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

Nazwa zadania

Skrócony opis

1 Henryk
Uporządkowanie terenów
Szczepankiewicz pokopalnianych

Wnoszę o uporządkowanie istniejących ścieżek i usunięcie odpadów z
terenów pokopalnianych, usytuowanych na północ od jeziora Zatorze.
Porządkowaniem objety byłby teren, którego granicami będą ul.
Kleczewska od zachodu, północny brzeg jeziora Czarnego i ul.
Przemysłowa od wschodu w Koninie (działki nr 588/3, 589, 590/2, 586/14.
Na tym terenie znajduje się bardzo dużo odpadów, które należy usunąć gdyż
zagrażają naturalnemu środowisku, natomiast istniejące drożki należy
oczyścić z powalonych drzew i wyrównać ich nawierzchnię. tereny
pokopalniane to naturalny park, który jest znakomitym miejscem dla
rekreacji mieszkańców Konina.

2 Henryk
Hotel dla owadów
Szczepankiewicz

Wnoszę o zakup i następnie ustawienie w parku miejskim w Koninie hotelu
(budki) z przeznaczeniem dla owadów zaplylających (pszczoły murarki),
które są gatunkiem ginącym, a także tablicy informacyjnej, która będzie
zawierała informacje edukacyjne na temat owadów i "hotelu". Lokalizacja:
Park im. F. Chopina w Koninie ul. Kościuszki.

3 Henryk
Budki lęgowe dla ptaków i Wnoszę o zakup 100 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, a następnie
Szczepankiewicz nietoperzy
ich zawieszenie na drzewach w lesie komunalnym, parkach miejskich,
zadrzewionych skwerach w Koninie. Lokalizacja: las komunalny ul.
Nadrzeczna; park im F. Chopina ul. Kościuszki; park 700 lecia ul.
Harcerska; park Pływalnia ul. Przemysłowa; skwer przy Galerii ul.
Paderewskiego
4 Mariusz Ratajski

Plac do ćwiczeń
Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na świeżym powietrzu na
gimnastycznych i siłowych podłożu piaskowym obliczony na około 14 osób trenujących równocześnie.
(Street Workout Park)
Ogólnodostępne miejsce do ćwiczeń typu street workout i crossfit,
uprawianych w Koninie przez rzesze ludzi. Plac złożony z minimum: 1
drabinki poziomej, 1 drabinki pionowej, 1 pary poręczy równoległych
niskich (ok 30 cm nad ziemią), 2 par poręczy równoległych (na
standardowej wysokości ok 150 cm), 1 pary kół gimnastycznych, 1 rury
pionowej o profilu okrągłym, 10 drążków poziomych na różnych
wysokościach montażu, 1 skrzyni, 1 przyrządu typu "arrow". Elementy
zabezpieczone przed korozją. Słupy nośne 90x90 mm, betonowe na
głębokości 80 cm. Proponowana lokalizacja: tereny rekreacyjne na Zatorzu
(za Centrum Handlowym). Lokalizację można zmienić.

Koszt po weryfikacji Wydział
UM opiniujący
29 990,00 Wydział
Gospodarki
Nieruchomościami

1 000,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

7 740,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

29 600,00 Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki,
Wydział
Gospodarki
Komunalnej

5 Krystyna
Bogumiła
Leśniewska

Wybieg dla psów KONIN Projekt w 2014 roku otrzymał 79 głosów, zapotrzebowanie właścicieli psów
Osiedle Zatorze
na wybieg jest bardzo duże. Lokalizacja na terenie zielonym Kleczewska,
Szymanowskiego, Nowowiejskiego w pobliżu Ronda T. Mazowieckiego
(działka 33/9 obręb Niesłusz). Na wzór wybiegu w Malborku pow. 150
m.kw. Zamiast trawy powierzchnia ułatwiająca sprzątanie. Słupki
kamienne, ławka. Kosz na nieczystości.

6 Olga Żaryn

Zakup książki mówionej
dla MBP – 50 sztuk

7 Małgorzata
Wagner

Bezpieczne aktywne
Na ul. Kolejowej znajduje się ruchliwe przejście dla pieszych. Ze względu
przejście dla pieszych
na bezpośrednią obecność przystanków MZK PKS i dworca PKP nie ma
SeeMe na skrzyżowaniu ul. możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej ani spowalniaczy. Piesi i
Kolejowej i ul.
rowerzyści są niewidoczni dla kierujących pojazdami, wychodzą zza
Powstańców Styczniowych zaparkowanych aut wprost pod nadjeżdżające samochody.
obok przystanków MZK SeeMe to aktywny system przejść dla pieszych wykorzystujący technologię
solarną i diody LED. Podstawowym zadaniem SeeMe jest ochrona pieszego
w czasie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.
Nie działa w sposób ciągły, lecz tylko w momentach gdy jest potrzebny.
SeeMe widoczne jest z odległości nawet 1 km. Spełnia wszelkie europejskie
standardy i regulacje odnośnie bezpieczeństwa i emisji światła

29 900,00 Wydział
Drogownictwa

8 Piotr Pęcherski

Cyfrowy urząd - cyfrowi
mieszkańcy

29 000,00 Wydział
Informatyki

Ze względu na postępujące starzenie się mieszkańców Konina istnieje duża
potrzeba zakupu książek mówionych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jest to jedyna forma kontaktu dla osób słabo widzących i niewidomych.
Wniosek zakłada zakup 50 książek

Od kilku lat mieszkańcy miasta mają możliwość korzystania z
elektronicznej skrzynki podawczej wykorzystu-jącej ePUAP (elektronicznej
Platformy Usług Administracji Państwowej) i chociaż system ten niebawem
doczeka się drugiej generacji przez większość mieszkańców, nierzadko nie
wiedzących o istnieniu tej drogi kontaktu z urzędami nie jest
wykorzystywany lub jest wykorzystywany w znikomym stopniu. Przyczyny
tego można szukać w braku informacji o istnieniu systemu, dostępności
urzędów (w tym Urzędu Miasta Konina), czy sposobu założenia własnego
zaufanego profilu. Tymczasem korzystanie z ePUAP umożliwiłoby
mieszkańcom załatwienie sprawy w Urzędzie Miasta, Skarbowym, ZUS i
innych także po godzinie 15tej i w dni wolne o ...
cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/19

25 000,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

2 000,00 Miejska Biblioteka
Publiczna

9 Piotr Pęcherski

Wygodniej do żłobka (ul.
Sosnowa)

Korzystający z miejskiego żłobka rodzice odprowadzający/odbierający
dzieci poruszające się w wózkach napotykają codziennie przeszkodę
infrastrukturalną - brak połączenia chodnika prowadzącego od żłobka z
parkingu z chodnikiem wzdłuż ulicy Sosnowej. Oba chodniki są w dobrym
stanie, jednak przedzielenie ich drogą rowerową i różnica poziomów
powodują konieczność poruszania po drodze dla rowerów lub wchodzenia z
wózkiem pod samochody wjeżdżające/wyjeżdżające z parkingu. Projekt
zakłada przebudowę chodnika poprzez niwelację różnicy poziomów i
stworzenie łącznika umożliwiającego swobodne przejechanie wózka, a
także oznakowanie przejścia przez drogę rowerową znakami poziomymi,
cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/21

5 000,00 Wydział
Drogownictwa

10 Piotr Pęcherski

Konin bajkowy z Guciem
zaczarowanym

Wrocław ma krasnale, Zielona Góra ma Bachuski, a Tarnowskie Góry mają
Gwarków. Dlaczego Konin nie miałby mieć swoich bajkowych opiekunów?
Doskonałą możliwość ku temu daje nam zapomniana już trochę konińska
bajkopisarka Zofia Urbanowska, której dorobkiem literackim
zafascynowany był sam Czesław Miłosz: "Czytałem tę książkę, kiedy
byłem mały i tak mocno zachowałem ją w pamięci, że później, już jako
człowiek dorosły, nieraz próbowałem sobie wyobrazić, jak to jest, jeżeli
ktoś zostanie muchą. Właściwie dlaczego nie mielibyśmy to zwiększać się,
to zmniejszać, żeby oglądać świat w coraz to nowy sposób? Może ciekawie
jest być zmniejszonym, byle nie na stałe. Na przykład mucha musi bać się
wszy ... cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/22

29 999,00 Miejska Biblioteka
Publiczna

11 Piotr Pęcherski

Leżaki na bulwarze
nadwarciańskim

Jest wiosna-lato, a z nieba leje się żar. Nic tylko położyć się wygodnie, by
w chłodnym wietrze znad rzeki schłodzić się w upalny dzień i pozażywać
kąpieli słonecznych np. z książką w ręku. By tak było wystarczy położyć się
na wygodnym leżaku miejskim. Projekt zakłada ustawienie na bulwarze
miejskim 10 szt wykonanych ze stali i drewna leżaków wraz z kilkoma
stolikami z tej samej linii stylistycznej. Leżaki odwrócone w stronę rzeki
mogłyby witać przepływające jednostki podążające Wielką Pętlą
Wielkopolski, jeśli naniesiony byłby na nie napis "K O N I N _ W I T A"
cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/25

29 900,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

12 Tomasz i
Katarzyna
Polowczyk

Mini Plac zabaw dla dzieci Chcemy by u zbiegu bloków nr 14,20,22 na ul. Wyszyńskiego (na
ul. Wyszyńskiego 14
wysokości bloku Wyszyńskiego 14) powstał mini plac zabaw dla
najmłodszych mieszkańców Konina wraz z ogrodzeniem. Byłoby to
miejsce, gdzie nasze pociechy będą mogły rozwijać
swoją wyobraźnie korzystając między innymi ze zjeżdżalni, huśtawek,
piaskownicy, bujaków czy
innych kolorowych elementów wyposażenia. Na placu znalazłoby się
również miejsce na ławki na
których rodzice będą mogli czekać aż ich dzieci zakończą zabawę. Całość
do wglądu na stronie
www.placezabawsimba.pl zestawy nr 3,25,35,42,45,56

24 090,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

13 Leonard Paczesny Wydanie książki
popularyzującej historię
Polski doby przemian
ustrojowych i Powstania
Wielkopolskiego jedynego zwycięskiego w
dziejach naszego narodu.
To książka napisana
lekkim piórem,
adresowana do młodzieży
szkolnej i dorosłych,
opisująca czas ważnych
zmian początku lat 90 tych powiązany z historią
regionu, rodzimego Konina
i Wielkopolski.

Autor, oficer rezerwy Marynarki Wojennej i oficer pokładowy floty handlowej, członek załogi statku
Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Powstaniec Wielkopolski" będąc poza granicami kraju, w długim, 221 dniowym rejsie, obserwuje z oddali zmiany zachodzące w kraju i dalekiej Europie. Jednoczące się właśnie
Niemcy budzą lekki przestrach a niemożliwe staje się faktem: rozpada się „imperium", również Jugosławia w ogniu bratobójczej, wyniszczającej wojny, „aksamitnie" zaś dzieli się Czechosłowacja, a na wolność
wybijają się dawne republiki nadbałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia. Zmienia się na naszych oczach mapa
Europy i świata! Opisując swoje marynarskie życie, odnosi się do Powstania Wielkopolskiego po
skonstatowaniu, iż większość załogi nie bardzo orientuje się w fascynującej historii zwycięskiego zrywu
Wielkopolan. Podejmuje się swoistej misji edukacji historycznej uznając, iż dotąd uczyniono w tym zakresie
tak niewspółmiernie mało w odniesieniu do rangi Powstania.Autor pisze ze swadą o współczesnej sobie
historii na bazie własnych, rodzinnych przeżyć i doświadczeń, nawiązując w lekki, popularyzatorski sposób
do obserwowanych zmian zachodzących wokół. Przemyca też interesujące powiązanie ich z pobytem
właśnie tam i teraz, przez co zyskują na autentyczności. KONIN doby przemian, to ówczesna stolica
województwa konińskiego -l z 49 na mapie administracyjnej kraju, miasto rodzinne autora i jego małżonki.
Odnotowuje np. niespodziewane wołanie w eterze m /s „Konin". To statek PLO Gdynia. Wspomina kolegę z
II Liceum - Jasia Zamojskiego, którego mama była matką chrzestną statku, czy rozpoczęcie nadawania przez
Radio Konin. Ówczesny Konin A.D.1992 kojarzy się nieodparcie z „doktorem Piotrem" -Janaszkiem i jedną
z pierwszych w kraju Fundacją Mielnica, ks. Ireneuszem Pawlakiem i Mistrzem Pigułą - szablistą,
reprezentantem kraju, wielokrotnym medalistą i trenerem Zagłębia Konin. Każdy chce mieć powód do
dumy, choćby z miejsca swego dzieciństwa!Poznanianka Urszula Sipińska śpiewa właśnie w Opolu i po
wypadku, podobnie jak Anna German, wraca na scenę z nowym przebojem. Inny poznaniak - Aleksander
Gawronik staje się liderem przemian gospodarczych, otwiera przygraniczne kantory w ciągu jednej nocy!
Płynięcie przez Kanał La Manche przywołuje wspomnienie wyczynu Teresy Zarzeczańskiej a kabaret TE Y
to będące w obiegu kultowe już cytaty z jego programów. Pojawia się ORP „Poznań" - nowy nabytek
Marynarki Wojennej, a pływa jeszcze pod polską banderą statek typu RoRo - m/s „Poznań". Autor uznaje, iż
warto przypomnieć kolegom datę 28 czerwca 1956 roku tak nieodparcie kojarzącą się z Poznaniem, by
przypomnieć genezę wystąpień i zbrodniczego strzelania do robotników. Zbyszek Godlewski pozostaje
wciąż mało znanym symbolem poznańskiego buntu. Współcześnie zaś, powstaje nowy rząd Hanny
Suchockiej.Autor przywołuje też mniej znane fakty, jak udział marynarzy w Powstaniu Wielkopolskim,
chronologię walk powstańczych o Poznań i lotnisko Ławica, bombardowanie Poznania i powstańczy nalot
odwetowy na Frankfurt. To wówczas RWĘ informuje o zaginięciu poznańskiego dziennikarza „śledczego"
Jarosława Ziętary. To też czas, gdy poznańska redakcja tygodnika „Wprost" promuje nowe twarze polskich
przemian: Listę 100 najbogatszych Polaków, Człowieka Roku czy laureatów Nagrody
Kisiela.WIELKOPOLSKA to również ludowa obrzędowość: zapusty/podkoziołek czy gwarowe określenia
przeróżnych potraw, ale i statek PŻM m/s „Ziemia Wielkopolska" (oprócz Konina i Poznania, wiele miast
Wielkopolski miało wówczas „swoje statki": choćby Kalisz, Kutno czy Gniezno).To odwoływanie się autora
do swoich związków z Koninem i Wielkopolską, buduje poczucie dumy wśród pozostałych członków załogi
statku ze swoich małych Ojczyzn, wówczas bardzo żywe, dziś nawet wstydliwie skrywane.

13 985,00 Miejska Biblioteka
Publiczna

14 Jarosław Koźlarek WIELKI POWRÓT
TULIPANÓW NA
DWORCOWĄ

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w pasie zieleni
pomiędzy jezdniami .wzdłuż całej ulicy Dworcowej, w maju, kwitły
dywany czerwonych tulipanów. Do dziś przetrwały nieliczne. Projekt ma na
celu ponowne, gęste nasadzenie cebulek kwiatów w dawnych lokalizacjach
tak, by znów cieszyły wzrok mieszkańców. Przy projektowaniu i
nasadzaniu udział wezmą uczniowie i uczennice Zespołu Szkół
Budowlanych kierunku Architektura krajobrazu, cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/65

29 999,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

15 Elżbieta Barszcz

„Odczarowane podwórka" Warsztaty artystyczne dla dzieci, które pozwolą na wykorzystanie
- warsztaty artystyczne dla potencjału drzemiącego w podwórkach Starego Konina.
dzieci
Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych z
zakresu plastyki, teatru i filmu. Warsztaty poprzedzone będą wyborem
trzech symbolicznych podwórek i liderów, którzy sprecyzują potrzeby i
artystyczne oczekiwania dzieci w zaproponowanych obszarach sztuk. W
projekcie wezmą udział dzieci, które korzystają z oferty świetlic
środowiskowych, a także te, które podczas wakacji pozostaną w domu. W
przypadku warsztatów filmowych, prowadzonych techniką poklatkową, z
uwagi na specyfikę warsztatu, konieczne będzie stworzenie oddzielnej
grupy. Pozostałe po warsztatach plastycznych materiały zostaną przekazane
świetlicom. Warsztaty plastyczne, teatralne i filmowe poprowadzą
animatorzy Wojciech Nowak i Tadeusz Wieczorek z Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, Jerzy Kaszuba z Sieradza, teatrolog, plastyk, etnograf
oraz Garaż Sztuk z Konina. Miejsca (wybrane wstępnie podwórka), które
będą odpowiednie do przeprowadzenia warsztatu nie będą generowały
kosztów. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane świetlice
środowiskowe oraz miejsce plenerowe, gdzie zostanie zaproszony teatr
ze spektaklem. Planuję, że będzie to przedstawienie Teatru Pinokio z
Łodzi. Na spektakl dzieci dojadą bezpłatnie MZK, w tym celu zwrócę się z
prośbą do dyrekcji spółki. Miejsca zaanektowane na potrzeby realizacji
projektu to: podwórko Klasztoru Franciszkanów i mieszcząca się w nim
świetlica środowiskowa, Klub - Świetlica w dzielnicy Konina - Wilków
oraz Park im. F. Chopina. Zaplecze finansowe zostanie spożytkowane na
zakup materiałów, wynagrodzenia dla instruktorów, dokumentację i
spektakl plenerowy, który będzie podsumowaniem projektu.

24 100,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

16 Justyna
KałużyńskaMarkocka

Sąsiedzi

29 999,00 Wydział Kultury

To projekt o międzypokoleniowym charakterze, adresowany do
mieszkańców starej części miasta z utrudnionym dostępem do kultury.
Zakłada letnie działania edukacyjne, warsztatowe i animacyjne dla dzieci i
dorosłych. W projekcie uczestniczą mieszkańcy dwóch, wielorodzinnych
kamienic/podwórek, którzy w ramach symultanicznie prowadzonych,
dwudniowych warsztatów z artystami i animatorami kultury tworzą projekty
nieoczywiste i niebanalne, prezentując je następnie sąsiadom z drugiego
podwórka. Planowane są m.in., stworzenie chóru sąsiedzkiego,
zaprojektowanie mini ogródka, warsztaty cyrkowe, sesja zdjęciowa i
wystawa fotografii, stworzenie podwórkowych murali i prześcierali. Projekt
ma na celu integrowanie lokalnej społeczności, budowanie poczucia
tożsamości i dobrych relacji sąsiedzkich, daje możliwość kreatywnego
spędzenia czasu wolnego.

17 Karol Stolarski

Sprzęt ratowniczy dla
konińskich strażaków z
OSP Konin - Gosławice

Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na sprzęt potrzebny w
zabezpieczaniu oraz ochronie mienia ludzkiego jak również w
zabezpieczaniu imprez masowych, dzięki temu będziemy mogli bardziej i
efektywniej brać udział w zdarzeniach, jakie mają miejsce na terenie
Osiedla Gosławice czy też Mieście Koninie.

29 420,17 Wydział
Zarządzania
Krysysowego

18 Wioletta Iwona
Grześkowiak

Lokalne Centrum
Wolontariatu w Koninie

Wolontariat jest bardzo ważnym elementem życia w naszej społeczności.
Bardzo ważne jest również jego formalne funkcjonowanie. Jest szczególnie
ważny w budowaniu społecznej odpowiedzialności i współpracy wśród
Koninian. W ramach zadania będzie funkcjonowało Lokalne Centrum
Wolontariatu w Koninie, w ramach którego z rekrutujemy 60 nowych
wolontariuszy. Przeszkolimy ich w zakresie specjalistycznego wsparcia dla
osób potrzebujących. Funkcjonowało będzie Biuro Pośrednictwa
Wolontariatu, do którego zgłaszać się będą osoby potrzebujące wsparcia
wolontariuszy oraz organizacje i instytucje. Zakupimy 10 rowerów dla
wolontariuszy, żeby obniżyć koszty dojazdów wolontariuszy do
Podopiecznych. Zapewnimy wolontariuszom niezbędne wsparcie, aby
utrzymać ich zaangażowanie i długoterminowy wolontariat.

28 400,00 Centrum
Organizacji
Pozarządowych

19 Tomasz
Kucharczyk

„SZKOŁA BEZ BARIER"
- PODJAZD DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYC
H PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ IM. M.
KOPERNIKA W
KONINIE

Do Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie corocznie uczęszcza ponad 1300 uczniów.
Wśród chętnych do skorzystania z oferty szkoły znajdują się osoby niepełnosprawne ruchowo.
Szkoła posiada takie udogodnienia w budynku przy ul. Żeglarskiej 9, gdzie naukę pobierają
uczniowie klas integracyjnych. Nie posiada go jednak w budynku głównym przy Al. l Maja 22.
Zespół Szkół to jeden organizm. Wiele wydarzeń natury okolicznościowej i organizacyjnej
odbywa się w budynku głównym . Brak podjazdu bardzo utrudnia dostęp do Szkoły młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo. Poza tym wielu dorosłych odwiedzających budynek szkoły,
rodziców lub osób, które współpracują ze szkołą z instytucji pomocowych, fundacji czy
mediów to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Brak takiego podjazdu utrudnia lub
uniemożliwia samodzielne ich znalezienie się w budynku. Zorganizowanie i chęć pomocy
takim osobom ze strony nauczycieli i uczniów umożliwia dotarcie do szkoły
niepełnosprawnym. Taka forma budzi jednak nasz niepokój związany z możliwością kontuzji
oraz wymaga dużego wysiłku fizycznego. Prośbę o wykonanie takiego funkcjonalnego
podjazdu zgłaszają nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i partnerzy Szkoły. Budynek nasz jest
własnością samorządu, w związku z tym wykorzystywany jest również w dniach bez nauki np.
na przeprowadzenie innych wydarzeń np. wyborów samorządowych, parlamentarnych czy
prezydenckich a także podczas organizacji referendum. Osiedle, na którym znajduje się szkoła
to jedno z najstarszych w mieście. Zamieszkują je w znacznym stopniu osoby starsze. Brak
podjazdu wielu z nim utrudnia lub wręcz uniemożliwia udział w tych wydarzeniach
społecznych. Środki, które są przydzielone przez budżet miasta na funkcjonowanie szkoły
zapewniają jej dobre funkcjonowanie, lecz umożliwiają wygospodarowanie z nich kwoty
potrzebnej na zrealizowanie przedsięwzięcia jakim jest podjazd dla niepełnosprawnych. W
odczuciu władz szkoły, nauczycieli i uczniów jest to element konieczny dla funkcjonowania
instytucji oświatowej we współczesnym świecie.

29 000,00 Wydział Inwestycji

20 Waldemar
Duczmal

Mobilne zaplecze
integracyjne

Pomysł narodził się w czasie II Konińskiej Zupy. Współautorem jest (...).
Wielu ludzi ma świetne pomysły na imprezy integracyjne, edukacyjne, na
kawiarenki obywatelskie, gry, itp w prze-strzeni miejskiej i rezygnuje z nich
z braku odpowiedniego zaplecza. Pomysł zakłada jego stworzenie. W skład
takiego zaplecza ma wchodzić namiot (oznaczony symbolem KBO,
rozkładane meble (stoły, krze-sła, leżaki, hamaki), termosy na gorące
napoje i co tam jeszcze komentujący wymyślą. Inicjatorzy róż-nych akcji
będą mogli pożyczyć od Miasta cały ten sprzęt, żeby zorganizować co sobie
zamarzą i wymy-ślą. Potrzebny też będzie jakiś regulamin wypożyczania,
żeby nie nadużywano tego do zwykłych grillów i podob ... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/18

20 000,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

21 Waldemar
Duczmal

Poezja na ulicach

Projekt przewiduje umieszczenie w różnych częściach miasta tablic z
wierszami POLSKICH poetów. Tablice (10 szt.) dwustronne o wymiarach
1X1,5 metra przy przystankach MZK poza pasem drogowym. Na tablicy
autor, tytuł wiersza, wiersz i jego artystyczna wizja - można do pracy przy
projekcie zaangażować konińskich fotografów (amatorów i
profesjonalistów) w formie konkursu z nagrodą. Tablice z pleksi, ale
projektodawca dopuszcza inne materiały.Pełna lista poetów zostanie podana
tuż przed realizacja zadania - zdecydują głosy użytkowników Wylęgarni wybór wierszy projektodawca. Podaję trzy pierwsze: Stanisław Barańczak
"Łzy w kinie" i "Śnieg IV", Rafał Wojaczek "Wierszyk Mironowi
Białoszewskiemu". W avatarze projektu przykład podobnej tablicy z
Warszawy. Lokalizacja tabli... cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/68

29 999,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

22 Zuzanna Janaszek Konińskie Trele Morele
- Maciaszek

Stworzenie portalu, na którym byłyby wyświetlane zaproszenia na wszelkie
wydarzenia w mieście. Począwszy od pikników osiedlowych, warsztatów
artystycznych, przez otwarte treningi sportowe, gry miejskie, happeningi,
imprezy prozdrowotne, po koncerty, festiwale i spektakle. Stworzenie
portalu otwartego na wpisy zaproszeń przez organizacje, grupy nieformalne
i mieszkańców. Prosty szablon - dostępny dla wszystkich pozwoli
wygenerować na stronie kalendarz wszelkich wydarzeń, kulturalnych,
sportowych, towarzyskich, hobbystycznych, samopomocowych. Będzie
możliwość dodania pliku graficznego (plakatu) w określonym formacie lub
zaproszenia w formie tekstu o określonej długości. Szablon wymuszałby
informacje dla kogo jest dane wydarzenie (np. grupa wiekowa, lub
mieszkańcy konkretnego osiedla, lub osoby z niepełnosprawnością, lub
seniorzy, rodzice z małymi dziećmi, cykliści, rolkarze itp), informacje czy
jest to wydarzenie otwarte, czy wiąże się z odpłatnością, kto jest
organizatorem, gdzie i kiedy się odbywa, czy trzeba się zapisać, i wszelkie
inne ważne informacje. Użytkownicy mogliby subskrybować newsletter z
filtrem na określone wydarzenia, które ich interesują. Organizacje i
instytucje mogłyby pobierać te informacje do okienka na swojej stronie.
Każdy mieszkaniec Konina będzie miał nieograniczony dostęp do
wszystkich informacji.

29 900,00 Wydział
Informatyki

23 Dawid Dębowski Budowa boiska do
plażówki

Budowa boiska do siatkówki na terenie przeznaczonym do sportu i rekreacji
w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie - miejsce powszechnie
dostępne obok boiska „Orlik", boisk wielofunkcyjnych i kortu tenisowego.

20 000,00 Wydział Inwestycji

24 Dawid Dębowski Budowa bulodromu
„Konińska petanka"

Budowa boiska (dwóch stanowisk) do gry w boole (gry zręcznościowe typu
petanka, boule, bocca, gra prowansalska) na terenie przeznaczonym jako
sportu i rekreacji w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie - miejsce
powszechnie dostępne obok boiska „Orlik", boisk wielofunkcyjnych i kortu
tenisowego.

28 000,00 Wydział Inwestycji

25 Sylwia
Frankowska

Ławeczka multimedialna
prezentująca Koniński
Szlak Kobiet

Projekt zakłada zamontowanie ławki multimedialnej, prezentującej w
formie nagrania opowieści o niezwykłych kobietach, które żyły, tworzyły i
działały w Koninie m.in. Z. Urbanowskiej, E. Zemełkowej, J.
Komornickiej. Ławeczka stanie na Placu Wolności, w- miejscu
wyznaczającym początek Konińskiego Szlaku Kobiet,- alternatywnej trasy
zwiedzania Starówki. Z ławki będzie można pobrać aplikację - przewodnik
po szlaku koninianek i odsłuchać ja w trakcie spaceru. Siedzisko ławki
zostanie wykonane z czarnego, polerowanego granitu o wymiarze 180 x 58
x 6 cm, na którym będzie umieszczony tekst oraz grafika (mapa
Konińskiego Szlaku Kobiet o wymiarach 175 x 54 cm oraz sensor z
nagraniem o średnicy ok 2,5-4 cm).
W kolejnych latach planujemy wzbogacenie przestrzeni konińskiej Starówki
o kolejne ławeczki multimedialne, prezentujące utwory artystów
związanych z Koninem.

29 999,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

26 Arkadiusz
Biskupski

Unowocześnienie
pomieszczenia biblioteki
oraz bibliotecznych
narzędzi informacyjnych,
wyposażenie w
nowoczesny księgozbiór
atrakcyjny dla uczniów
oraz środowiska lokalnego.

Zmodernizowanie biblioteki w SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w
Koninie przyczyni się do uczynienia jej miejscem przyjaznym dla
czytelników. Zakup najpoczytniejszych książek dla dzieci i dorosłych,
głównie współczesnych autorów, wartościowych pod względem
treściowym, wpłynie znacząco na podniesienie czytelnictwa. Niemniej
ważne od atrakcyjnego księgozbioru jest pomieszczenie biblioteki. W tym
zakresie zakup nowych mebli (regały zapewniające wolny dostęp do
książek) oraz remont lokalu bibliotecznego, będzie sprzyjać miłemu
spędzaniu czasu w bibliotece i przyciągnie nowych czytelników. Każda
nowoczesna biblioteka musi mieć również nowoczesne narzędzia
informacyjne i komunikacyjne. Niezbędne są stanowiska komputerowe dla
czytelników z dostępem do Internetu. Odpowiednio wyposażona biblioteka
szkolna to podstawa sukcesów edukacyjnych NASZYCH DZIECI.

29 500,00 Miejska Biblioteka
Publiczna a
realizacja przez
Wydział Oświaty

27 Magdalena
Kosko-Nowak

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery przy ulicy Chopina, Plac Wolności, skwer na skarpie koło
KDK.

5 000,00 Wydział
Drogownictwa

28 Aleksandra
Nowak

Łąka w niecce przy ul.
Bydgoskiej

Zasianie różnych rodzajów traw i kwitnących wieloletnich roślin. Piękny
kolorowy „dywan kwiatowy” swobodnie rosnący o powierzchni 50x50 m.
Lokalizacja - ul. Bydgoska (niecka) na działce nr 246/18 obręb Czarków.

5 000,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

29 Magdalena
Kosko-Nowak

Zielone ściany dla wróbli

Betonowe konstrukcje pod rośliny pnące będące siedliskiem wróbli. Ściany
będą ładnym elementem przestrzennym przy „stawku” w Morzysławiu,
Amfiteatr.

20 000,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

30 Olga
Marcinkowska

Pojemniki na psie odchody Uzupełnienie koszy ulicznych w ilości 50 szt na terenach zieleni miejskiej
osobne niż na śmieci na
rejon II i III
terenie miasta

31 Tomasz
Karczewski

Zadanie- Kort tenisowywymalowanie linii
wymiarowego kortu
tenisowego i
zamontowanie w
nawierzchni
poliuretanowej tulei w
których osadzone były by
słupki i siatka do tenisa
ziemnego.

Celem jestKort tenisowy miałby powstać na wielofunkcyjnym boisku "Orlik" przy
ulicy Kryształowej 3
w Koninie gospodarzem którego jest Gimnazjum nr 2 w Koninie.
Taki kort tenisowy byłby kolejną atrakcją jednego z boisk "Orlik" z
rozszerzeniem oferty sportowej o dodatkową dyscyplinę jaką jest tenis
ziemny cieszący się coraz większym zainteresowaniem młodzieży szkolnej
oraz środowiska lokalnego z korzyścią dla przyległego Gimnazjum nr 2 i
Szkoły Podstawowej nr.15 w Koninie
Niewielki koszt inwestycji stanowiłoby wymalowanie linii o wymiarach
kortu tenisowego na istniejącej już nawierzchni poliuretanowej oraz
osadzenie słupków i zamontowanie siatki Obiekt sportowy w tej części
naszego miasta nie posiada kortów tenisowych.
Z takiego kortu mógłby korzystać nieodpłatnie każdy od malucha do seniora
stanowił by źródło treningu zabawy i rekreacji mieszkańców osiedla
Sikorskiego , mieszkańców ul. Piłsudskiego, Topazowej i wszystkich
mieszkających w sąsiedztwie tego "Orlika"

29 900,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

5 000,00 Wydział Inwestycji

32 Danuta
Kowalewska

SADY owocowe w
Koninie

Projekt zakłada stworzenie dwóch sadów owocowych w Koninie
dostępnych dla wszystkich mieszkańców, wtopionych w przestrzeń miejską
będących alternatywą parków. Zasadzone będą różne odmiany drzew
owocowych m.in. czereśnie, wiśnie, grusze, jabłonie, śliwy, morele, orzechy
oraz krzewy, maliny, jeżyny, borówki amerykańskie, porzeczki, aronia,
pigwa, agrest, morwy, winogrona i inne. W tym drzewa i krzewy starych
odmian.
Na pojedynczej działce wielkość sadu to minimum 10 arów, całość sadów
wynosić będzie ok. 60 arów.
Lokalizacje ustalone z UM:
1) Pierwszy sad ma powstać na bazie starego, zdziczałego i zapuszczonego
sadu na tyłach Szkoły Budowlanej w Koninie.
2) Drugi na w okolicy ronda na ul Szpitalnej, nieopodal budowanego
kościoła

26 000,00 Wydział
Gospodarki
Nieruchomościami

Owoce dostępne są dla wszystkich pod warunkiem, że:
- nie będą sprzedawane,
- nie będą bezmyślnie niszczone,
- wynoszone jednorazowo w dużych ilościach.
Na teren sadu nie należy wprowadzać zwierząt.

33 Przemysław
Dudek

Zakup sprzętu do gry w
szachy, warcaby,
chińczyka na stolikach na
otwartym powietrzu na
skarpie pomiędzy ulicami
Dworcową, Energetyka
oraz Alejami l Maja.

Zainstalowane stoliki na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka
oraz Alejami l Maja umożliwiają rozrywkę na otwartym powietrzu dla
wszystkich mieszkańców Konina zarówno starszych jak i młodszych.
Projekt polega na zakupie 12 kompletów szachów ( 12 zegarów szachowych, 12 kompletów bierek, 6 desek ) 12 kompletów do gry w warcaby
oraz 6 kompletów do gry w chińczyka (pionki, kości). Sprzęt ten będzie się
znajdował przy sali sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a lub w
Miejskiej Bibliotece Publicznej i każdy będzie mógł go wypożyczyć po
zostawieniu dokumentu tożsamości (np. w postaci dowodu osobistego).
Ponieważ stoliki znajdują się niedaleko planowanej wypożyczalni każdy
będzie mógł z nich skorzystać, bez konieczności posiadania własnego
sprzętu do gry.

7 000,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

34 Przemysław
Dudek

Sportowy Konin 2 Elektroniczna tablica
wyników na stadionie im.
Mariana Paska w Starym
Koninie przy ul.
Dmowskiego

Projekt polega na zakupie oraz instalacji profesjonalnej elektronicznej
tablicy na stadionie piłkarskim przy ulicy Dmowskiego. Jak wiadomo na
stadionie tym rozgrywane są zarówno imprezy okolicznościowe (m.in. Bieg
Milowego Słupa) oraz zmagania piłkarskie wszystkich grup piłkarskich
Górnika Konin. Tablica powinna posiadać na swojej tarczy herb miasta
Konin oraz herb Górnika Konin, a przede wszystkim powinna być
dostosowana do wyświetlania wyniku, czasu gry oraz informacji
dodatkowych w trybie „ruchomym" tj. składu drużyn, zmian zawodników,
żółtych i czerwonych kartek oraz innej informacji w postaci elektronicznej.
Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę warunków oglądania
widowiska sportowego oraz na podniesienie standardu wszystkich imprez
cyklicznych jak również okazjonalnych organizowanych na stadionie im.
Mariana Paska w Starym Koninie.

29 900,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

35 Ryszard
Białkowski

Nasadzenie nowych drzew
(np. klony, limby) w
miejsce wyciętych topoli w
ciągu ulicy Spółdzielców,
które usunięto podczas
budowy nowego chodnika
i ścieżki rowerowej.

Podczas budowy nowego chodnika wraz ze ścieżką rowerową wycięto
topole, które pyliły i stanowiły zagrożenie podczas burz i wichur. W
związku z tym pojawia się konieczność nasadzenia nowych drzew, które są
bezpieczne podczas niepogody i nie stanowią zagrożenia dla osób z alergią.
Ponadto, drzewa dadzą komfort jeżdżącym i spacerującym podczas upałów.

29 990,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

36 Eliza Preuss

Konińskie questy odkrywamy tajemnice
Konina

37 Monika Kosińska Konin lubi książki

Projekt zakłada utworzenie 5 questów (nieoznakowanych szlaków, na wzór
gier miejskich), które łączą w sobie elementy harcerskich podchodów i gier
terenowych. Uczestnik wyprawy odkrywa dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze miasta, wędrując po miejscach znanych, jak i tych pozornie
mniej interesujących, ale pełnych tajemnic i niespodzianek. Zwieńczeniem
każdego questy (szlaku) jest odnalezienie skarbu, w postaci pamiątkowej
pieczęci. W czasie wędrówki danym questem, uczestnik zabawy posługuje
się wskazówkami, które znajdują się na opisie do każdego szlaku (do
samodzielnego wydrukowania ze strony dedykowanej questom konińskim).
Opis szlaku zawiera mapę i wskazówki po trasie, zapisane w formie
wiersza. Na trasie czeka na uczestnika mnóstwo zagadek i zadań, których
rozwiązania wpisuje w odpowiednie miejsca na wydrukowanej mapie.
Rozwiązanie każdej zagadki jest niezbędne do utworzenia hasła
końcowego, które ułatwi uczestnikowi wyprawy odszukanie ukrytego
skarbu. Finałem każdego questu jest odciśnięcie pieczęci na mapie, w
miejscu przeznaczonym na skarb, co jest poświadczeniem ukończenia
wyprawy. Po odciśnięciu pieczęci uczestnik ponownie ukrywa pieczęć w to
samo miejsce, tak, aby każdy kolejny uczestnik wyprawy mógł ją odszukać.
Przystankami na trasie każdego questu mogą być miejsca charakterystyczne
dla miasta (np. słup koniński, kościół farny, itp.), jak również tablice j
pamiątkowe wiszące w różnych miejscach na murach kamienic, same
kamienice i ich charakterystyczne elementy architektoniczne, ważne dla
miasta budynki (np. ratusz), kościoły, elementy krajobrazu, pomniki i inne.
Opiekunem każdego questu i tym, który jest odpowiedzialny za
sprawdzanie, czy skarb-pieczęć jest na swoim miejscu, może być młodzież
danej szkoły, muzeum, instytucje kulturalne. Po zdobyciu wszystkich pięciu
pieczęci (z pięciu szlaków konińskich), uczestnik wyprawy może otrzymać
pamiątkową odznakę „Złotego kunia", ustanowioną np. we współpracy z
oddziałem PTTK i przyznawaną przez opiekuna questów.
Questing to doskonały sposób na integrowanie różnych środowisk, a w
szczególności sposób na rodzinny aktywny wy-poczynek. Dzięki
wędrówkom po Koninie, odkrywanie na nowych znanych, lecz
zapomnianych miejsc, przybliżanie historii miasta, wykazywanie się
spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia, będzie zarówno
przygodą, jak i korzystnie wpłynie na rozwój dzieci i rodzinnych więzi.
Możliwość questowania o każdej porze roku.
Projekt miałby być realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Koninie oraz działający przy niej Dyskusyjny Klub Książki. Głównym
celem projektu jest promocja książki i czytelnictwa wśród mieszkanek i
miesz-kańców miasta Konina, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży. Chcemy to osiągnąć poprzez: - spotkania autorskie z
najlepszymi polskimi pisarkami i pisarzami, w tym również twórcami
literatury dla dzieci i młodzieży (6-7 spotkań); planujemy zaprosić m.in.
Olgę Tokarczuk, Wiesława Myśliwskiego, Joannę Bator, Manuelę
Gretkowską, Martynę Wojciechowską, Beatę Pawlikowską, Jakuba
Żulczyka, Szczepana Twardocha, Jerzego Pilcha - konsultując to wcześniej
z czytelniczkami i czytelnikami biblioteki...
cały pomysł: http://pomysl.konin.pl/pomysl/70

17 500,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

29 900,00 Miejska Biblioteka
Publiczna

38 Jarosław Koźlarek PIESKIE ŻYCIEOGRODZONY
WYBIEG+ PLAC
ZABAW I TRENINGÓW
DLA CZWORONOGÓW

OGRODZONY WYBIEG- Miejsce w którym będzie można uwolnić psa ze
smyczy. Możliwie jak największy , ogrodzony tanią siatką szerokooczkową, z regulaminem i pojemnikami do sprzątania nieczystości.
Lokalizacja wybrana w toku konsultacji urzędu z mieszkańcami. PLAC
ZABAW l TRENINGÓW- Ogrodzona ' strefa wypełniona piaskiem z
prostymi instalacjami do treningów. Obiekty w miarę możliwości powinny
być umiej-scowione obok siebie, cały pomysł:
http://pomysl.konin.pl/pomysl/78

29 990,00 Wydział
Gospodarki
Komunalnej

39 Dominik Szopa

Lokalizacja pomnika to skwer przed Szkołą Podstawową nr 4 (na rogu ulic
Błaszaka/Legionów, działka nr 211). Projekt polega na ustawieniu na nim
pomnika poświęconego żołnierzom batalionu „Pociąg" (stworzenie małego
placu wewnątrz skweru i ustawienie na nim pomnika, zbudowanie chodnika
umożliwiającego dojście do pomnika od południa). Pomnik w formie
prostopadłościanu -kolumny o podstawie prostokąta o bokach 60 i 50 cm,
wykonany z jednego bloku czarnego, oszlifowanego granitu. Wysokość
pomnika: 200 cm, szerokość ścian: 60 i 40 cm. Na południowej, szerszej
ścianie pomnika: w górnej części duży wizerunek polskiego orła
wojskowego II RP, poniżej wyryty w kamieniu 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 Po przeciwnej stronie pomnika wyryty w kamieniu
wizerunek kotwicy - Znaku Polski Wal-czącej.

15 000,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

W ramach zadania planowane jest wykonanie muralu sportowego na ścianie
(szczycie) budynku Sali sportowej MOSIR Konin oraz graffiti Jam w
ramach imprezy zamykającej z artystami z całego kraju. Przewidywany czas
wykonania zadania wynosi 7 dni roboczych. W koszty wykonania projektu
wchodzą: wynajem podnośnika koszowego na czas realizacji zadania,
materiały do wykonania muralu ( farby w spreju, farby podkładowe),
wykonanie we własnym zakresie (jestem osobą aktywnie działającą na
terenie Konina, stworzyłem wiele prac dla m. Konin np. hala sportowa
mosir ul: Popiełuszki 2a, Park Chopina- amfiteatr). Finałem realizacji
projektu była by impreza podsumowująca w ramach kulturalnych piątków
organizowanych przez KDK. Mural na budynku Sali sportowej MOSiR:
(miejsce zaznaczone czerwonym kwadratem):

11 800,00 Wydział Kultury
Sportu i Turystyki

Pomnik konińskich
Żołnierzy Wyklętych

40 Damian Jambroży Wykonanie muralu
sportowego na budynku
Sali sportowej, pawilonu
szermierczego przy ulicy
Dworcowej 2a wraz z
zorganizowaniem imprezy
w ramach kulturalnego
piątku

877 500,17

