Wnioski przyjęte do głosowania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 - zadania duże
Lp. Wnioskodawca

Nazwa zadania

Skrócony opis

Koszt po Wydział
weryfikacji UM opiniujący

1 Jacek Bąkowski

Wymiana nawierzchni
chodnika przy ul. Armii
Krajowej (od strony
zachodniej) od ul. J.
Bema do budynku Armii
Krajowej 2 (ok. 300m2)

Wymiana istniejącej asfaltowej nawierzchni chodnika (szer. Ok.. 2m, dł. Ok.
150 m) na kostkę brukową wraz z koniecznymi pracami brukowymi
(osadzenie krawężników, studzienek telekomunikacyjnych) - działki nr 35/7,
35/17 oraz 35/5. 1/ Zakup kostki brukowej dla powierzchni ok 300m2 oraz
krawężników 300mb 2/ Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z
pogłębieniem koniecznym na podsypkę betonową i kostkę 3/ Wykonanie
podsypki betonowej oraz ułożenie kostki 4/ Osadzenie krawężników i
obudowanie studzienek telekomunikacyjnych.

55 000,00

Wydział
Drogownictwa

2 Joanna Sznajder

Nadwarciańska Scieżka
Rekreacyjna

Na terenach nadwarciańskich na południe od ul. Przemysłowej i
Wyszyńskiego, wzdłuż terenu Komendy Policji, szpitala, szkoły oraz
amfiteatru ciągnie się krótki aczkolwiek dość uczęszczany szlak spacerowy
prowadzony częściowo wielkimi betonowymi płytami, a częściowo kostką
typu eurobruk. Pomysł zakłada remont dostępnej trasy wraz z z wymianą
nawierzchni na asfaltową o szerokości ok 2m, oraz dobudowanie brakujących
odcinków, tak, aby udostępnić ten piękny rejon również dla rowerów, matek z
wózkami i rolkarzy. W stanie obecnym Ci pierwsi, choć dalece o
komfortowej, jednak są w stanie taką wycieczkę odbyć, o tyle kółka wózków
i rolek nijak nie pozostawiają możliwości wykorzystania tego urokliwego
zakątka Miasta. Trasa taka znakomicie łączy potrzeby zarówno
spacerowiczów, biegaczy, rolkarzy i rowerzystów. W przyszłość (t.j. np. po
wybudowaniu mostku na kanale ulgi) można szlak rozwijać dalej i połączyć z
przeciwległym brzegiem, a nawet z Bulwarami Nadwarciańskimi.

800 000,00

Wydział
Drogownictwa

3 Jakub Sznajder

Wrotkowisko

Wrotkowisko to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Konina
uprawiających sporty wrotkarskie, a zatem przede wszystkim rolkarzach i
wrotkarzach. Technologicznie wrotkowisko to po prostu boisko na planie koła
o średnicy około 40-50m, wykonane z asfaltu drobnoziarnistego z
wydzielonym na obrzeżu pasem o szerokości około 3-4m w innym kolorze
asfaltu, jako okrągłego toru oddzielonego od pozostałej części wrotkowiska.
W przyszłości inwestycję taką można rozwijać o dalsze elementy jak wiata
zadaszeniowa czy kolejne ławki i kosze na zewnątrz okręgu. Mnogość i
różnorodność aktywności fizycznych jakie można na wrotkowisku uprawiać
jest bardzo duża!

130 000,00

Wydział
Drogownictwa /
Wydział
Inwestycji

4 Krystyna
Bogumiła
Leśniewska

Jednostronna
przebudowa chodnika
przy ul.
Szymanowskiego

Obecny chodnik nie spełnia swojej roli, jest za wąski, nie przejdzie osoba
niepełnosprawna ani z dziecięcym wózkiem. Terenu zielonego jest dużo i nie
ma problemu by ten chodnik poszerzyć, tak aby stał się użyteczny
mieszkańcom. Po przeciwnej stronie ulicy chodnik jest bardzo
fragmentarycznie przecinany wjazdami i miejscami parkingowymi. Dlatego ta
część jest jedyną bezpieczną droga dla pieszych i wózków (do szkół, sklepów
i bloków).

300 000,00

Wydział
Drogownictwa

5 Dariusz
Jagodziński

Pojazd księżycowy prof. Lata szkolne są związane z Koninem; jego rodzina mieszkała przy cukrowni
Bekkera na bulwarach
"Gosławice" (obecnie część Konina), gdzie ojciec był zarządcą. W Koninie
ukończył gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). Po ogłoszeniu
przez NASA w 1961 roku konkursu na pojazd zdolny do poruszania się po
Księżycu w ramach programu Apollo Space program, zespół konstruktorów
pod kierownictwem Mieczysława Bekkera rozpoczął prace objęte tym
programem. Efektem tych prac było skonstruowanie pojazdu księżycowego
LRV, a wykonanego przez koncern General Motors w kooperacji z zakładami
Boeing. Profesor Bekker był autorem całości rozwiązań technicznych, które
zapewniały poruszanie się LRV po gruncie księżycowym. Pojazd ma być
rzeźbą w skali 1:1 pojazdu księżycowego wykorzystanego w czasie misji
Apollo. Dzięki miejscom do siedzenia pozwoli on na wykonywanie
pamiątkowych zdjęć, obcowanie z wynalazkiem Koninianina, który zna
każdy mieszkaniec Polski, Europy czy Świata. Ma przyciągać turystów i stać
się wizytówką Konina. Ustawienie rzeźby na bulwarach ma stanowić kolejną
atrakcję, przyciągającą w to miejsce turystów i Koninian. Budowac dumę z
osiągnięć naszego miasta. Monitoring zainstalowany na bulwarach ma
zapewnić bezpieczeństwo obiektu.

430 500,00

Wydział
Kultury

6 Kamila Sidor

Gry terenowe "Tajniki
natury"

Zadanie Gry terenowe "tajniki natury" zakłada zakup 30 edukacyjnych gier
przyrodniczych i ich montaż przy 10 placach zabaw na różnych osiedlach (I,
II, III, IV, V, Niesłusz, Chorzeń, Zatorze, Wilków, Stary Konin (park). Na 1
placu przewiduje się ustawienie 2 różnych labiryntów i światowida. Gry
terenowe są doskonałym sposobem na zdobywanie wiedzy w modelu
"przyjemne z pożytecznym". Treści edukacyjne: fotografie, ilustracje,
schematy, opisy, przekazywane są za pomocą zabawy, więc są miłe i
przyjemne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Gry pozwalają poznac nowe
wiadomości a także zweryfikować wiedzę już posiadaną. Gry utrwalają
zdobytą wiedzę z zakresu np. macierzyństwa, opieki nad potomstwem u
różnych gatunków zwirząt, budowy leśnyc domów, informacje o ich
mieszkańcach, a także wybranych gatunkach drzew i krzewów. Atutem
zadania będzie jego lokalizacja, bowiem są to miejsca ogólnodostępne. Daje
to możliwość korzystania z gier przez spacerujące rodziny z dziećmi, a także
przez grupy dzieci przebywające na placach. Place zabaw: ul. Tuwima, ul.
Bydgoska 12, ul. Kleczewska 8, os. Legionów, ul. Wyzwolenia (szczyt
budynków Zakole 6-8), ul. Wyspaiańskiego, ul. Spółdzielców-Makowa, ul.
Paderewskiego (przy jeziorku), ul. Leszczynowa, park im. F. Chopina
http://mentorsklep.pl/pl/p/Znajdz-moja-mame-Wariant-II-LabiryntyNatury/1856 http://mentorsklep.pl/pl/p/Swiatowid-standard-ptaki-pol-ilak/1796

7 Jan Sidor

Montaż rurowych barier,
wzdłuż ulicy
Przemysłowej na
chodnikach od ulicy
Kolejowej do ulic
Matejki - Gajowa

Projekt zakłada montaż po dwóch stronach ulicy Przemysłowej, na odcinku
od ulicy Kolejowej do ulicy Gajowej, barier rurowych Typ-A. Chodnikami
wzdłuż ulicy Przemysłowej na tym odcinku przemieszcza się wiele osób,
przede wszystkim, dzieci, młodzieży osób dorosłych w kierunku przedszkoli i
szkół oraz MDK-u, jak również do kościoła, targowisko miejskie, czy też
przystanek autobusowy na wysokości byłego Hortexu. W miejscach, których
bariery utrudniałyby funkcjonowanie i życie nie będą montowane np. na
wysokości bram wjazdowych i wyjazdowych z prywatnych posesji, dojazdu
do sklepów itp. Bariery przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dla
osób poruszających się po chodnikach, w tym również rowerzystom z uwagi
na ogromne natężenie transportu samochodowego na tej ulicy (ponad 10.000
samochodów na dobę).

87 050,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

231 000,00 Wydział
Drogownictwa

8 Monika Grobelna

Biegniemy nad Wartę! 4-kilometrowa ścieżka
biegowa i nordic walking
wokół wyspy Pociejewo

Projekt przewiduje wytyczenie ścieżki wokół wyspy Pociejewo w Koninie
(pętla 4km), oznakowanie
jej oraz montaż tablic informacyjnych: jedna z mapą trasy, a druga z
instruktażem do wykonania
przedbiegowej rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających po biegu.
Ścieżka biegnie wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Start projektowanej
trasy znajdować się
będzie przy Moście Toruńskim. Przy punkcie start/meta umieszczone zostaną
tablice informacyjne,
stojak na rower oraz drążek do rozciągania. Na całej trasie będą
rozmieszczone słupki dystansowe w
odległościach: na pierwszym kilometrze — co 100m, na kolejnych - co 1
kilometr (13 słupków).
Pierwszy odcinek trasy będzie pomocny podczas treningu interwałowego.
Prace rewitalizacji terenu obejmują: wyrównanie terenu na fragmentach,
poszerzenie ścieżki do ok.
l,5m, ukształtowanie łagodniejszych zejść z wału.

9 Mariusz Ejma

Rewitalizacja Parku
Miejskiego w Cukrowni
Gosławice przy ulicy
Ślesińskiej. (wcześniej
należący do Cukrowni
Gniezno S.A.)

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Cukrowni Gosławice przy ulicy
Ślesińskiej.
Mieszkańcy osiedla pamiętają lata świetności parku, który zadbany i
atrakcyjny, służył nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Obecnie nie ma
urządzeń, nie jest należycie zagospodarowany, zaniedbany odstrasza
mieszkańców a zwłaszcza dzieci. W tej lokalizacji jest to jedyny
ogólnodostępny park miejski.
Proponuję rewitalizację parku:
1. Odnowienie i naprawa ogrodzenia parku.
2. Budowa nowych, utwardzonych ścieżek pieszych wraz z małą
architekturą (ławki, śmietniki, etc.),
3. Modernizacja istniejącego placu zabaw
4. Rewitalizacja zieleni w parku
5. Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami
świetlnymi wzdłuż ciągów pieszych
6. Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie trawników, kwietników i
nasadzeń.

33 500,00

Wydział
Inwestycji

500 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

10 Jacek Kwiatkowski Zabezpieczenie kwoty
55000 złotych na badania
laboratoryjne środków
zastępczych tzw.
dopalaczy.

W trosce o zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców miasta Konina
wnioskuję o zabezpieczenie na poczet badań laboratoryjnych środków
zastępczych w wysokości 55 000 złotych. Zjawisko wprowadzania do obrotu i
używania środków zastępczych wymaga zdecydowanych działań
zapobiegawczych ze strony odpowiednich inspekcji, jak np. Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Jednostka konińska dokłada
wszelkich starań na miarę swoich możliwości, aby przeciwdziałać
narkomanii, niestety przeprowadzenie badań na jednej próbce to koszt około
600 zł. Na chwile obecną w Koninie przeprowadza się średnio jedno badanie
laboratoryjne w miesiącu z powodu braku środków finansowych, dzięki
czemu podmioty handlujące „dopalaczami" czują się bezkarne.
„Dopalacze" to grupa różnych produktów zawierających substancje
psychoaktywne oraz substancje halucy-nogenne pochodzenia roślinnego, jako
legalne produkty trafiły około 7 lat temu na rynek Polski. Środki za-stępcze
sprzedawane są w sklepach kolekcjonerskich w tzw. „smart shopach", a swoją
działalność prowadzą zazwyczaj w centrach miast i obok szkół, bowiem to w
głównej mierze młodzi ludzie stali się ich klientami. W Koninie także mamy
takie sklepy. Jedynym sposobem na chwile obecną, aby zwalczać istnienie
takich przy-bytków jest zwiększenie liczby kontroli i przeprowadzanie
większej ilości badań laboratoryjnych.
Dlatego uważam, że kontrola podmiotów w związku z wprowadzaniem do
obrotu produktów, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że
stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia ludzi jest bardzo potrzebna. Dzięki
zabezpieczonej kwocie jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na dystrybucję
substancji psychoaktywnych.

11 Iwona Merstovic- Zainstalowanie platformy Mobilny podnośnik na basen dla niepełnosprawnych jest niezwykle
Janiak; Henryk
dla niepełnosprawnych innowacyjnym ,szybkim, bezpiecznym i wygodnym urządzeniem do
Chodarcewicz
na basenie lub obu
transportu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności
basenach
motorycznej, ktory usprawnia i sprowadza do minimum pomoc opiekunów.

12 Małgorzata
Wagner

Plac zabaw przy ul.
Solskiego 2

Plac zabaw przy ulicy Solskiego jest zniszczony i niebezpieczny. Dzieci nie
mają się na czym bawić, a rodzice i tak im nie pozwalają, gdyż zabawa na
nim to ryzyko urazu. Plac znajduje się w niewielkiej odległości od skweru z
fontanną przed KDKiem, tak gromadnie uczęszczanego przez rodziny z
dziećmi. Przydałby się w niewielkiej odległości plac zabaw z prawdziwego
zdarzenia. Proponowany zakres to: wykonanie ogrodzenia i modernizacja
urządzeń zabawowych.

55 000,00

Wydział
Zarządzania
Kryzysowego

90 000,00

MOSiR

200 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

13 Krzysztof
Braciszewski

Budowa boisk do
siatkówki plażowej na
terenie Parku 700-lecia w
rejonie Hali Sportowej
MOSiR (Konin, ul.
Popiełuszki 2a)

Budowa kompleksu 3 boisk do siatkówki plażowej we wskazanej lokalizacji
umożliwiłaby mieszkańcom Konina aktywny wypoczynek, a jednocześnie
sprawną organizację okazjonalnych turniejów (z okazji np. Dni Konina, Fety
na koniec lata, itp.). Bezpośrednie sąsiedztwo hali MOSiR umożliwiałoby
skorzystanie z zaplecza magazynowego do przechowywania we właściwych
warunkach sprzętu przez okres zimowy. Dodatkową zaletą takiej lokalizacji
jest sąsiedztwo kilku innych obiektów sportowych (korty, stadion
lekkoatletyczny, hala sportowa) co wzmocniłoby charakter tego terenu jako
centrum uprawiania sportu w Koninie. Poza tym, Konińskie Towarzystwo
Piłki Siatkowej (którego jestem Sekretarzem) korzystające z obiektu przy ul.
Popiełuszki, mogłoby objąć te boiska opieką techniczną (przygotowanie boisk
do sezonu letniego i potem -przygotowanie do sezonu zimowego).

45 000,00

Wydział
Inwestycji

14 Piotr Pęcherski

Poczytaj mi Zosiu

Projekt zakłada stworzenie multimedialnej internetowej ławeczki z konińską
pisarką Zofią Urbanowską. Ławeczka lub stolik powinny mieć dodatkowe
wolne miejsce dla gości, turystów chcących zrobić sobie zdjęcie z pisarką,
sama zaś Urbanowską powinna mieć w rękach książkę np. nagrodzoną w
ogólnokrajowym konkursie "Tygodnika Ilustrowanego" Księżniczkę. W
obiekcie zamontowana powinna być instalacja multimedialna czytająca
kobiecym głosem fragmenty książek Z.Urbanowskiej i zachęcająca do lektury
całości (książki są dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie).
Dodatkową opcją może być możliwość połączenia ze znajomą osobą poprzez
kamerę on-line skierowaną na ławeczkę. Projekt zakłada możl... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/27

90 350,00

Wydział
Kultury Sportu i
Turystyki

15 Piotr Pęcherski

Zasiądź w Koninie

Projekt zakłada ustawienie na skwerze przed Konińskim Domem Kultury
mebli miejskich umożliwiających odpoczynek na atrakcyjnej wizualnie
konstrukcji. Meble miejskie poza funkcją podstawową mogą jednocześnie
zwiększyć atrakcyjność przestrzeni miasta poprzez jej dodatkowe
zagospodarowanie elementami promocyjnymi. Widoczny z góry napis może
być uwieczniany przez latające nad miastem jednostki powietrzne i
wykorzystywany w materiałach promocyjnych, dla odwiedzających meble
może być także miejscem przy którym warto zrobić sobie zdjęcie lub pokazać
się on-line znajomym. Ze względu na istniejący monitoring skweru przed
KDK, zakłąda się wykorzystanie istniejących kamer miejskich.

75 000,00

Wydział
Kultury Sportu i
Turystyki

16 Piotr Pęcherski

Urzędomatem do urzędu Projekt zakłada zainstaowanie na terenie miasta (np.. W holu PWSZ) jednego
(-ów)
urzędomatu umożliwiającego złożenie dokumentów do Urzędu Miejskiego w
Koninie. Urzędomat przyj,ie skłądane dokumenty i wystawi pisemne
potwierdzenie złożenia dokumentów. Dokumenty będzie można składać
również po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy. Urzędomat
będzie przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne. W
przyszłości, w zależności od zainteresowaia użytkowników, liczbę tego typu
urzędomatów mozna będzie w mieśce zwiększać. W ramach projektu zostanie
również uruchomiony Internetowy Serwis Opłat Gminnych pozwalający na
prezentację, poprzez interatywny formularz, wszyskich płatności do Urzędu
Miejskiego w Koninie oraz umożliwi wszystkim mieszkańcom dokonywanie
opłat w formie płatności elektronicznej poprzez Internet z dowolnego
komputera oraz urzędomatu.

100 000,00

Wydział
Informatyki

17 Andrzej Borek

Przebudowa istniejącej
bieżni na Dzielnicowym
Stadionie Sportowym Łężyn na tor do jazdy na
rolkach i rowerach w
warunkach letnich oraz
tor do jazdy na łyżwach
w warunkach zimowych

440 000,00

MOSiR

Inwestycja przebudowy istniejącej bieżni okalającej boisko do piłki nożnej na
Dzielnicowym Stadionie Sportowym - Łężyn na tor do jazdy na rolkach,
rowerach o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6ni. Zakres robót przewiduje:
- rozbiórkę istniejącej bieżni wykonanej z żużla (2655m ) oraz obrzeży
chodnikowych po obu jej stronach (855 mb),
- wykorytowanie i zagęszczenie podłoża pod nowe warstwy podbudowy,
- osadzenie obrzeży oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ścieżek
rowerowych zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz.U. z 1999r. nr 43, póz. 430) z warstwą ścieralną z asfaltu lanego.
Dodatkowo profil nawierzchni ścieżek powinien być tak zaprojektowany i
wykonany, aby umożliwiał w okresie letnim odprowadzenie wody z jej
powierzchni, natomiast w warunkach zimowych przy zabezpieczeniu tych
odpływów umożliwiałby zalanie ścieżki wodą, która służyłaby jako tor do
jazdy na łyżwach w przypadku temperatur ujemnych.

18 Andrzej Borek

Przebudowa istniejącego
placu utwardzonego
znajdującego w pobliżu
trybun na Dzielnicowym
Stadionie Sportowym Łężyn na kort tenisowy z
nawierzchnią ze
sztucznej trawy wraz z
ogrodzeniem

Inwestycja przebudowy istniejącego placu utwardzonego znajdującego
się od strony południowej w pobliżu trybun na Dzielnicowym Stadionie
Sportowym - Łężyn na kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
Zakres robót przewiduje:
- rozbiórkę istniejącego placu lub jego wykorzystanie pod wykonanie
podłoża dynamicznego (480 m2),
- budowę kortu ziemnego wraz z osprzętem,
- ogrodzenie terenu kortu siatką o wys. 4m.

95 000,00

MOSiR

19 Dorota Moks

Bezpieczne aktywne
przejście dla pieszych
SeeMe na skrzyżowaniu
ul. Kleczewskiej i ul.
Willowej obok
przystanku
komunikacyjnego.

Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych (przy przystanku) na ulicy
Kleczewskiej -osiedle Międzylesie. Ulica Kleczewska jest bardzo ruchliwą
ulicą, bardzo trudno jest przejść z jednej strony na drugą. Kierowcy nie
zatrzymują się, a nawet gdy ktoś się zatrzyma z jednej strony do z drugiej jadą
nie zważając na pieszych. Jest to niebezpieczne szczególnie dla dzieci gdy
wsiadają/wysiądą z autobusu w drodze do szkoły i chcą się przedostać na
druga stronę ulicy. Sygnalizacja świetlna włączana na żądanie pieszego
poprawiła by sytuację.

60 000,00

Wydział
Drogownictwa

20 Ewa Gaj

Przystań wodna przy
Amfiteatrze

Przystań przystosowana do cumowania i postoju małych jednostek
pływających, w szczególności kajaków, a także tramwajów
wodnych.Wyposażona w pomosty drewniane, infrastrukturę elektryczną oraz
urządzenia socjalne np ławki i stoły pod dachem, murowany grill, toaletę.
Całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

1 000 000,00

Wydział
Inwestycji

21 Tomasz
Karczewski

Zadanie-ścianka
Celem jest-ścianka treningowa z przeznaczeniem do tenisa ziemnego
treningowa do tenisa
wykonana z wysokiej ja-kości rozbieralnych modułów polymerowych o
ziemnego -paraboliczna wymiarach 10,5m szerokości i 2,3m wysokości ustawiana na fundamencie
modułowa ścianka do
betonowym.
tenisa ziemnego ,oraz
Miała by powstać na wielofunkcyjnym boisku "Orlik" przy ulicy
wymalowanie linii
Kryształowej 3 w Koninie administratorem którego jest Gimnazjum nr 2 w
wymiarowego kortu
Koninie.
tenisowego i
Urządzenie tego typu stanowiło by integralną część boisk "Orlik" z
zamontowanie w
rozszerzeniem oferty spor-towej o dodatkową dyscyplinę jaką jest tenis
nawierzchni
ziemny cieszący się coraz większym zaintereso-waniem młodzieży szkolnej
poliuretanowej tulei w
oraz środowiska lokalnego z korzyścią dla przyległego Gimnazjum nr 2 i
których osadzone były by Szkoły podstawowej nr. 15 w Koninie
słupki i siatka do tenisa Obiekty sportowe w tej części naszego miasta nie posiadają tego typu
ziemnego.
urządzeń treningowych. Z takiej ścianki mógłby korzystać każdy od malucha
do seniora stanowiła by źródło zabawy i rekreacji mieszkańców osiedla
Sikorskiego i nie tylko.

98 000,00

Wydział
Inwestycji

22 Maria
Słowikowska

Poszerzenie i odnowienie Z parkingu korzystają mieszkańcy pobliskich ulic, uczniowie, pracownicy,
parkingu przy ulicy
klienci w/w placówek i parafianie. Powierzchnia parkingu należąca do UM w
Kolskiej 2
Koninie wynosi 672 m2 -2/3 całej jego powierzchni (właścicielem pozostałej
1/3 jest parafia pw. Św. Bartłomieja). Parking jest mały, jak na tak dużą liczbę
klientów. Każdego ranka panuje tu tłok i chaos, rodzice nie mogą bezpiecznie
dowozić małych dzieci do szkoły. Na ulicy tworzą się korki zagrażające
bezpieczeństwu, szczególnie małych dzieci. Asfaltowa nawierzchnia jest
zniszczona, wymaga ciągłych napraw.

200 000,00

Wydział
Drogownictwa

23 Piotr Szewczyk

KONIN MUSIC
FESTIVAL

KONIN MUSIC FESTIVAL- letni festiwal muzyczny, którego głównym
celem ma być wypromowanie Konina jako ogólnopolskiego ośrodka kultury
młodzieżowej. Przedsięwzięcie jest kierowane zarówno do konińskiej
społeczności, studentów, mieszkańców sąsiadujących z Koninem powiatów
jak również innych miast z całej Polski. Jednym z głównych filarów festiwalu
ma być zbiórka pieniędzy na cele charytatywne.
Konin Musie Festival ma szansę stać się wizytówką naszego miasta, promując
przy tym nie tylko atrakcyjne położenie geograficzne Konina, jego
kilkusetletnią historię ale też przedstawi Konin jako miasto otwarte i
przychylne na potrzeby jego mieszkańców a co za tym idzie pomoże
sprowadzić dodatkowych inwestorów do naszego miasta.
Koncert miałby się odbyć 24 czerwca 2016 roku (piątek) na konińskich
Błoniach przy Starówce (Stary Konin). Wstęp na teren festiwalu:
BEZPŁATNY.

320 000,00

Wydział
Kultury Spotru i
Turystyki

24 Jarosław Koźlarek NOWE ŻYCIE RZEŹB Projekt zakłada renowację rzeźb i pomników rozsianych po mieście.
Odświeżenie przez odmalowanie, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie,
remont postumentów, nowoczesne oświetlenie, uporządkowanie najbliższego
otoczenia i umieszczenie tablic z opisem. Lista obiektów objętych projektem:
1. Pomnik lotników na Glince (ul. Kardynała Stefana Wyszynskiego) 2.
Rakieta przed dawną Składnicą Harcerską (ul. Dworcowa) 3. Rzeźba na
skwerze obok Sądu Okręgowego (ul. Energetyka) 4. Rzeźba przy placu zabaw
w parku przy basenie (ul. Przemysłowa) 5. Rzeźba na V osiedlu przed apteką
(ul. 11 Listopada) 6. Znak powitalny Konina od strony Brzeźna (ul. Kolska)
7. Znak powitalny Konina od strony Goliny (ul. Poznańska) 8. Znak... cały
pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/63

240 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

25 Łukasz
Radziszewski

Nowoczesny Konin
przyjazny
słabowidzącym i
niewidomym dostosowanie instytucji
publicznych w Koninie
do potrzeb osób z
dysfunkcją wzroku.

Dostosowanie instytucji użyteczności publicznej takich jak: Urząd Miasta,
MOPR, Miejska Biblioteka Publiczna, COP do potrzeb osób niewidomych i
słabowidzących (w tym również seniorów) w celu zwiększenia ich
uczestnictwa w sferze publicznej poprzez wyposażenie tych miejsc w:
wypukłe tablice tyflograficzne przestawiające układ pomieszczeń;
obrajlowione tabliczki na drzwi; systemy udźwiękowienia i powiadamiania
dla osób potrzebujących pomocy; stanowisko komputerowe przystosowane
dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz stacjonarny powiększalnik z
funkcją mowy, który umożliwia samodzielne wypełnianie dokumentów i ich
odsłuchiwanie przez osoby niewidome i słabowidzące.

287 238,00 Zakład Obsługi
Urzędu
Miejskiego

26 Eugeniusz Piguła

Odbudowa drewnianej
altany parkowej (w
miejscu wcześniej
istniejącej altany podkowa taneczna)

Celem projektu jest rekonstrukcja obiektu technicznego, mianowicie altany
parkowej przeznaczonej do celów rekreacyjnych i kulturalno - zabawowych,
integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej, wraz z pomieszczeniem
na punkt i zaplecze gastronomiczne. Obiekt zadaszony, z ażurowymi
ściankami i okiennicami zabezpieczającymi obiekt na okres zimowy. Służyć
będzie on nie tylko mieszkańcom Konina, ale również innym osobom przy
okazji zwiedzania naszego parku. Realizacja inwestycji wpłynie na
odrodzenie i ożywienie tego miejsca, który to obiekt w pamięci mieszkańców
z parkiem jest nieodzownie związane.

70 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

27 Eugeniusz Piguła

„ WYKONANIE
ZADASZENIA
AMFITEATRU - w
parku im. F. Chopina w
Koninie (zadaszenie
wykonane z drewna).

Celem projektu jest wybudowanie obiektu technicznego - zadaszenia
amfiteatru wraz zapleczem gospodarczym. Wpłynie to na podwyższenie
walorów konińskiego parku oraz poprawę warunków koncertowych w
przypadku załamania pogody. Wykonanie zadaszenie obiektu ma szczególne
znaczenie w celu zabezpieczenia odbywających się na nim cyklicznych
imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych. Szczególne znaczenie projektu
to zabezpieczenie występujących osób i sprzętu nagłaśniającego imprez jak;
festyny, wystawy, konkursy oraz każdą inną działalność służącą popularyzacji
i pogłębieniu wiedzy o ekologii i poszanowaniu środowiska naturalnego.

200 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

28 Eugeniusz Piguła

Wzbogacenie zieleni i
drzewostanu parku -„
WYKONANIE
NOWYCH NASADZEŃ
DRZEW I KRZEWÓW
"(I etap - wykonanie
projektu nasadzeń) w
parku im. F. Chopina w
Koninie.

Celem projektu jest wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów
pozwalające na wzbogacenie zasobów drzewostanu parku. Wpłynie to
zarazem na poprawę atrakcyjność wypoczynkową i aktywność środowiskową
wśród mieszkańców. Przeprowadzona pielęgnacja drzewostanu, krzewów i
zieleni znajdujących się na terenie parku wpłynie na jego atrakcyjność oraz
podniesie walory edukacyjne o znaczeniu turystycznym. Dzięki
niepowtarzalnym walorom przyrodniczym, które będą wykorzystane w celu
funkcjonalnego zagospodarowania tego terenu pod odpowiednie strefy
tematyczne, park ten stanie się wizytówką miasta i przystanią dla
przejeżdżających tędy turystów. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na
podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę estetyki i
funkcjonalności przestrzeni publicznej. Zadanie będzie wykonywane w
etapach (projekt, następnie prace nasadzenia drzew i krzewów).

129 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

29 Eugeniusz Piguła

Dydaktyka, rewalidacja Celem projektu jest wykonanie obiektu - „ OGRÓD SENSORYCZNY ", jako
oraz terapeutyka w
kompozycji ro-ślinnej, tak zaprojektowanej, gdzie bodźce pozawzrokowe są
ramach - „ OGRODU
użyte celowo i to w większym na-tężeniu niż zwykle. Projekt uwzględnia
SENSORYCZNEGO
miejsca oddziaływania na zmysły: smak - np. ( zioła, warzywa, krzewy,
kompozycja roślin (I etap owoce), dotyk - np. (rośliny, elementy drewniane, kamienie), zapach - np.
budowy ogrodu - projekt) (kwiatów, ziół, drzew), słuch - np. (szum roślin i wody, dzwonków
wietrznych), wzrok -np.(barwy roślin, architektura ogrodowa). Ponadto
urozmaiceniem ogrodu są zakątki tema-tyczne z rodzimymi i obcymi
gatunkami botanicznymi różnych typów krajobrazu np. ogród górski, wiejski,
japoński. Budowa ogrodu przewidziana w V etapach - I etap budowy-projekt.
Ostatnim etapem jest wykonanie.

179 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

800 000,00

Wydział
Inwestycji

30 Beata Kuśmierczak Wniosek - Odbudowa
boiska i budowa strefy
relaksu przy I Liceum
im.T.Kościuszki w
Koninie, ul.Mickiewicza
14

Zagospodarowanie terenu w boisko wielofunkcyjne wraz z siatkami
wychwytującymi (2 boiska - do siatkówki i badmintona) boisko z bramkami i
tablicami do kosza, bieżnia 40m lub 60m, zakończona skocznią w dal. W
strefie relaksu ławeczki, możliwość podłączenia sprzętu nagłaśniającego,
stosowne oświetlenie, stoliczki do gier planszowych, 2 stoły betonowe do
ping ponga, slackline.

31 Bartosz
Kazimierczak

Trybuny dla Orlika przy Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy II Liceum
II LO im. K. K.
Ogólnokształcącym im. K. K.
Baczyńskiego w Koninie Baczyńskiego w Koninie (ul. 11 Listopada 7a) został oficjalnie oddany do
użytku 8 listopada 2011
roku. Bardzo dobrze służy do celów sportowych i rekreacyjnych oraz
przyczynia się do rozwoju
sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt ogólnodostępny i
bezpłatny - przeznaczony dla
wszystkich mieszkańców Konina.
Nasz ORLIK składa się z: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego
przeznaczonego do piłki
siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz badmintona.
Na Orliku brakuje nam tylko TRYBUN. Na dobry początek planujemy
przygotowanie terenu
pod trybuny oraz montaż 4-rzędowych trybun dla widzów z ok. 90 miejscami
siedzącymi.

32 Zbigniew
Kosmalski

Budowa świetlicy przy
Szkole Podstawowej Nr
4 62-510 KONIN, ul.
Błaszaka 4 - dla potrzeb
środowiska lokalnego

Projekt polega na dobudowie do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Koninie pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę o po wierzchni
około 225 m2 z osobnym wejściem z ze-wnątrz od strony ul. Błaszaka.
Świetlica będzie także połączona ciągiem komunikacyjnym szkoły na
parterze. Budynek zostanie ocieplony, kolorystycznie dostosowany do
obecnej elewacji szkoły, będzie także uwzględniał potrzeby osób
niepełnosprawnych pprzez przystosowany podjazd. Świetlica zostanie
wyposażona w meble, pomoce i środki dydaktyczne. Przewidziano
monitoring pomieszczeń i wejścia na teren świetlicy. Całość
zaprojektowanego budynku nie burzy ładu architektonicznego.

38 000,00 Wydział
Inwestycji

900 000,00

Wydział
Inwestycji

33 Zbigniew
Kosmalski

Budowa boiska do piłki
nożnej przy Szkole
Podstawowej Nr 4 62510 KONIN, ul.
Błaszaka 4 - dla potrzeb
środowiska lokalnego.

Projekt polega na budowie nowoczesnego boiska do piłki nożnej przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Koninie. 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 po woduj e rozmiękczanie nawierzchni, tworzenie kałuż i
czasowe wyłączenie z użytkowania. Nawierzchnia piaskowa nie spełnia w
obecnym czasie standardów nowoczesnego boiska.

500 000,00

Wydział
Inwestycji

34 Waldemar
Duczmal

Kino plenerowe

Pomysł nie jest mój, obiecałem go tylko wyliczyć i przelać na wniosek.
Narodził się w czasie spotkań z młodzieżą w ramach projektu Miasta2050.
Szczególne podziękowania dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół GórniczoEnergetycznych w Koninie. Kino plenerowe w różnych częściach miastach,
np. Bulwar, giełda samochodowa - tutaj typowe kino samochodowe, skarpa
przy Amfiteatrze, Park 700 - lecia. Park Chopina. Zgłaszajacie pomysły na
inne lokalizacje. Trzeba będzie jeszcze wyliczyć koszty transportu i
zabezpieczenia i opłat ZAiKS Seanse cotygodniowe w okresie letnim.
Zakupiony sprzęt można będzie wykorzystać w czasie różnych imprez
miejskich. Tutaj przykład takiego kina - http://goo.gl/jKda6d Zdjęcia w ...
cały pomysł: http://pomysl.konin.pI/pomysl/3

93 670,00

Wydział
Kultury Sportu i
Turystyki

35 Kazimierz
Tomczak

Schody zejściowe z ulicy
Młodzieżowej do ulicy
Jana Pawła II - Konin
Osiedle Glinka

1. Projekt techniczny + pomiary geodezyjne
2. Demontaż istniejących schodów
3. Wykonanie schodów żelbetowych
h=17,0cm; szerokość stopnia
4. Chodnik przy ul. Młodzieżowej 12m
5. Barierka ochronna dwustronna

50 000,00

Wydział
Drogownictwa

36 Łukasz Gołdych

Astrobaza

Projekt w skrócie obejmuje budynek astrobazy o wymiarach ok. 10x14 m, o
wysokości wraz z kopułą ok. 10 m. Wykonawca zobowiązany będzie również
do wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych, w tym tych dla
monitoringu. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie
zagospodarowanie terenu czyli budowa drogi dojazdowej, miejsc
postojowych, chodników, oświetlenia terenu oraz nasadzeń ziele-ni. W
obserwatorium powinny znaleźć się przynajmniej 16-calowy teleskop,
teleskop słoneczny oraz inne teleskopy, odpowiednie filtry, komputery...
Proponowana wysoka lokalizacja z dala od 'zakłóceń' światła sztucznego i
dobrym dojazdem np; rejon za szkoła medyczna a szpitalem (szkoła myślę ze
by się tym dobrze opiekowała ale nie wi... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/62

800 000,00

Wydział
Inwestycji

37 Łukasz Gołdych

Miejska wypożyczalnia
rowerów

Miejska wypożyczalnia rowerów będzie to miejsce gdzie każdy mieszkaniec
będzie miał możliwość wypożyczenia roweru (np; na 12 do 24godziny).
Proponowany jest zakup 20 rowerów, ilość ta pozwoli sprawdzić
zapotrzebowanie mieszkańców na taką formę aktywnego wypoczynku. Koszt
jednego roweru to max 1000 zł. Pozostała suma to koszty ogrodzenia i
zabezpieczenia baz rowerowych oraz co roczny po sezonowy przegląd stanu
technicznego i ewentualnej naprawy rowerów. Rowery mogą być też
powierzchnią reklamową dla np: KBO. Proponuje 4 stacje po 5 rowerów w
przykładowych miejscach: Plac Zamkowy lub Wolności, Skwer Skarpa na ul:
Dworcowej, Plac obok Amfiteatru na ul: Wyszyńskiego, Osiedle Zatorze w
rejonie którejś ze szkół lub m ... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/59

750 000,00

Wydział
Kultury, Sportu
i Turystyki

38 Łukasz Gołdych

SZALETY MIEJSKIE

W całej Polsce jest niedostatek toalet chciałbym aby dla wszystkich naszych
mieszkańców za przykładem Gdańska lub Gorzowa powstały w Koninie w
pełni zautomatyzowane szalety miejskie. Koszt toalety automatycznej gdzie
nie potrzeba już żadnej obsługi, wynosi od 150 do 200 tyś. Toaleta szyta 'na
miarę' tak jak jest w Gdańsku, kosztowała 300 tyś., ale mieszkańcy Gdańska
uważają ze było warto bo są to piękne obiekty a za sprawą brytyjskiego
portalu architektonicznego znane już są na całym świecie. Roz-wiązało by to
problem istniejących szalet i udostępnionych w lokalach które są zamknięte w
niedziele czy godzinach wieczornych lub nawet nocnych. Nowe toalety są w
pełni zautomatyzowane, a po każdej wi-zycie cała kabin ... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/45 Proponowane lokalizacje: 1) Park 700-lecia;
2) przed wejściem na teren Amfiteatru; 3) Park im. Chopina - w miejsce
starych; 4) rejon Chopina, Kolejowa, Torowa.

1 200 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

39 Łukasz Gołdych

Internet za darmo w
całym mieście

Darmowy i zawsze dostępny bez limitu internet Wi-Fi na terenie całego
miasta jak i w autobusach MZK. Upo-wszechniony darmowy internet poprzez
zwiększenie ilości internetowych punktów hot-spot, bo mało kto mieszka
obok Urzędu Miejskiego na Placu Wolności (tutaj można by poprawić zasięg
bo czasami nie mam zasięgu nawet na ławce można by tez dać zasięg na
druga stronę urzędu na bulwary), przy parkingu na Amfi-teatrze obok PWSZ
(czy innych wymienianych miejscach na stronie
http://koman.konin.eu/index.php?d=dostep) Najwyższy czas zapewnić w 21
wieku każdemu w naszym mieście dostęp do internetu chociażby w tak
podstawowej formie jakimi są darmowe hot-spoty. Prace polegały by na
postawieniu wysokich masztów z antenami nadawczym ... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/43

1 000 000,00 Wydział
Informatyki

40 Arkadiusz
Biskupski

Remont i renowacja
boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 8
w Koninie z Oddziałami
Integracyjnymi

Realizacja projektu dotyczącego remontu oraz renowacji boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie w sposób znaczący podniesie
bezpieczeństwo użytkowników obiektu sportowego, przyczyni się do
urozmaicenia prowadzonych zajęć ruchowych na powietrzu, zachęci młodzież
do częstego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach sportowych, nie
tylko przewidzianych przez program nauczania szkoły. Projekt zakłada niżej
wymienione inwestycje:
- boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, piłka koszykowa, kort),
- boisko piłkarskie,
- boisko do piłki plażowej,
szatnia, pokój trenerski, pomieszczenie techniczne, we,
Nie bez znaczenia pozostaje gęstość zaludnienia dookoła infrastruktury
szkolnej, nasze obiekty sportowe są często wykorzystywane przez
społeczność lokalną. Podniesienie ich atrakcyjności a przy tym
bezpieczeństwa, miałoby pozytywny wymiar dla całego osiedla a nie tylko dla
młodzieży szkolnej.
Uważam, iż dodatkowym atutem mojego wniosku jest wstępne
przygotowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej, którą załączam
w postaci załączników.

1 257 620,00

Wydział
Inwestycji

41 Marcin Olejniczak Konińskie Centrum
Sportów SiłowoAkrobatycznychBarpark arena,
Boulderownia- ściana
wspinaczkowa, Siłownia
wspinaczkowa, Step
Aerobik Arena,
Breakdance Arena..

Projekt przewiduje powstanie zintegrowanego centrum sportowego, na które składają
się:
1. Bar Park - Największa Street Workout Arena w Europie - obiekt godny imprez
sportowych najwyższej światowej rangi.
.
W obszarze sąsiednim ze strefą stepaerobiku umieszczono 3 pionowe drążki, w tym
jeden obrotowy.
2. Boulderownia — Największy tego typu obiekt w Polsce, mekka dla wspinaczy i
idealne miejsce do organizacji zawodów w boulderingu.
3. Siłownia wspinaczkowa.
4. Step Aerobik Arena - 100m2 na których rozmieszczono 20 elementów stepów
5. Breakdance Arena - 100m2 do wykorzystania dla Breakdancerów. Dodatkowe
elementy wyposażenia:
- 6 Ławek
- 4 kosze na śmieci
- Tablica z regulaminem obiektu
- Ciąg stojaków na rowery
6. Trybuny - miejsce przeznaczone dla ponad 160 osób.
- Oświetlenie gruntowe
- Doświetlenie elementów wspinaczkowych
Łączna powierzchnia obiektu to 1485m2. Proponowane miejsce to niecka wokół
Amfiteatru „Na
Skarpie" z możliwością zmiany lokalizacji.
Dodatkowy opis oraz wizualizacja na www.pomysl.konin.pl_______
Lokalizacja zadania: Teren na Zatorzu, działka 586/16 obręb Niesłusz.

1 150 000,00

Wydział
Inwestycji

42 Karina Akseńczuk Miejskie Ogródki
Grillowe

OGRÓDKI MIEJSKIE to alternatywa dla tych mieszkańców Konina, którzy
niekoniecznie chcą wyjeżdżać poza miasto, aby w przyjemny sposób spędzić
czas z rodziną i przyjaciółmi w otoczeniu przyrody. Ogródki mają pełnić
funkcję miejskich chat grillowych. W Ogródkach będzie można spotykać się
ze znajomymi na grilla, posiedzieć, porozmawiać, przyjść ze swoją kawą i
poczytać książkę, będzie to także miejsce do organizowania różnego rodzaju
inicjatyw, np spotkań, dyskusji, a nawet konsultacji społecznych. Z drugiej
strony chciałabym, aby mieszkańcy uwierzyli w to, że potrafimy szanować
wspólną własność i dbać o czystość w miej-scu, z którego korzystamy
wszyscy. Ogródek ma nas łączyć. Dookoła niego będzie można sadzić kwiaty,
drzewka, krzewy owocowe - wszystko po to abyśmy w tym miejscu czuli się
dobrze. Z drugiej strony ma to być miejsce bezpieczne, czyli zapewniony
będzie całodobowy monitoring. W OGRÓDKU będzie dostęp do prądu, więc
wystarczy przynieść radio lub laptopa i można bawić się z przyjaciółmi do
białego rana przy akompaniamencie ulubionej muzyki. W pobliżu będą
toalety (w formie kontenerów sanitarnych otwartych w sezonie letnim majwrzesień), kosze do segregacji śmieci, słup ogłoszeniowy - wszystko po to
aby dbać o czystość i animować oraz informować mieszkańców o tym, co
dzieje się w naszym mieście. Planowane jest stworzenie 4 Ogródków: przy
jeziorku na Zatorzu, w Parku Ojców, a także na Starówce oraz Chorzniu.

600 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

43 Olga
Marcinkowska

Altany całoroczne

Altany całoroczne na przykładzie altany koło Galerii nad Jeziorem na
Zatorzu. Miejsce chroniące od deszczu i słońca z miejscami siedzącymi. Na
bulwarach, stawek na V osiedlu. Lokalizacja altan: Plac Niepodległości - ul.
Dworcowa; park 700 lecia ul. Harcerska; ul. Paderewskiego (nad jeziorkiem);
ul. Bydgoska (niecka); ul. Padereskiego (za Galerią).

50 000,00

Wydział
Gospodarki
Komunalnej

44 Magdalena
Modelska

Gabloty wystawiennicze Postawienie 10 gablot wystawienniczych o wymiarach 1,90x2,00
na bulwarach
przeszklonych na metalowej konstrukcji na stałe przytwierdzonych do
podłoża. Gabloty służyć będą imprezom wystawowym dla wszystkich
mieszkańców Konina. Skorzysta KONIŃSKI KLUB FOTOGRAFICZNY,
konińscy malarze i inni artyści, którzy będą mogli pokazać swoje prace. Mam
nadzieję, że po-mysł ten ożywi bulwary i przyciągnie zwiedzających z okolic.

65 000,00

Wydział
Kultury

45 Przemysław Dudek Rozbudowa parkingów
dla mieszkańców

Rozwiązaniem braku miejsc parkingowych nie jest stawianie płatnych stref
parkowania, tylko rozbudowa istniejących parkingów. Ilość samochodów
przewidywana podczas projektowania szczególnie bloków mieszkalnych w
Koninie była o wiele niniejsza od obecnej ilości samochodów. Dlatego liczba
miejsc parkingowych jest zbyt mała. Projekt ma na celu przeznaczenie kwoty
l 000 000 PLN na rozbudowę parkingów dla mieszkańców szczególnie na
ulicach gdzie występuje duży problem ze znalezieniem miejsca do
parkowania. Można w tym celu zastosować np. rozwiązania takie jak przy
ulicy Różyckiego obok boiska (gdzie znacznie zwiększono ilość miejsc
parkingowych). Zaproponowane lokalizacje to: 1) parking przy ulicy
Przyjaźni obok Zakładu Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "Med-Alko"
Sp. z o.o. w Koninie; 2) parking przy ul. Sosnowej.

46 Przemysław Dudek Zmiana organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ul. F.
Chopina z ulicą T.
Szeligowskiego i M.
Karłowicza w celu
poprawy warunków
ruchu na ulicach
podporządkowanych.

Natężenie ruchu pomiędzy ulicą Tadeusza Szeligowskiego i Fryderyka
Chopina powoduje duże utrudnienie z wyjazdem szczególnie z ulicy
Tadeusza Szeligowskiego od strony ulicy Stanisława Moniuszki dla
skręcających w lewo w ulicę Fryderyka Chopina. Tak samo wygląda sytuacja
na sąsiednim skrzyżowaniu ulicy Fryderyka Chopina z ulicą Mieczysława
Karłowicza.W tym miejscu doszło już do kilku wypadków i jest to miejsce
niebezpieczne dlatego proponowane rozwiązanie to wybudowanie mini rond z
wyniesioną przejezdną wyspą wraz z uwzględnieniem koniecznych przejść
dla pieszych, lub zastosowanie innego rozwiązania w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz płynności ruchu.

1 232 000,00

Wydział
Drogownictwa

350 000,00

Wydział
Drogownictwa

47 Przemysław Dudek Sportowy Konin 4 Modernizacja Stadionu
im. Mariana Paska w
przy ul. Dmowskiego

Modernizacja składa się z trzech elementów: 1) Projekt mający na celu wymianę plastikowych
łąwek z lat… 70 tych na rzecz komfortowych siedzisk - krzesełek z oparciem. Wkrótce minie 50
lat odkąd obiekt przy Dmowskiego doposażony został w ławki. Wdobie XXI wieku
niekwestionowanym standardem nawet na szczeblu gminnym jest zapewnienie widzom na
stadionie krzesełek służących do komfotowego oglądania widowiska sportowego. Wszystkie
gminny powiatu konińskiego już dawno posiadają obiekty zgodne ze współczesnymi wymogami,
a tylko w Koninie pozostał jeden jedyny obiekt, na którym czas zatrzymał się na latach 70-tych
ubiegłego wieku. Jeżeli obiekt na przestrzeni najbliższego czasu nie zostanie doposażony w
nowoczesne krzesełka, najprościej rzecz ujmując przestanie spełniać swoją funkcję. Biorąc pod
uwagę chociażby standardy Polskiego Związku Piłki Nożnej już na szczeblu IV ligi piłkarskiej
obiekty powinny być wyposażone w krzesełka, a nie ławki. Istnieje poważna obawa, że obiekt ten
już wkrótce ze względu na swój stan infrastrukturalny nie zostanie dopuszczony do jakichkolwiek
profesjonalnych lub półprofesjonalnych zmagań sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów (A.
Rapeła) 2) Projekt polega na instalacji na stadionie piłkarskim im. Mariana Paska w Starym
Koninie przy ulicy Dmowskiego zadaszenia trybuny. Zadaszenie stadionu w niebagatelny sposób
wpłynie na poprawę komfortu oglądania i współuczestniczenia w wszelkiego rodzaju imprezach
organizowanych na stadionie przy ul. Dmowskiego w Koninie. Dzieki zadaszeniu bez względu na
pogodę i warunki atmosferyczne każdy mieszkaniec Konina będzie mógł wreszcie w komfortowy
sposób przyglądać się zmaganiom piłkarskiej drużyny seniorów oraz wszystkich grup
młodzieżowych konińskiego Górnika, uczestniczyć w festynach miejskich, czy chociażby
imprezach pokroju Biegu Milowego Słupa (który w tym roku odbył się właśnie na ww stadionie).
(P. Dudek) 3) Projekt polega na instalacji na stadionie piłkarskim im. Mariana Paska w Starym
Koninie przy ul. Dmowskiego lamp oświetleniowych stosowanych na tego typu obiektach
sportowych. Rezultatem powyższego projektu będzie ogromna poprawa komfortu oglądania
imprez sportowych i możliwości rozgrywania ich w porze wieczornej. Dzięki oświetleniu, więcej
osób będzie mogło oglądać zmagania sportowe, które zamiast w typowych godzinach pracy
(8.00-18.00), będzie można rozgrywać w czasie, który będzie dogodny dla zdecydowanej
większości zarówno widzów jak i samych uczestników. Dodatkowym atutem oświetlenia będzie
umożliwienie treningu młodych adeptów piłki nożnej konińskiego Górnika (ponad 200 dzieci)
głównie w okresie jesiennym i zimowym, gdzie jak to bywało do tej pory tzw "skrócony dzień"
zdecydowanie ograniczał możliwości codziennego treningu maksymalnie do godz. 16.00-17.00
(P.Dudek).

1 120 000,00

Wydział
Kultury Sportu i
Turystyki

48 Przemysław Dudek Sportowy Konin 3 Projekt polega na przeprowadzeniu modernizacji stadionu przy ulicy
Modernizacja stadionu Łeżyńskiej 4. W jej. zakresie zostanie wymienione ogrodzenie wraz z
przy ulicy Łeżyńskiej 4. bramami wejściowymi, przeprowadzona rozbudowa szatni oraz modernizacja
parkingu. Ogrodzenie, szatnie i parking powinny spełniać kryteria podobnych
tego typu obiektów występujących w Polsce. Obecnie szatnie nie są
przystosowane do zapotrzebowania, jest za mało miejsca, parking wymaga
modernizacji, a ogrodzenie powinno zostać wymienione ze względów
bezpieczeństwa na nowe. Dzięki modernizacji obiekt będzie spełniał wymogi
nowoczesnego obiektu sportu kultury i rekreacji.

800 000,00

Wydział
Kultury Sportu i
Turystyki

49 Ryszard
Białkowski

Oświetlenie i wymiana Droga często uczęszczana przez korzystających z biblioteki oraz
chodnika przy ulicy
dochodzących do Kościoła „Królowej Polski”. Brak oświetlenia i zniszczony
biegnącej od ul. Torowej chodnik powodują utrudnienia zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
do Przemysłowej

150 000,00

Wydział
Drogownictwa

50 Ryszard
Białkowski

Wymiana nawierzchni na
drodze prowadzącej do
Pomnika Ofiar II Wojny
Światowej przy Parku
Chopina

W związku z odwiedzaniem miejsca przez szkoły, mieszkańców, zwłaszcza
podczas uroczystości chodnik, czy kostka powoduje zupełnie inny wygląd
miejsca, zwłaszcza podczas złej, deszczowej pogody. Ułatwi to przebywanie
tam osobom na wózkach inwalidzkich.

65 000,00

Wydział
Drogownictwa

51 Monika Kosińska

Światła sceny

Projekt ma na celu doposażenie Konińskiego Domu Kultury w elementy
oświetlenia sceny. Jak ważne jest oświetlenie sceny, kiedy odbywa się na niej
koncert, trwa spektakl teatralny czy baletowy, nie trzeba chyba nikogo
przekonywać. Oświetlenie na scenie spełnia pierwszorzędną rolę, jest równie
ważne, co gra aktorów, rekwizyty, scenografia. Czasem jest najważniejszą
scenografią. Koniński Dom Kultury z własnych wypraco-wanych środków
zakupił nowoczesny stół reżysersko-realizatorski światła. Posiada on
najwyższą europejską klasę. Żeby jednak w pełni można było wykorzystać
jego możliwości, potrzebne jest jego doposażenia w urządzenia typu ruchoma
głowica led w ilości minimum 6 sztuk. Koszt jednej głowicy to ... cały
pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/71

146 124,00

Koniński Dom
Kultury

52 Monika Kosińska

Młode piersi - miejski
program profilaktyki
raka piersi

53 Bartosz Małaczek Kompleks
wielofunkcyjnych boisk
sportowych przy III
Liceum - Gimnazjum nr
5

Rak piersi jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem i drugą
przyczyną zgonów kobiet w Pol-sce. Mimo, że prawie 70% raków piersi
występuje u kobiet w wieku powyżej 50 lat, duża grupa zachorowań jest
obserwowana już u kobiet trzydziestoletnich i starszych. Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowany przez Narodowy
Fundusz Zdrowia umożliwia wykonywanie bezpłatnych mammografii
kobietom w wieku 50 - 69 lat. Nasz program ma na celu uzupełnienie
dostępnych świadczeń poprzez umoż-liwienie skorzystania z bezpłatnych
badań mammograficznych dodatkowej populacji - kobietom już od 30 roku
życia. Wczesne wykrycie choroby równa się większa szansa na całkowite
wyleczenie. Mammografia pozwala uwido... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/77

Inwestycja zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy
Zespole Obsługi Szkół (III Liceum - Gimnazjum nr 5). Projekt zakłada
budowę dużego boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 65.5 m x 40 m
(2620 mkw) ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) oraz tartanowej,
podłużnej bieżni znajdującej się wzdłuż jednego z boków boiska o długości
100 m oraz bieżni wokół boiska o łącznej długości 250 m. Dodatkowymi
elementami kompleksu sportowego będzie umieszczenie po jednej ze stron
boiska trybun (dwóch lub trzech rzędów krzesełek) oraz specjalnego
oświetlenia do obiektów sportowych. Wyposażenie boiska we właściwe
oświetlenie umożliwi wydłużenie godzin użytkowania.

150 000,00 Wydział Spraw
Społecznych

1 300 000,00

21 108 052,0
21108052

Wydział
Inwestycji

