
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski odrzucone KBO 2020 – negatywnie ocenione lub wycofane 

L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Skrócony opis Koszt 

zadania 

Wydział 

opiniujący 

1. Katarzyna 
Kolska 

PODWÓRKO 
EDUKACYJNO-
SPORTOWE ABC...NA 
TERENIE PLACU 
ZABAW PRZY 
PRZEDSZKOLU NR 
16 IM. J. BRZECHWY 
W KONINIE UL. 
SZAROTKI 1 

Pragniemy stworzyć dostępny dla wszystkich 
mieszkańców konina „plac edukacyjno-sportowy 
abc..." wizja projektu uwzględnia zadaszoną 
konstrukcję do rodzinnych gier edukacyjnych, 
wielkoformatowych gier planszowych oraz 
zręcznościowych. Kącik kuchenny, boisko 
sportowe, ścieżkę sensoryczną, domek 
manipulacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. 
Celem projektu jest zainspirowanie dzieci, 
młodzieży a także rodziców do wspólnych zabaw 
umysłowych oraz aktywności fizycznej. 
Przedszkole nr 16 im. J. Brzechwy w Koninie jest 
jedynym publicznym przedszkolem na os. 
Chorzeń. Dzieci w wieku przedszkolnym spędzają 
większość czasu będąc w placówce dlatego też 
pobyt na świeżym powietrzu jest priorytetem do 
prawidłowego rozwoju dziecka. 

99 999,00 zł Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego. 
Wniosek 
wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stefan Dobrecki SYSTEM INFORMACJI 
MIEJSKIE 

System informacji miejskiej. Zakres prac 
studialno-projektowych wykonania koncepcji 
Systemy Informacji Miejskiej Konina. 

61 500,00 zł  Wydział 
Strategii i 
Marketingu 

3. Stefan Dobrecki MONITORING W 
MIEŚCIE KONINIE 

Monitoring miejski składający się z 
profesjonalnego zestawu, zaprojektowany i 
dystrybuowany przez firmę vel.pl 

27 999,00 zł Straż Miejska 

4. Magdalena 
Zielezińska 

PODNOSIMY 
ODPORNOŚĆ 
KONINIAN - KAŻDA 

RODZINA DOSTAJE 
KSIĄŻKĘ O TYM JAK 
PRZYJEMNIE UNIKAĆ 
CUKRU 

"PODNOSIMY ODPORNOŚĆ" Projekt zakłada 
dostarczenie rodzinom i osobom potrzebującym 
podnieść odporność podręcznika - notesu jak 
unikając białego cukru, robiąc zdrowe słodycze 
wzmacniać swoje zdrowie. Wydanie książki notesu 
dla rodziców i osób opiekujących się dziećmi, 
dziadków o tym jak robić słodycze bez cukru. 
Dzięki książce notesie każdy rodzic będzie mógł 
pracować razem z dzieckiem nad zmianami w 
diecie i podnoszeniu odporności. W książeczce 
znajdują się: przepisy na roślinne słodycze bez 
cukru z wyliczonym kosztem składników, roślinne 
przepisy świąteczne (bez większości alergenów), 
spis zdrowych zamienników cukru oraz tych 
substancji, których warto unikać, porady jak 

31 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 
Wniosek 
wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odzwyczajać się od cukru i zlikwidować apetyt na 
niezdrowe słodycze, opisy różnych roślin 
słodzących, tutoriale rysunkowe pomagające 
zrobić mleko z owsa czy naleśnik bez jajka, 
informacje dotyczące samodzielnej uprawy stewii 
w domu i na zewnątrz. Tu jak wygląda pierwsze 
wydanie książki: https://issuu.com/ekomoty ... 

5. Jacek 
Wybrański 

BUDOWA NOWEGO 
GARAŻU NA 
POTRZEBĘ 
STACJONOWANIA 
WOZU BOJOWO-
GAŚNICZEGO 

Budowa garażu z zapleczem socjalnym z 
przeznaczeniem dla wozu bojowo-gaśniczego. 
Obecny garaż jest za mały i nie spełnia wymagań. 
Nowy garaż pozwoli na wykorzystanie starego 
garażu na magazyn wyposażenia pożarniczego. 

99 900,00 zł Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego 

6. Aleksandra 
Piętka 

KOBIECIARNIA CYKL 
SPOTKAŃ O 
ZDROWIU 

Proponujemy Państwu cykl spotkań pod nazwą 
KOBIECIARNIA, który jest skierowany do każdej 
osoby zainteresowanej dbaniem o swoje własne 
zdrowie fizyczne i psychiczne. Proponujemy cykl 6 
spotkań na przestrzeni roku organizowanych 
cyklicznie. Spotkania prowadzone będą przez 

konińskich pasjonatów zdrowia, fizjoterapeutów, 
refleksologów, masażystów, terapeutów 

10 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 
Wniosek 
wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żywieniowych, którzy wspierają swoją wiedzą w 
konińskich gabinetach. Celem projektu jest 
poszerzanie świadomości poprzez szerzenie 
wiedzy związanej z szeroko pojętą profilaktyką 
zdrowia. Działania te mają wspierać społeczność 
we wzięciu jeszcze większej odpowiedzialności za 
stan zdrowotny organizmu i pogłębieniu wiedzy 
poprzez uświadomienie sobie lego co można 
jeszcze zrobić by jak najdłużej cieszyć się pełnią 
sił. 

7. Aleksandra 
Piętka 

PROGRAM 
ROZWOJU 
OSOBOWOŚCI - 
WZRASTAMY W 
MIŁOŚCI 

Proponujemy autoterapeutyczny program 
rozwoju osobowości "Wzrastamy w Miłości". 
Celem projektu jest zwiększenie odporności na 
stres poprzez odbudowę poczucia własnej 
wartości i wiary we własną skuteczność wśród 
mieszkanek i mieszkańców Konina. Proponujemy 
cykl sześciu spotkań w wymiarze pięciogodzinnym 
dla kobiet i mężczyzn, którzy chcą jeszcze bardziej 
poznać siebie, opracowane, by służyć 
podniesieniu jakości zdrowia i życia, wspomóc 
uwalnianie stresu oraz przywrócić spokój i 

20 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 
Wniosek 
wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaufanie, zrozumieć swoje zachowania i emocje. 
Odnaleźć źródła stresu a także zmienić myślenie, 
a co za tym idzie podejście do życia. W ramach 
projektu realizujemy m.in treningi 
samoakceptacji, asertywności czy samo 
wybaczania. Projekt prowadzony jest przez Ewę 
Żukowską i Małgorzatę Potempę z Ośrodka 
Wspierania Rozwoju Osobistego. Warsztaty są tak 
opracowane by służyć podniesieniu jakości 
zdrowia i życia, wspomóc uwalnianie stresu oraz 
przywrócić spokój i zaufanie.   

8. Tomasz 
Woźniak 

WIRTUALNE 
MUZEUM MIASTA 
KONINA 

Projekt utworzenia Wirtualnego Muzeum Miasta 
Konina to próba opisania i turystycznej promocji 
miasta i przypisanego do niego subregionu 
kulturowo-ekonomicznego. Obejmuje on - 
pracownię multimedialną w której będą 
prezentowane wideoklipy poświęcone dziejom i 
zabytkom miasta i regionu;  czytelnię 
elektronicznych kopii dokumentów i opracowań;  
ekspozycję wystawową - archiwum fotografii i 
tekstów elektronicznych. Centrum zlokalizowane 

95 500,00 zł Wydział Kultury 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Domu Zemełki będzie ostatnim etapem 
spacerów po mieście, po miejscach związanych z 
jego przeszłością i wyznaczonych jako trasy 
tematyczne (zagadnienia, dzieje osób, zabytki). 
Będzie też miejscem spotkań naukowych i innych. 
Muzeum ma służyć mieszkańcom, turystom, 
wszystkim zainteresowanym. Będzie miejscem 
wspierania i kształcenia młodzieży. 

9. Elżbieta Socha POGOTOWIE DLA 
BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT 

Azyl - bezpieczne schronienia dla kotów 
mieszkających na ulicach naszego miasta. Zakupy 
leczniczej karmy - dla chorych zwierząt. Domy 
tymczasowe - tworzenie dalszych domów 
tymczasowych i wspieranie osób które się tym 
zajmują. Interwencje - działania podejmowane w 

celu szybkiego reagowania w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu zwierzęcia. Leczenie 
zwierząt po wypadkach komunikacyjnych oraz 
chorób wirusowych i bakteryjnych. 

65 000,00 zł Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 

10. Olga Żaryn SEKS Z KOBIECEJ 
PERSPEKTYWY 

Organizacja dwóch wykładów dotyczących 
intymnej strefy życia z punktu widzenia kobiety. 

12 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat skierowany jest do kobiet w każdym 
wieku. 

Wniosek 
wycofano. 

11. Olga Żaryn ODPORNOŚĆ PRZEZ 
ODŻYWIANIE 

Dwudniowe warsztaty dotyczące odpowiedniego 
odżywiania się wiosną i jesienią. 

20 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 
Wniosek 
wycofano. 

12. Olga Żaryn TWOJA FIRMA 
ONLINE 

Szkolenie dotyczące rozwoju firmy w Internecie. 
Skierowane jest do wszystkich mieszkańców 
Konin. 

5 000,00 zł Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego 

13. Magdalena 
Zielezińska 

CHILL OUT 
FEST/JAZZ, ZIELONE 
RELAKSOWANIE SIĘ, 
JOGA 

Widzę potrzebę stworzenia dla mieszkańców 
Konina profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania 
uzależnieniom w formie 3 weekendowych 
spotkań w zielonej części miasta konina/bulwary/ 
spotkanie para festiwalowe proponuje z 
proaktywnym programem, który zajmie ręce i 
otworzy serce by mieszkańcy mogli naładować 
baterie dobrej energii na cały rok. 

40 000,00 zł Wydział Spraw 
Społecznych. 

14. Lechosław 
Preus 

PRZEBUDOWA 
NAWIERZCHNI 
PLACU 
MANEWROWEGO 

Wniosek ma za zadanie poprawę warunków 
bezpieczeństwa użytkowania w korzystaniu przez 
samochód ratownicze OSP Konin Starówka. 

223 600,00 
zł 

Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA WOZÓW 
RATOWNICZYCH 
OSP KONIN 
STARÓWKA 

15. Robert Ołtuszyk ZJAZD I WYJAZD Z 
UL.KARDYNAŁA 
STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO NA 
TEREN SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 
7 W KONINIE 

Głównym założeniem jest zwiększenie 
dostępności do szkoły oraz bezpieczeństwa przez 
budowę zjazdu i wyjazdu bezpośrednio z ul. Kard. 
S. Wyszyńskiego na teren Szkoły Podstawowej nr 
7 . Inwestycja ułatwi szybszy dojazd pojazdów 
uprzywilejowanych, postój autokarów i busów, 
dowóz dzieci do szkoły, zmniejszy natężenie ruchu 
od ul. 11 Listopada. 

99 900,00 zł Zarząd Dróg 
Miejskich 

16. Włodzimierz 
Szymański 

BUDOWA ZATOKI 
POSTOJOWEJ NA 
UL.KRYSZTAŁOWEJ 
PRZY PRZEDSZKOLU 
"BIAŁY KONIK" 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz 
płynności ruchu na ul. Kryształowej przy 
przedszkolu nr 4. W czasie porannego i 
popołudniowego szczytu komunikacyjnego wielu 
kierowców parkuje swoje samochody na jezdni ul. 
Kryształowej przy przedszkolu nr 4 „Biały konik". 
Są to głównie osoby zaprowadzający lub 
odbierający dzieci z przedszkola. Sytuacja ta 
stwarza liczne, niebezpieczne sytuacje oraz 

40 000,00 zł Zarząd Dróg 
Miejskich.  
Wniosek 
wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znacznie utrudnienia ruch samochodów. Dzięki 
zatoce postojowej w tym miejscu kierowcy będą 
mogli parkować samochody poza jezdnią co 

powinno znacznie poprawić bezpieczeństwo oraz 
płynność ruchu samochodów w tym miejscu. 

17. Kamil Wódczak ZABYTKOWY 
AUTOBUS DLA 
KONINIAN - SCANIA 
CN113CLL 
(RENOWACJA, 
UTRZYMANIE, 
WYKORZYSTYWANIE) 

Przedmiotem projektu jest odrestaurowanie, a 
także utrzymanie kultowego autobusu miejskiego 
należącego przez 24 lata do Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Koninie. Autobus ten blisko ćwierć 
wieku służył mieszkańcom Konina. Mowa 
dokładnie o pojeździe Scania CN113CLL, będącym 
pierwszym wozem niskopodłogowym w taborze 
konińskiego przewoźnika Założeniem jest dalsza 
służba mieszkańcom podczas specjalnych 
wydarzeń miejskich np. finał WOSP, Noc Muzeów, 
Dni Konina, Mikołajki czy innych okazji. Różne 
miasta mają swoje zabytkowe Jelcze, "Ogórki", 
Ikarusy -niech Konin także będzie właścicielem 
ostatniego obecnie kultowego autobusu, który 
niebawem po gruntownym remoncie z pewnością 
może wzbudzać ogromny sentyment i ekscytację 

99 000,00 zł Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wśród oglądających, a także podróżujących nim. 
"Babcia" może stać się także symbolem 
rozpoznawalności Konina, gdyż zakłada się 
również jej promocję czy możliwość 
udostępniania na zloty, linie turystyczne w innych 
miastach. Niewątpliwie pozwoli także na 
tworzenie historii. 

18. Szymon Rąpel POSKACZMY SOBIE - 
OGÓLNODOSTĘPNE 

TRAMPOLINY DO 
SKAKANIA W 
CHODNIKU, DLA 
DZIECKA I 
DOROSŁEGO 

Idąc przez miasto nie raz mamy wrażenie , że 
czegoś tutaj brakuje, atrakcyjnych i nowoczesnych 
rozwiązań, które inni już mają. Bądźmy jednymi z 
pierwszych! Trampoliny w chodniku pojawiają się 
na zachodzie. Idąc chodnikiem czy bulwarem 
napotykamy na zamontowane w jego powierzchni 
siatki po których można skakać. Są bezpieczne i 
ogólnodostępne. Pozwalają na chwilę zabawy w 
najbardziej nie oczekiwanych miejscach dla 
naszych dzieci czy wnuków, a może i nas samych. 
W każdym z nas jest dziecko, poskaczmy sobie. 

99 999,00 zł Wydział Kultury. 
Wniosek 
wycofano. 

19. Mirosław 
Pacześny 

KONIŃSKA 
ORKIESTRA 
MŁODZIEŻOWA 

KONIŃSKA ORKIESTRA MŁODZIEŻOWA. Zespół 
złożony z dzieci i młodzieży szkół muzycznych, 
podstawowych i średnich z Konina i powiatu 

80 000,00 zł Wydział Kultury. 
Wniosek 
Wycofano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konińskiego. Młodzieżowy zespół przełamujący 
stereotypowe oblicze orkiestr dętych w Polsce. 
Chciałbym aby swoimi działaniami inspirował inne 
zespoły do wychodzenia poza standardowe 
obszary działań, aby łączył pokolenia, rodziny i 
lokalną społeczność, tworząc wyjątkowy zespół. W 
naszym mieście, nawet w Polsce, Orkiestry 
Górniczej PAK KWB KONIN nie trzeba 
przedstawiać. Na przykładzie tejże orkiestry 
chciałbym stworzyć zespół złożony z młodych 
adeptów sztuki muzycznej, a być może przyszłości 
podwaliny do orkiestry zawodowej która będzie 
działać, występować i pracować na terenie 
naszego miasta. Motyw przewodni to 
„wielopokoleniowość". To nie tylko zespół, ale i 
wielka rodzina, od najmłodszych grających, po 
starszych i najstarszych, będących członkami 
Orkiestry Górniczej, rodzicami, a nawet dziadkami 
muzyków, którzy zachęcają. Zespół zaprasza do 
nauki na instrumentach dętych, do wspólnego 
koncertowania, do wspólnej pracy i współpracy, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

która odzwierciedli ideę łączenia pokoleń i trafi do 
różnych grup odbiorców. 

20. Filip Walkowiak CHCEMY 
PRAWDZIWEJ 
STARÓWKI 

Chcemy prawdziwej Starówki, która tętni życiem - 
z bijącym sercem na Placu Wolności. Aby Stary 
Konin ożył, musi być przestrzenią przyjazną dla 
wszystkich mieszkańców w której chce się 
przebywać, z ogródkami gastronomicznymi 
pełnymi ludzi, z bujną zielenią dającą cień w 
upalne dni i morzem kolorowych kwiatów. 
Przyjemniej spędza się czas, gdy przestrzeń wokół 
nas jest przyjazna, estetyczna, reprezentacyjna. 
Taka, jaką chcielibyśmy pokazać naszym 
znajomym z innych miast, pełną zadowolonych 
mieszkańców: starszych, młodszych, matek z 
dziećmi, poruszających się pieszo czy na rowerze. 
Znajdzie się tu miejsce dla każdego - i możemy to 

zrobić wspólnie - mieszkańcy dla mieszkańców! 

99 999,00 zł Wydział 
Rozwoju 
Gospodarczego 
i Wydział 
Urbanistyki i 
Architektury 

21. Filip Walkowiak PRZYSTANEK PLAC 
WOLNOŚCI - 
WYGODNIEJ 

Projekt zakłada stworzenie nowego przystanku 
autobusowego na Starówce, który ułatwi podróż 
do Nowego Konina. Obecnie z Placu Wolności do 
najbliższego przystanku trzeba iść ponad pół 

99 999,00 zł Zarząd Dróg 
Miejskich 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUSEM ZE 
STARÓWKI 

kilometra - albo obok Netto, albo na rondo przy 
Wale Tarejwy. Stworzenie dodatkowego 
przystanku skróciłoby drogę z Placu Wolności na 
przystanek ponad o połowę do 250 metrów! 
Byłoby to ułatwienie przy załatwianiu spraw w 
urzędzie, dla samych urzędników czy uczniów 
CKU. Prościej będzie też wrócić z rodziną z 
bulwarów autobusem do domu po niedzielnym 
spacerze. Dzięki nowemu przejściu dla pieszych 
wygodniej będzie też dostać się mieszkańcom ze 
Starówki na Błonia - obecnie najbliższe przejście 
dla pieszych jest dopiero przy rondzie na Wale 
Tarejwy. Projekt zakładałby wytyczenie nowego 
przejścia dla pieszych na wysokości wylotu ulicy 
Śliskiej w Grunwaldzką oraz budowę platformy 
przystankowej przy ul. Wał Tarejwy od strony 
Błoni. 

 


