza dwoma nowymi koszami zamontowane zostałyby dwie bramki do 
piłki nożnej. Boisko spełniałoby kryteria wynikające z regulaminu 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, bo jest i byłoby po modernizacji 
— otwarte dla wszystkich mieszkańców.

500 000,00 DZIAŁALNOŚĆ ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO

Marzena Grzybowska, 
Edyta Jagiełło-Karpińska

CENTRUM EDUKACYJNO-
KULTURALNE "STARÓWKA" W I 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE

Centrum edukacyjno-kulturalne "Starówka" w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Starym Koninie jako "dostępna szkoła" otwiera 
swoje drzwi dla bliskich sąsiadów i nie tylko, dla młodszych i starszych 
mieszkanek i mieszkańców Konina. Jest odpowiedzią na potrzeby 
edukacyjno-kulturalne społeczności lokalnej. Zapraszamy na zajęcia 
artystyczne (teatralne, wokalne, plastyczne, rękodzieła), sportowe dla 
seniora, warsztaty psychologiczne, kursy językowe, wykłady 
historyczne, zajęcia wspierające ucznia "odrobię z Tobą lekcje", do 
planetarium oraz klubu edukacji filmowej "Kino Starówka". Szkoła z 
blisko 160-letnią tradycją będącą Alma Mater dla tysięcy Koninianek i 
Koninian otwierając się na mieszkańców przywraca szkołę miastu. 
Projekt ma na celu poszerzenie zainteresowań mieszkańców, rozwijać 
pasje, wzmocnić kontakty społeczne, uwzględnia lokalny sentyment do 
kina "Starówka". Ma przeciwdziałać osamotnieniu i pomóc budować 
relacje w grupie wielopokoleniowej zakładając nowe wyzwania po 
kryzysie wywołanym czasem pandemii. Zajęcia będę prowadzone 
popołudniami, w weekendy oraz ferie zimowe i wakacje letnie.

150 000,00 WYDZIAŁ KULTURY I WYDZIAŁ 
OŚWIATY

ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA 
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W 
KONINIE PRZY UL.GAJOWEJ 7A - 
ETAP 1

Miasto Konin przekazało na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Koninie działkę powierzchni ok. 60 arów. Działka jest już 
ogrodzona i służy w tej chwili jako wybiegi dla psów. Docelowo 
przeznaczona jest na rozbudowę schroniska. Pierwszym etapem 
rozbudowy schroniska jest postawienie w stanie surowym budynku A, 
w którym znajdować się będą: gabinet weterynaryjny, sala operacyjna, 
pomieszczenie po zabiegowe, część administracyjno-socjalna oraz sala 
zajęć przeznaczona na edukację dzieci i młodzieży. Dotychczasowe 
schronisko nadal nie spełnia wymogów Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Konieczne jest skanalizowanie placówki co ułatwi 
utrzymanie higieny zapobiegnie rozmnażanie się chorób zakaźnych. 
Projekt wykonania kanalizacji oraz koncepcja rozbudowy schroniska 
stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

1 000 000,00 WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ



18 Robert Ołtuszyk ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

19 Piasecki Jakub ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH D

20 Szymon Rąpel D

21 Szymon Rąpel D

22 Teresa Zawadzka D

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 
DO SP 7 I PRZEDSZKOLA NR 12 W 
KONINIE WRAZ Z PARKINGAMI

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa parkingu dla 
mieszkańców bloków przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40 oraz 
11Listopada 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 o 8, w tym 2 
dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie drogi, zwiększenie 
widoczności na przejściu dla pieszych. Umożliwia również bezkolizyjny 
ruch oraz zapewni " szybką drogę" dla pojazdów uprzywilejowanych, co 
niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich bloków, 
uczniów i przedszkolaków.

400 000,00

ŚWIETLNA I BEZPIECZNA ALEJA 
JEZIORKO ZATORZE

Świetlna i bezpieczna aleja jeziorko zatorze to pomysł, który ma na celu 
oświetlić oraz zabezpieczyć alejkę przy jeziorze zatorze korona górna - 
min. Przy ścieżce sensorycznej. Działanie ma spowodować, że 
mieszkańcy konina będą w bezpiecznych, oświetlonych warunkach 
spacerować, biegać. Stworzenie alejki wraz z otaczającą zieloną 
przestrzenią - staną się idealnym miejscem do spędzania wolnego 
czasu. Monitoring oraz właściwe jasne oświetlenie - w dużej mierze 
ograniczają akty wandalizmu. Rozwiązania poprawiające jakość życia 
mieszkańców powinny dominować i być założeniami nadrzędnymi.

265 000,00

FONTANNA Z POKAZEM JAK W 
DUBAJU LUB LAS VEGAS - OŻYWMY 
RYNEK I STARY KONIN - PRAWDZIWA 
ATRAKCJA ZMIENI TEN KAMIENNY 
PLAC, PRZYWOŁAJMY TROCHĘ 
DZIECIĘCEJ RADOŚCI

Zróbmy coś , aby stary rynek miał to coś. Razem, tak jak 2 lata temu, 
zagłosujmy na coś wartościowego. Wtedy oddaliście głosy na mój 
projekt czyli Iluminacje świąteczne - Bombkę i Karoce. Za co serdecznie 
dziękuje !!! Nie duża atrakcja , a ile zmieniła, tłumy Koninian chciały 
zrobić zdjęcia i rynek nagle stał się atrakcją, OŻYŁ, ale tylko na chwilę. 
Zróbmy, aby także latem nie był tylko kamienną pustynią. Wybudujmy 
fontannę, jakiej nie widział nikt. "Tańcząca" Ściana wodna , z animacją 
podświetleniem i muzyką_ Poczujmy się przy niej trochę jak nocą przed 
hotelami w gorącym Dubaju lub rozświetlonym Las Vegas. Sterowana 
komputerowo animacja, spowoduje , że o rożnych porach będziemy 
mieli różne motywy. Czasem spokojne melancholijne wręcz 
uspokajające, czasem skaczące małe "ciurki" pomiędzy , którymi mogą 
biegać dzieci, czy w końcu pod wieczór z pełną mocą "koncert wodny". 
O każdej porze usiądźmy przy niej i w delikatnej bryzie oddajmy się 
przyjemności. GŁOSUJMY TAK JAK WTEDY NA RYNEK !!!

999 999,00 WYDZIAŁ ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO

KOLOROWY RYNEK - CAŁOROCZNA 
ILUMINACJA RYNKU WRAZ Z 
ANIMACJAMI NA FASADACH 
BUDYNKU - NIECH CO NOC BĘDZIE 
JAK W BAJCE

Rynek nocą obecnie jest niedoświetlonym i smutnym miejscem, 
brakuje mu kolorów i atrakcji. ZMIENMY TO. Nie mamy tutaj zamiaru 
zrobić lunaparku, ale przydałoby się światło i dynamiki w odpowiednim 
wydaniu. Przeznaczmy środki, na zrobienie czegoś energetycznego. 
Dzięki w/w wnioskowi zrobimy profesjonalny projekt i na jego 
podstawie zamontujemy i oświetlimy wszystkie budynki na rynku. 
Podkreślimy ich detale, kształty i do każdego podejdziemy 
indywidualnie. Zmienimy także kolor światła z żółtego na bardziej 
naturalne i przyjemniejsze dla oka. Co najważniejsze w ramach 
wniosku, zrobimy ruchomą animacje tak zwany Maping 3d. Jak ktoś 
kiedyś był Np: w Toruniu na festiwalu światła, to wie że jest to 
niesamowite wrażenie, dzięki potężnemu projektorowi na budynku 
Urzędu wyświetlimy co tylko chcemy, i nie chodzi tutaj o filmy. Chodzi 
o zabawne „ poważne lub abstrakcyjne animacje polegające na 
zabawie bryłą budynku. Dzięki nim powstanie złudzenie że budynek się 
przesuwa, chowa, buduje , zmienia kształt czy pojawiają się z niego 
przeróżne kształty. To razem z oświetleniem spowoduje , ze każdy 
będzie chciał to zobaczyć. Zróbmy coś, aby nasz rynek był jedynym taki 
nie tylko w Wielkopolsce, ale i Polsce, coś wyjątkowego u ans w 
mieście. GŁOSUJ na Kolorowy Rynek i Fontannę, razem te dwa wnioski 
zmienią cały rynek niewyobrażalnie na lepsze.

999 999,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I WYDZIAŁ 
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

PUNKT WIDOKOWY "TURKUSOWE 
JEZIORO"

Nie można popływać ale można podziwiać. Chcesz poczuć się jak nad 
morzem śródziemnym? Zróbmy punkt widokowy turkusowego 
jeziorka. Rowerami dojedziemy tam od strony hałd Zatorza. Może uda 
się przyciągnąć turystów do tego poprzemysłowego miejsca. To 
promocja miasta i naszej przemysłowej historii. Wystarczy 
uporządkować teren, kawałek ścieżki utwardzić ok. 250m, po terenach 
miejskich, wybudować punt widokowy z monitoringiem w ciekawym 
kształcie, zaprojektowany przez jakiegoś zdolnego architekta, z tablicą 
informacyjną, śmietnikiem i kompozycją ławek. Pochwalimy się w 
bezpiecznym i uporządkowanym zakątkiem przekształceń 
antropogenicznych środowiska naturalnego.

350 000,00 WYDZIAŁ ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO
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