MIASTO ZIELONA GÓRA
Lp.

nazwa zadania

1

Budowa parku ćwiczeń do street workout

2

Zadbany i bezpieczny Chynów

3

Monitoring na Wagmostawie

4

COMBO OCR BOX, czyli wielofunkcyjna klatka przeszkodowa
do treningów pod biegi z przeszkodami

opis

lokalizacja

Wykonanie (kupno) wysokiej jakości sprzętu
Łąka po boisku
street workout i fitness, czyli: drążek do street
betonowym "okrąglak"
workout, poręcze równoległe, zestaw drążków o
koło skrzyżowania
różnej wysokości, zestaw do kalisteniki, drabinka Wyszyńskiego/Słowacka.
pionowa, drabinka pozioma, paraletki
Nr działki 138/14
Rewitalizacja ul. Truskawkowej, oświetlenie
osiedla Kolorowe, bezpieczne przejście do
przystanku - ul. Krępowska, monitoring Nivea,
Chynów
ławeczki, miejsce na ognisko, czujnik smogu,
nawodnienie boiska
Objęcie terenu Wagmostawu monitoringiem
ul. Skłodowskiej-Curie,
miejskim, z uwzględnieniem pobliskiego placu
nr działki 55/2
zabaw i gier oraz mini siłowni
Combo OCR Box to kompleksowy projekt
sportowo-rekreacyjny, którego celem jest budowa
stacjonarnego parku sprawnościowego, w postaci
klatki. Jest ona wielofunkcyjnym urządzeniem do
nauki i doskonalenia techniki pokonywania,
najczęsciej spotykanych przeszkód na biegach
typu OCR (Obstacle Course Racing). Konstrukcja
jest tak dopasowana by mozna było na niej
ćwiczyć technikę, wzmacnia mięśnie górnej
obręczy, barków, ramion, siły uchwytu jak i mięśni
głębokich brzucha i pleców. Konstrukcja pozwoli
osobom aktywnym nie tylko w biegach
przeszkodowych ale i zaczynającym przygodę z
treningami, utrzymać sprawność fizyczną i
ćwiczyć tężyznę. Tor będzie dostępny
nieodpłatnie dla każdego chętnego do ćwiczeń
mieszkańców Zielonej Góry, ale i nie tylko.

Park Tysiąclecia

szacunkowy
koszt (zł)

100 000

1 000 000

320 000

300 000
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Drugi etap rekultywacji terenu stawów przy J. Waszczyka / os.
Wygoda / E. Plater

Zadanie przewiduje zwiększenie atrakcyjności
terenu stawów dla mieszkańców: - modernizację
siłowni pod chmurką – dodanie stacji do street
workoutu, wielofunkcyjnych drążków i drabinek
sportowych, które będą mogły być używane przez
mieszkańców w każdym wieku,
ul. J. Waszczyka/os.
- ustawienie betonowego stołu do tenisa
Wygoda nr działki 216/77.
stołowego,
216/78, 330
- połączenie mostkiem ścieżek przy stawie.
Projekt przewiduje także drobne prace
konserwacyjne (sprawdzenie brzegu stawów,
roślinności, czyszczenie odpływów, uzupełnienie
ścieżek, konserwacja istniejącej siłowni)

Kontynuacja zagospodarowania terenu skansenu
kolei powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej,
zgodnie z projektem i pozwoleniem budowlanym.
PKP SA podarowało do skansenu wagę
towarową z likwidowanej stacji Konotop oraz
parowozów T-3 z 1909r. Oba eksponaty są
własnością miasta. Zadanie obejmuje prace
Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei
terenowe i specjalistyczne dzięki którym oba
Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i
eksponaty, przygotowane do wyeksponowaniaw
parowozów T-3 z 1909r.
przygotowanych specjalnie warunkach
terenowych będzie można umieścić przy ul.
Morwowej (torowisko, ogrodzenie, specjalna
stalowa konstrukcja z miejscem dla
wyeksponowania mechanizmu wagi i podestem
dla zwiedzających, blaszak wagowy, sieć
oświetleniowa)

ul. Morwowa / 1 maja, nr
działki 14/7, 14/15

200 000

657 000

7

8

9

Zadanie o nazwie "Iluminacja lasu Braniborskiego
(doświetlenie drogi na cmentarz, toru przeszkód i
toru rowerowego)" ma na celu doświetlenie
terenu znajdującego się pomiędzy wieżowcami na
Iluminacja lasu Braniborskiego (doświetlenie drogi na cmentarz,
ul. Chmielnej (bloki ul. Chmielna 34-38) a
toru przeszkód, toru rowerowego)
Cmentarzem Komunalnym w Zielonej Górze.
Celem zadania jest oświetlenie drogi prowadzącej
na cmentarz, scieżki zdrowia z torem przeszkód i
toru rowerowego. Mogłoby być to oświetlenie
stojące lub solarne (teren niezadrzewiony)
Budowa boiska na os. Przylesie

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią

ul. Chmielna, nr działki
771/10

150 000

ul. Trasa Północna, nr
działki 8/9

300 000

Zagospodarowanie ronda im. Anny Borchers
poprzez umieszczenie instalacji promującej
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego "Medyk", znajdujące się przy ul.
Wazów 44 od 60 lat i kontynuuje tradycję miasta
w zakresie kształcenia kadr przygotowywanych
do świadczenia usług medycznych, opiekuńczych
i pielęgnacyjnych, zapoczątkowaną w tym
Wykonanie projektu instalacji CKZiU "Medyk", samej instalacji i
budynku przez mieszkankę miasta Annę
umieszczenie jej na rondzie im. Anny Borchers, zgodnie z
Borchers. Zadanie uwzględnia kompleksowo:
rondo im. Anny Borchers
historią Zielonej Góry oraz nowymi trendami w mieście i promocji
wykonanie projektu instalacji, jej wykonanie i
szkolnictwa zawodowego
umieszczenie na rondzie, aby była widoczna dla
osób poruszających się w pojazdach i ruchu
pieszym wokół ronda. Instalacja w ramach
szacowanych funduszy może stanowić widoczny
element główny (przestrzenny, np. na planie
trójkąta) lub uzupełniający zagospodarowania
ronda (płaski arkusz z blachy - podobnie jak
istniejące instalacje na innych rondach
zielonogórskich)

110 000
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Nowe chodniki na osiedlu Zastalowskim

Położenie nowych chodników miejskich w
miejscach: ulica Spawaczy wzdłuż nieruchomości
Spawaczy 2-8, Spawaczy 1-16, Spawaczy 18-22
(działka 10/77), ulica Technologów wzdłuż
nieruchomości Technologów 1-5, Technologów 711, Technologów 13-17 (działka 10/31), ulica
technologów wzdłuż nieruchomości Technologów
26-30, Technologów 32-36 (działka 10/33)

ul. Spawaczy nr działki
10/77, ul Technologów
10/31, ul. Technologów
10/33

115 000

Projekt zakłada budowę pierwszego w Zielonej
Górze ogólnodostępnego boiska do nauki jazdy
na rolkach, wrotkach, hokeja na rolkach,
unihokeja, rowerowego polo dla dzieci, młodzieży
i dorosłych ze specjalistyczną nawierzchnią
(przystosowaną do jazdy na rolkach).
Nawierzchnia boiska będzie idealnie gładka oraz
wykonana z modularnego polipropylenu – jest to
materiał, który jest przyjazny dla użytkownika –
minimalizuje możliwość powstania kontuzji (przez
mikroruchy nawierzchnia pochłania niekorzystne
siły, eliminując nadwyrężenie mięśni). Co istotne,
na takiej nawierzchni możliwe jest również
prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi
na wózkach czy też zajęć fitness. Inne cechy
Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki jazdy na rolkach i
ul. Sulechowska - teren
proponowanej nawierzchni to: odporność na
wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja, rowerowego polo
CRS nr działki 504/4 lub
11
uszkodzenia mechaniczne, nie wymaga
itp. (bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) - pierwszy taki
inna lokalizacja dogodna
konserwacji, odporność na temperatury (w tym
obiekt w Zielonej Górze
dla miasta Zielona Góra
także na mróz), odporność na zmianę
wilgotności, wytrzymałość, łatwość mycia.
Boisko będzie miało wymiary minimum 40 m
długości, na 20 m szerokości, będzie wyposażone
w bandy hokejowe, siatki na wysięgnikach do
wysokości minimum 3 m za krótszymi bokami
oraz sztuczne oświetlenie umożliwiające
korzystanie również po zmroku.
Budowa takiego boiska stworzy nowe możliwości
sportowe dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych, to inwestycja, której aktualnie nigdzie
w Zielonej Górze nie ma, a dzięki niej będzie
można uprawiać różne odmiany hokeja na
rolkach, unihokeja, rowerowego polo oraz - co
bardzo ważne - będzie można stawiać pierwsze

320 000
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Budowa ekranów akustycznych przy Trasie Północnej. Etap II

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa
ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna w
sąsiedztwie działki 312 obręb 6, należącej do
Wspólnoty Mieszkaniowej "ul. Ruczajowa 16-22"
w Zielonej Górze. Zgłaszamy ten projekt jako II
etap. Budowa ekranów akustycznych na odcinku
około 30 m długości i 5 m wysokości w znacznym
stopniu przyczyniłaby się do zminimalizowania
uciążliwości spowodowanych hałasem
generowanym przez samochody poruszające się
po Trasie Północnej. Budynki mieszkalne
połozone są bardzo blisko trasy, a natężenie
ruchu na drodze jest bardzo wysokie. Taką
ochronę przed hałasem zapewniłby Mieszkańcom
ekrany akustyczne

ul. Ruczajowa 16-22, nr
działki 312

Uporządkowanie terenu, budowa ścieżek,
ul. Szczekocińska, nr
ustawienie lamp solarnych, montaż koszy i lawek,
działki 324 i 325 obręb 29
budowa ogrodzonego wybiegu dla psów
Budowa pomieszczeń, szatni, WC i świetlicy
Budowa pomieszczeń szatni, wc i świetlicy zajęciowej dla dzieci i
zajęciowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej
ul. Wyszyńskiego 101, nr
młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na
14
sport speedrowerowy jako element niezbędny na
działki 40
rowerach)
obiekcie sportowym
13
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Rewitalizacja parku i budowa wybiegu dla psów przy ulicy
Szczekocińskiej/E. Plater

Ciąg piesz-jezdny łączący ul. Jędrzychowską z ul. Królewny
Śnieżki w Zielonej Górze wykonany z Eko-kostki i polbruku

Wykonanie chodnika z polbruku o szerokości 2m
na części 1 ul. Krasnoludków pozostała część ul.
Krasnoludków wykonanie pasa drogowego z Ekokostki o szer. 4m. Pierwsza część ul.
Krasnoludków bardzo dobrze odwodniona
nadająca się do położenia polbruku

ul. Krasnoludków, nr 15
233/56-233/5-233/10

200 000

500 000

150 000

200 000
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Budowa tężni solankowej w Ogrodzie Botanicznym

17

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z miejscami
parkingowymi przy ul. Łukasiewicza w Zielonej Górze

Zadanie ma na celu zbudowanie niedużej tężni
solankowej w Ogrodzie Botanicznym przy ul.
Botanicznej. Tężnia ma być dopasowana
wielkością do potrzeb, tania w realizacji i
eksploatacji, optymalnie wkomponowana w teren
kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego, tak aby
pasowała do charakteru tego miejsca i nie
przytłaczała swoją konstrukcją. Wybór miejsca
jest przemyślany i logiczny, bo: - wokół jestwokół
już gotowa infrastruktura/parking, ogrodzenie,
media, itp., - obiekt jest zabezpieczony i
dozorowany, - zadanie nie wymaga dodatkowego
zatrudnienia i ponoszenia dodatkowych kosztów, zwiększy się zainteresowaniem Ogrodem
Botanicznym (dodatkowa sprzedaż biletów), motywacja do spacerów po Parku Piostowskim,
Ogród Botaniczny, ul.
utp. Większość z nas styka się na co dzień z
Botaniczna 50A
zanieczyszczonym powietrzem czy dymem
nikotynowym. Żyjemy w warunkach sprzyjającym
powstaniu wielu schorzeń. Negatywnym
oddziaływaniom środowiska na organizm mozna
jednak skutecznie przeciwdziałać. Tężnia to
swego rodzaju filtr powietrza a mikroklimat, który
wytwarza się dzięki niej, zblizony jest do klimatu,
którym mozemy cieszyć się podczas wakacji nad
morzem. Oddychanie przez godzinę powietrzem
nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że
dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce
przyjętej w ciągu trzech dni plażowania. Jod
odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie
tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co
szczególnie doceniają osoby zmagajace się z
chorobami górnych dróg oddechowych.
Doposażenie projektowanego obecnie placu
sportowo-rekreacyjnego (wygrana w BO 2019) o ul. Łukasiewicza, numer
boisko do piłki noznej o koszykówki, wraz z
działki 219/10
ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem

400 000

500 000
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Przebudowa pasa drogowego przy ul. Władysława IV z
wydzieleniem nowych miejsc postojowych

Przebudowa pasa drogowego ul. Władysława IV
w celu stworzenia nowych miejsc parkingowych i
dostosowania infrastruktury do obecnych
wymogów

ul. Władysława IV, nr
działki 343/4, 336

Parking przy Palmiarni,
W ramach projektu chcielibyśmy uruchomić, w
parking przy Filharmoni,
naszym mieście pięć, darmowych, publicznych Parking przy Amfiteatrze,
Publiczne stacje ładowania aut elektrycznych oraz hybrydowych stacji ładowania aut elektrycznych i hybrydowych,
Parking przy Ogrodzie
prądem zmiennym o mocy 22kW, z gniazdami Botanicznym, parking przy
typu 2
Centrum RekreacyjnoSportowym

Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla
Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego

Zadanie polega na wykorzystaniu strefy leśnej
znajdującej się w pobliżu osiedla Mazurskiego do
celów rekreacyjnych poprzez wykonanie na kilku W ciągu: ul. Mrągowska
działkach miejskich ścieżek oraz wykonaniu małej
architektury.

Obecnie realizowana jest inwestycja budowy (
Ogłoszenie nr 551972-N-2019 z dnia 2019-05208 r. Urząd Miasta: Budowa placu rekreacyjnego
na Jędrzychowie OGŁOSZDENIE O
ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane) na tym
Budowa oświetlonego boiska do gry w koszykówkę, wraz stołem terenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z
21
do tenisa stołowego
placem zabaw, teren będzie ogrodzony. W
pierwotnej dokumentacji miało być również boisko
do koszykówki i stół do tenisa. Brakowało
funduszy z budżetu miasta. Brakuje w
południowej części miasta - dzielnicy Jędrzychów
boiska do koszykówki dla dzieci i dorosłych.

ul. Rezedowa, os.
Kwiatowe

500 000

175 000

500 000

100 000
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Przedmiotem zadania jest modernizacja i nowa
aranżacja pomieszczeń bibliotecznych Filii nr 4 i 9
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze
znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku
przy ul. Podgórnej 45. Zakres zadanie obejmuje:
wykonanieprac budowlanych i wykończeniowych
Modernizacja i Nowa Aranżacja Pomieszczeń Filii nr 4 i 9
ul. Podgórna 45 nr działki
wraz z kolorystyką pomieszczeń; częściowe
WiMPB im. C. Norwida w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 45
327/6; obręb 32
wykonanie nowej instalacji elektrycznej
(oświetlenie, gniazda wtykowe) w związku z
projektowaną nową aranżacją pomieszczeń,
wykonanie instalacji komputerowej i głośniokowej;
wykonanie aranżacji i wyposażenia pomieszczeń
zgodnie z projektem.

314 138,05
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Zakup sprzętu do rehabilitacji zwierząt, mający na
celu udostępnianie bezpłatnej pomocy w postaci
zoofizjoterapii właścicielom zwierząt oraz
zwwierzętom bezdomnym pod opieką
zielonogórskiego schroniska, jak również
organizacji pozarządowych, które w celach
statutowych mają ochronę zwierząt. Na sprzęt do
rehabilitacji składa się: - bieżnia wodna, - bieżnia
Miasto Zielona Góra, ul.
sucha, - urządzenia do elektroterapii, - urządzenia
Sprzęt do rehabilitacji zwierząt dla OTOZ Animals Zielona Góra
Konicza 14A (lokal OTOZ
do sonoterapii, - urządzenie do laseroterapii
Animals Zielona Góra)
wysokoenergetycznej, - urządzenie do
laseroterapii niskoenergetycznej, - urządzenie do
fal uderzeniowych, - urządzenie do magnoterapii
niskiej częstotliwości, - lampy terapeutyczne, urządzenie do terapii podciśnieniowej, -pionizator,
- wózki do nauki chodzenia rdzeniowego w trzech
rozmiarach, - urządzenie do głębokiej stymulacji
elektromagnetycznej

300 000
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Postawienie stacji rowerowej na trasie Zielona Strzała przy
wiadukcie na wysokości skrzyżowania ulic: Sikorskiego,
Głowackiego i Kożuchowskiej

Postawienie stacji rowerowej na trasie Zielona
Strzała przy wiadukcie na wysokości
skrzyżowania ulic: Sikorskiego, Głowackiego i
Kożuchowskiej

Miasto Zielona Góra,
skrzyżowania ulic:
Sikorskiego, Głowackiego
i Kożuchowskiej, na trasie
rowerowej Zielona Strzała,
nr działki:
086201_1.0030.AR_3.291
/8

Wodny plac zabaw w zielonej Górze

Wodny plac zabaw to odgrodzona od chodnika
konstrukcja z zestawem różnego rodzaju sikawek
do zabawy w wodzie, ale nie do pływania. Wodne
place zabaw powstały już w Łodzi, Katowicach,
Przemyślu i ostatnio w Tychach, Koziegłowach i
Czerwonaku. W Katowicach wodny plac zabaw
został zbudowany w ramach katowickiego
budzetu obywatelskiego. Wodny plac zabaw to
ciekawa alternatywa wobec miejskich fontann i o
wiele tańsza od basenów. Pora na Zielona Górę!

miasto Zielona Góra

1 000 000

Montaż stu relaksujących ławek dla seniorów

Zadanie polega na wyprodukowaniu oraz
montażu na terenach zielonogórskich osiedli stu
innowacyjnych ławek relaksujących. Ławki są
zaprojektowane tak aby umozliwić seniorom
"rozruszanie" stawów poprzez delikatne ruchy
wykonywane podczas bujania ławką. Konstrukcja
ławek wykonana będzie ze stali natomiast
siedzisko z drewna. Ławki będą mogły być
instalowane w miejscach istniejących już, lecz
starych i zniszczonych ławek

Miasto Zielona Góra,
lokalizacja rozproszona

390 000

100 000
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Uzupełnienie infrastruktury i zaplecza socjalnego na stadionie
przy ul. Xawerego Dunikowskiego

Zakup i montaż oświetlenia boiska, zakup i
montaż wiaty rekreacyjnej, uzupełnienie i
naprawa ogrodzenia boiska, budowa szatni wraz
ul. Xawerego
z infrastrukturą, zakup i montaż bramek do gry w Dunikowskiego, nr działki
rugby, budowa miejsc parkingowych i droga
4-389/2
dojazdowa, podłączenie do monitoringu
miejskiego

Budowa wiaty samochodowej wielostanowiskowej
nad istniejącym parkingiem przy ul. Żołniezry 2
ul. Żołnierzy 2 Armii nr
Budowa wiaty samochodowej wielostanowiskowej, zadaszającej
Armii wzdłuż bloku nr 42-70. Wiata tylko po
działki: 48 gmina Zielona
28
44 miejsca parkingowe przy ul. Żołnierzy 2 Armii
południowej stronie ww. ulicy, zadaszająca 44
Góra
miejsca postojowe.

29

Piłkarska Zielona Góra - nowa trubuna

Budowa zadaszonej trybuny przy boisku
piłkarskim tzw. Dołku, mieszczącej 1000 osób ul. Sulechowska, nr działki
oraz oświetlenie boiska, pozwaljącego na
4/17 obręb 13
rozgrywanie meczów przy sztucznym oświetleniu

1 000 000

336 509

750 000
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Zadanie polega na budowie chodników i schodów
wraz z oświetleniem i podjazdami dla wózków
oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul.
Obywatelskiej (inwestycje EkonBud i Budnex) z
ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika) - w tym
"doposażenie istniejącego odcinka o pojazdy dla
wózków dziecięcych i oświetlenie, których
obecnie brak. Szczegółowy zakres prac: - odcinek
1-2 (ok. 90m): doposażćo lampy uliczne oraz
uzupełnić o podjazdy dla wózków dziecięcych, odcinek 2-3 (ok. 80m): doposażyć o lampy
uliczne oraz uzupełnić stopnie o podjazdy dla
wózków dziecięcych, -odcinek 2-4 (ok. 120m):
wybudować na działce 65/51 nowy chodink wraz z
Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem
oświetleniem oraz podjazdami dla wózków
ul. Źródlana/Obywatelska,
dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul.
dziecięcych (o ile wymagać będzie tego różnica
nr działki 65/51. 65/53
Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina
wysokości terenu), - odcinek 4-5 (ok. 15 m):
(obręb ew. 5)
Gęśnika)
wybudować schody wraz z podjazdami dla
wózków dziecięcych na działce 65/53 (w kierunku
ul. Źródlanej) chodnik i schody wraz z
oświetleniem i podjazdami dla wózków
dziecięcych. Nowo projektowane odcinki powinny
być wykonane w miarę mozliwości - dla
zachowania estetyki - z tej samej kostki co
istniejący chodnik na odcinku 1-2-3 oraz z
zachowaniem tej samej szerokosci /91,5m +
krawężnik). Pojazdy dla wózków powinny co
najmniej umozliwiać prowadzenie roweru i
wózków dziecięcych. Dopuszcza się także inne
formy (jeżeli pozwoli na to budżet i warunki
techniczne

559 900
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10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra

Zadanie polega na budowie sieci 10 Zielonych
Ładowarek ze Stacjami Naprawy Rowerów na
terenie miasta Zielona Góra. Zileone Ładowarki,
które swym wyglądem przypominają drzewo i
zasilane są energią słoneczną pozwolą
mieszkańcom miasta, a także turystom
rowerowym odwiedzającym nasze miasto na
ładowanie urządzeń multimedialnych takich jak
telefony, tablety, nawigacje itp. dostarczą sygnał
ul. Stary Rynek - przy
WIFI oraz umożliwią odsłuchanie infomacji z
Ratuszu, Al.. Wojska
Audio Guide na temat miejsca w którym się
Polskiego przy Rondzie
znajdują. Dzięki temu, że taka ładowarka
PCK, Al.. Konstytucji 3
wyposażona jest w punkt naprawy rowerów
Maja przy Centrum Nauki
użytkownicy będą mogli dokonać drobnych
Keplera, ul. Wrocławska
napraw w swoich pojazdach. Ładowarka posiada
12A przy Palmiarni, Ul.
półki na których umieszczono napis alfabetem
Podgórna przy Urzędzie
Braille'a z instrukcją obsługi urządzenia.
Miasta, Ul. Plac
Dodatkowym atutem Zielonej Ładowarki
Bohaterów, ul. Dworcowa umiejscowionej w pobliżu miejsc odpoczynku
przy Centrum
takich jak ławki jest zzamontowany system
Przesiadkowym, ul.
odstraszania komarów, tak aby odpoczynek
Sulechowska przy CRS,
odbywał się w sposób wolny od ukąszeń tych
ul. Stefana Batorego, ul.
insektów. Sieć ładowarek z Punktami Naprawy
Festiwalowa 3 przy
Rowerów ma pokrywać kluczowe miejsca w
Amfiteatrze
mieście. proponowane lokalizacje to Plac przy
ratuszu, Plac Bohaterów Westerplatte, Parking
Przed Urzędem Miasta, Amfiteatrem, Centrum
Keplera, CRS-em, przy Palmiarni, przy Centrum
Przesiadkowym, na Ulicy Batorego oraz przy
Rondzie PCK. Montaż Zielonych Ładowarek ze
Stacjami Naprawy Rowerów nie wymaga
uzbrajania miejsca inwesycji w dodatkową
infrastrukturę. Urządzenie korzysta wyłącznie z

680 000

Zadanie polega na wykonaniu remontu trybun na
krytej pływalni sportowej przy ul. Wyspiańskiego
Remont trybun na basenie przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej
17. Należało by wymienić siedziska i wykonać
32
Górze
nową zgodna z WT 2018 barierką. W chwili
obecnej barierki są, nie właściwie to ich nie ma.

ul. Wyspiańskiego 17 nr
działki 27 obręb 0016

100 000
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Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych

1. Mieszkania treningowe, wspomagane.
„ Pierwsze potrzeby życiowe: woda, chleb
odzienie i dom” Mądrość Syracha 29,21
Osoby niepełnosprawne podczas okresowych
pobytów treningowych, będą miały możliwość
doświadczenia, budowania i rozwijania
samodzielności, samoobsługi i kompetencji
społecznych w zakresie: komunikacji,
gospodarowania czasem wolnym,
funkcjonowania w grupie, w przestrzeni
publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności
rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w
różnych rolach społecznych i w różnych
środowiskach. Pobyt w mieszkaniu treningowym
przygotuje do w miarę samodzielnego
prowadzenia własnego gospodarstwa domowego
min. w mieszkaniu wspomaganym. Mieszkania
wspomagane będą docelowymi mieszkaniami,
dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym z
zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego
życia, przy minimum wsparcia w codziennym
życiu.
2. Usługi wspierająco- aktywizujące.
Osoby niepełnosprawne w Ośrodka będą mieli
również okazję do korzystania z wielu specjalnych
zajęć wspierająco- aktywizującorehabilitacyjnych, mających na celu usprawnienie
ich całościowego funkcjonowania w
społeczeństwie. Uzyskają tu pomoc i wsparcie,
które tak bardzo potrzebne jest każdemu
człowiekowi borykającemu się z ciężarem
choroby, pamiętając że: „ Każdy powinien mieć
kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo

ul. Gen. Jarosława
Dąbrowskiego 20a, nr
działki 127/13

900 000

Budowa boiska wielofunkcyjnego,
przeznaczonego dla mieszkańców osiedla
Jędrzychów i uczniów pobliskiej szkoły
Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej
podstawowej nr 8. Boisko będzie pełnic
34
następujące funkcje: 1. boiska piłkarskie 2.
boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i
siatkówkę 3. plac zabaw 4. teren rekreacyjny
Plac zabaw o zróżnicowanym przekroju
Plac zabaw dla dzieci 6-12 lat z mini boiskiem przy Gliniance os.
wiekowym z mini boiskiem, miękką nawierzchnią
35
Cegielnia
oraz ogrodzeniem

ul. Kąpielowa, nr działki
28/14

1 000 000

ul. Fajansowa, nr działki
878/3

200 000

Stworzenie schronień dla jeży, wiewiórek itp., kotów wolno
bytujących oraz budek lęgowych dla ptaków

Zakupienie i rozmieszczenie na terenach
miejskich budek hibernacyjnych sla małych
ssaków (jeży, wiewiórek, nietoperzy itp..), kotów
wolno bytujących oraz budek lęgowych dla
ptaków. Stworzenie tablic informacyjnych o
dzikich zwierzętach zamieszkujących miasto, ich
potrzebach oraz sposobach dokarmiania

Parki i skwery miasta
Zielona Góra

100 000
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Bezpłatna sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt
właścicielskich

Bezpłatna sterylizacja, kastracja i chipowanie
psów i kotów właścicielskich w wybranych
lecznicach na terenie Zielonej Góry. Przez
zabiegiem dodatkowo należy wykonać profil
wątrobowy, aby móc bezpiecznie przeprowadzić
zabieg. O mozliwości wykonania zabiegu
zdecyduje lekarz weterynarii po przeanalizowaniu
wieku, stanu zdrowia itp. zwierzęcia

Wszyscy mieszkańcy
Zielonej Góry

100 000

38

Budowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą - odcinek ul.
Leśnej od ulicy Prostej

Wykonanie nawierzchni, oświetlenia i kanalizacji
deszczowej na odcinku ulicy Leśnej od ulicy
Prostej do numeru Leśna 34

ul. Leśna od ulicy Prostej
do numeru 34

450 000

36

39

40

Remont "Sali szeptów" przy ulicy Sowińskiego 3 - piwnicy
winiarskiej z dużym potencjałem turystycznym

Strefa Aktywności Obywatelskiej na osiedlu Malarzy w Zielonej
Górze

Wychodzimy z inicjatywą remontu piwnicy odgrzybiania, wybiałkowania, zamaskowania rur
kanalizacyjnych oraz renowacji oryginalnych,
zabytkowych drzwi i bramy. Wnioskujemy też o
umieszczenie w piwnicy oryginalnych beczek
pochodzących z dawnej wytwórni Raetscha, które
są własnoscią miasta. Podkreślają one charakter
piwnicy, a dzięki wilgotności panujacej w obiekcie
będą dobrze przechowywane

ul. Sowińskiego 3, nr
działki 1-32/3, gmina m.
Zielona Góra, obręb 31

Zagospodarowanie ternu zielonego oraz
unowocześnienie boiska i stworzenie przestrzeni
jako strefy aktywności obywatelskiej na osiedlu
Malarzy. Zadanie polegałoby na realizacji trzech
działań: 1. zagospodarowanie terenu zielonego
poprzez postawienie ławek, leżaków, huśtawki,
altanki (ze ścianką do organizowania kina
letniego), postawienia urządzeń siłowni
zewnętrznej (np. wahadło, orbitrek, wioslarz,
biegacz) oraz uzupełnienie kompozycji
ul. Malczewskiego, boisko
kwiatowymi, 2. wyposażenie istniejącego boiska
oraz teren zielony, nr
w sprzęt do siatkówki, uzupełnienie siatki przy
działki 3/95
tablicach do kosza, ogrodzenie terenu boiska, 3.
postawienie outdorowego stołu do ping ponga.
Realizacja zadania będzie uzupełnieniem
trwającej aktualnie modernizacji znajdującego sie
na tej samej przestrzeni placu zabaw dla małych
dzieci. Zadanie będzie umozliwiało stworzenie
przyjaznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb
nie tylko dzieci, ale także całych rodzin oraz
szczególnie seniorów.

150 000

300 000

41

42

Budowa bike-parku na terenie miasta Zielona Góra

Budowa ścian do graffiti na terenie miasta Zielna Góra

Zadanie dotyczy zaprojektowanie i wybudowania
małego kompleksu terenowych tras rowerowych
ul. Sulechowska nr działki
w Zielonej Górze. W ramach kompleksu
504/4, 4/17, 4/7
zawierałyby się trasy jednokierunkowe o różnych
przeznaczeniach

250 000

Zadanie dotyczy budowy scian do graffiti i street
artu. Ściany zaprojektowane powiny być na wzór
powstałej już, legalnej ściany na "Kaczym Dole".
Lokalizacja na terenie miasta Zielona Góra

120 000

miasto Zielona Góra

43

Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii "LOPiT" - etap I

44

Wymiana nawierzchni ulicy Św. Kingi

Przedmiotem zadania jest kontynuacja działań
związanych z rozbudową budynku - siedziby
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Oddział w Zielonej Górze. W ramach niniejszego
projektu proponujemy przeprowadzenie
nastepującego zakresu działań: - wykonanie
projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę; - wykonanie
prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem
fundamentów; - izolacja przeciwwilgotnościowa
ścian piwnicy. Wskazane hasłowo punkty
stanowią element całości planów inwestycyjnych
polegających na rozbudowie budynku - siedziby
Stowarzyszenia. Docelowo zamierzami
rozbudować istniejący budynek o 2 dodatkowe
kondygnacje, dostosować istniejącą część do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
budowlanych i sanitarnych, wykonać 2 niezalezne
klatki schodowe poza obrysem istniejącego
budynku, wykonać termomodernizację budynku
wraz z modernizacją instalacji grzewczych i
sanitarnych. Wszystkie wymienione działania
mają na celu rozwój placówki pod kątem zarówno
poszerzenie obecnie realizowanych form
oddziaływań jak i umozliwienie rozszerzenia oferty
pomocowej naszej placówki, a także
dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych, aktualnie obowiązujących
wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych. W
2017 roku rozpoczęliśmy działania zmierzające w
kierunku rozbudowy budynku, uzyskując w
pierwszej kolejności zgodę Władz miasta,
następnie realizując kolejno etapy związane z
Wymiana nawierzchni ulicy oraz chodnika na
całej długości ul. Św. Kingi

ul. Jelenia 1a, nr działki
443, 140/4, 140/7

484 851,27

ul. Św. Kingi

200 000

Zadanie ma na celu kontynuację budowy terenu
rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla
Łużyckiego na działce nr 138/14 łączącej
rowerostradę Zielona Strzała z ul. Wyszyńskiego.

ul. Rydza-Śmigłego, ul.
Krośnieńska, ul.
Wyszyńskiego, nr działki
138/14

500 000

12 nowych stacji wypożyczeń Zielonogórskiego Roweru
Miejskiego

Zadanie ma na celu budowę nowych stacji ZRM:
1) ul. Ceramiczna (8 rowerów)
2) ul. Chełmońskiego (8 rowerów)
3) ul. Wyczółkowskiego na pętli MZK (8 rowerów)
4) ul. Węgierska/Francuska (10 rowerów)
5) ul. Łużycka/Żołnierzy 2 Armii (10 rowerów)
6) ul. Dąbrówki/Łużycka (10 rowerów)
7) ul. Lisia/Herberta (10 rowerów)
8) ul. Zjednoczenia/Objazdowa (8 rowerów)
9) ul. Anny Jagiellonki (10 rowerów)
10) ul. Batorego na pętli MZK (8 rowerów)
11) rondo PCK (10 rowerów)
12) ul. Łużycka/Zachodnia (10 rowerów)

Miasto Zielona Góra

1 000 000

Zamontowanie poręczy wzdłuż schodów przy ul. Lubuskiej oraz
posadzenie wzdłuż ulicy krrzewów winnej latorośli oraz roślin
ozdobncych

Wykonawca remontu chodników przy ul.
Lubuskiej zbudował schody o zbyt wysokich
stopniach, co przy dużym nachyleniu terenu
utrudnia schodzenie i wchodzenie mieszkańcom
os. Braniborskiego i innym osobom
korzystającym z drogi. Nawiezienie ziemi,
postawienie trejaży i zasadzenie przewów
winorośli oraz bylin

ul. Lubuska

200 000

Kontunuacja budowy terenu rekreacyjnego na Osiedlu Łużyckim 45
Krośnieńska, Rydza-Śmigłego, Wyszyńskiego

46

47

48

Dokładna lokalizacja do
Projekt ma na celu stworzenie łak kwietnych o
ustalenia z Urzedem
łacznej wartości 5000m2. Łąka jest alternatywą
Miasta oraz Zakładem
dla miejskich trawników. Stanie się także domem
Gospodarki Komunalnej.
dla setek róznych owadów i roślin. Łąka poprawi
Nasza propozycja dotyczy
wygląd okolicy zachwycając kolorami i zapachem.
Zielonogórskie Łąki Kwietne dla pszczół i owadów zapylających
m.in.. Pasów zieleni
Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i
miedzy jezdniami, ronda,
entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad
tereny zielone trudne do
biologią zapylaczy i roślin. W założeniu projektu
pielęgnacji (np. skarpy),
jest także umieszczenie, o ile jest to możliwe tzw.
niezagospodarowane
hoteli dla owadów zapylajacych
trawniki na osiedlach.

350 000

DZIELNICA NOWE MIASTO ZIELONA GÓRA

49

50

51

52

Budowa strefy grilla, doposażenie siłowni
plenerowej, plac zabaw dla dzieci, wyrównanie
terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji w
Jeleniów 26a, nr działki
Dokończenie Centrum Rekreacyjno-Kulturowego w Jelniowie
budynku świetlicy (zostanie zrealizowanych tyle
117/2
elementów na jakie pozwolą przeznaczone środki
finansowe)
Opracowanie projektu budowlanego i budowa
Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg
ul. Racula-Zbarska,
nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, Raculaul. Racula-Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z
Racula-Lwowska, nr
Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą
wymianą gazociągu z przyłączami
działki 731, 732
gazociągu z przyłączami
Budowa chodnika wraz z oświetleniem części ul. PrzylepZadanie polega na budowie ciągu pieszego,
ul. Przylep-Solidarności, nr
Solidarności od skrzyżowania z ulicą Przylep - przystanek Działki
(chodnika) wraz z oświetleniem ulicznum na
działki 112/7
do Dworca kolejowego Zielona Góra - Przylep
odcinku około 400m
W ramach zadania planowany jest zakup 15
stołów z ławkami (kamienne), wybrukowanie
ul. Syrenkiewicza, nr
Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjnego w
terenu pod stoły i ławki (ok. 200m2). Ponadto
działki 15/27 obręb Nowy
miejscowości Nowy Kisielin
zakup grilla betonowego i palenisko oraz
Kisielin
doposażenie placu zabaw i obsadzenie terenu
tujami lub żywopłotem

100 000

700 000

110 000

100 000

OCHLA - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dostępność Budowa ul. Ochla-Akacjowa na odcinku ul. Ochlaulic: Ochla-Akacjowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Klonowa, OchlaŻagańska do skrzyżowania z ul. OchlaCzeremchowa, Ochla-Bukowa, Ochla-Lipowa, Ochla-Wierzbowa
Czeremchowa/Brzozowa wraz z progami
53
i Ochla-Szczęśliwa poprzez budowę ul. Ochla-Akacjowa do
zwalniającymi na odcinku około 280m o
skrzyżowania z ul. Ochla-Czeremchowa/Brzozowa z kostki
szerokości 5m w technologii utwardzenia
ekologicznej
przedmiotowej drogi tzw. Kostką ekologiczną
Poprzez budowę drogi mieszkańcy ul. Różanej,
Murarskiej i Chabrowej będą mieli dogodny
dojazd do swoich posesji. Z drogi tej korzystja
Budowa drogi utwardzonej na ul. Różanej w Łężycy
54
liczni spacerowicze i pojazdy jadące do Przylepu,
zwłaszcza przy okazji imprez, które odbywają się
na lotnisku

ul. Ochla-Akacjowa, nr
działki 976

350 000

ul. Rózana, nr działki
361/61

500 000
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Plac zabaw (Zawada)

Ekrany akustyczne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

"Plac zabaw", ul. Zawada-Koscielna. Realizując
zadanie budowy i wyposażenie placu zabaw
środkiuzyskane w ramach Budżetu
Obywatelskiego zostałby przeznaczone na zakup
i montaż: piaskownicy, zabawek plenerowych dla
dzieci (huśtawki, bujawki, karuzele), elementy do
wspinaczki - tzw. "małpi gaj" itp. Z uwagi na
kształt działki ciekawym elementem byłby również
montaż placu manewrowego dla małych
rowerzystów z imitacją znaków drogowych:
pionowych i poziomych - podobnych do tych na
którym szkolą się starsze dzieci, zdające na kartę
rowerową. Dodatkowo niezbędne jest również
ul. Zawada-Kościelna, nr
ogrodzenie miejsca zadaw siatką lub podobnym
działki 731/2
zamiennikiem i wyposażenie placu w oświetlenie lampy ledowe o odpowiedniej mocy oraz kosze
na smieci. Dla podniesienia atrakcyjności miejsca
jest również nasadzenie drzewek (np. o
rozłozystych koronach, które zapewniają cień dla
dzieci i ich opiekunów. Jeśli chodzi o osoby
dorosłe konieczne byłoby zamontowanie kilku
ławeczek, a nawet 2-3 urządzeń do ćwiczeń "pod
chmurką" (np. orbitrek, drabinka do podciągania
itp.) Aby zabezpieczyć przed wandalami miejsce
zabaw konieczny jest również montaż
monitoringu
Zakup i montaż izolacji akustycznej wzdłuż ulicy
Przylep-Solidarności b/n od strony Rodzinnych
ul. Przylep-Solidarności, nr
Ogrodów Działkowych im. Wł. Puchalskiego w
działek 765/2, 768, 770,
Przylepie, w celu izolacji akustycznej oraz
220/5
pochłaniania dźwięków emitowanych przez
przejeżdżające pojazdy

100 000

400 000
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60

61

Wykonanie ciągu pieszego oraz utwardzenie
istniejącego pobocza, zbudowanie miejsc
Parking (Krępa)
parkingowych przy działkach 280/2, 280/6 (przy
kościele)
Zadanie polega na zakupie do Parku w Ochli
dodatkowego wyposażenia (altany, stały
piknikowe, leżaki, grill, słup ogłoszeniowy, toalety,
kosze na psie odchody), budowie zadaszenia nad
sceną i brakującego odcinka ogrodzenia;
instalacji masztów flagowych, radiowego
Doposażenie Parku w Ochli
monitoringu i dodatkowych punktów poboru
energii. Żaden element Parku powstały w ramach
jego rewitalizacji zakończonej w 2018 r., nie
zostanie usuniety, czy naruszony. Szczegółowe
zestawienie wszystkich doposażeń zostało
przedstawione w załączniku do niniejszego
wniosku
Celem zadania jest budowa oświetlenia ulicznego
przy 4 nowych odcinkach ul. DrzonkówSłoneczna. W ostatnich latach zostało
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Drzonków-Słoneczna
wybudowanych w tej okolicy wiele nowych
domów, stąd potrzeba oświetlenia tych
fragmentów ulicy. Łączna długość odcinków do
oświetlenia to ok. 400m
Opis zadania przedstawiono w załącznikach.
Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego
Wykonanie zadania polepszy funkcje rekreacyjnosportowe placy

Racula z placem rekreacyjnym

Krępa-Odrzańska, nr
działki 280/2, 280/6

100 000

ul. Ochla-Żagańska (Park
w Ochli, wejście od ul.
Ochla-Zacisze) nr działki
363 (obręb nr 47)

598 700

ul. Drzonków-Słoneczna,
nr dziąłek 413/10, 413/20,
413/34, 413/19

100 000

ul. Zielonogórska-św.
Floriana, nr działki 24214
obręb 054

106 900

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego
ul. Racula-Rodła, nr
dlamieszkańców sołectwa Racula poprzez
działki obręb 0044 Racula,
wyposażenie w m.in.. Ławki, wiatę, elementy
działka 404/2
placu zabaw zgodnie z zatwierdzonym projektem

100 000

62

Rewitalizacja dzielnicy Przylep

1. Obszar komunikacyjny
projektu:
Zadanie obejmuje rewitalizację kluczowych dla
a) Ścieżka pieszomieszkańców dzielnicy Przylep obszarów
rowerowa łącząca
przestrzeni publicznych. Projekt obejmuje
dzielnicę ze stacją
rewitalizację obszarów:
kolejową Przylep ul.
1. Komunikacyjnych:
Przylep- Solidarności
a) ścieżka pieszo-rowerowa łączona dzielnicę ze
b) Stacja rowerów
stacją kolejową Przylep.
miejskich – lokalizacja do
b) stacja rowerów miejskich
decyzji z UM –
2. Przestrzeni publicznej:
mieszkańcy wskazują
a) rewitalizacja parku wiejskiego
umiejscowienie w
- wykonanie chodników w parku wiejskim
środkowej części dzielnicy
łączących Przedszkole Miejskie z dużymi
wg doświadczeń obecnie
osiedlami – do ulicy Przylep Kolejowa
prowadzonych stacji.
- poprawa bezpieczeństwa parku – założenie
2. Obszar przestrzeni
siatek ochronnych, wzmocnienie oświetlenia
publicznej:
- wykonanie nawierzchni tartanowej na torze
a) Rewitalizacja parku
rowerowym
wiejskiego
b) rewitalizacja boiska wiejskiego
nr działki:
- założenie siatek ochronnych
086201_1.0060.8/40
- wymiana części ławek
b) Rewitalizacja boiska
- odświeżenie infrastruktury
wiejskiego
(zostanie zrealizowanych tyle elementów na jakie
nr działki:
pozwolą przeznaczone środki finansowe)
086201_1.0060.436

400 000

ul. JaśminowaProfesorska-WiejskaStrumykowa, Racula i
Remont ul. Jaśminowa-Profesorska-WiejskaDrzonków, nr działki
Strumykowa (2,5km|)|: a) remont ulicy z
Jaśminowa: 497/4, 497/5,
chodnikami i oświetleniem 4500/000,00zł, b)
482, Profesorska: 37/11,
63 Remont ul. Jaśminowej - Profesorskiej - Wiejskiej - Strumykowej
wymiana nawierzchni górnej drogi 50.000,00zł c)
909, 375//, Wiejska: 925,
zainstalowanie 4 spowalniaczy ruchu 60.000,00zł
940, Strumykowa: 375/34,
(1 spowalniacz = 15.000,00zł)
375/32, 375/30, 375//21,
375/24, 42/8, 370/11,
369/8, 39/15, 39/14

560 000

Stworzenie dwóch miejsc rekreacyjnoedukacyjnych dla mieszkańców Zielonej Góry a w
szczególności mieszkańców sołectwa Łężyca w
formie wiat. Obydwie wiaty wykonane będą
zgodnie z normami bezpieczenstwa. Każda z nich
wyposażona zostanie w ławy i stoliki. Na zewnątrz
każdej z nich urządzone będzie miejsce na
rowery, ławki, kosze na smieci. Jedna z wiat
usytuowana zostanie w bliskim sąsiedztwie
osiedla Czarkowo - przy lesie i wzbogacona
ul. Łęzycka-Projektantów i
zostanie o elementy edukacyjne takie jak m.in.
ul. Łężyca-Odrzańska
plansze, cymbały leśne i zegar leśny. Druga z
wiat, usytuowana na końcu sołectwa Łężyca
(obecna pętla autobusowa przy ulicy
Odrzańskiej), służyć będzie jako przystanek i
miejsce odpoczynku m.in. dla rowerzystów
zmierzających z Zielonej Góry w kierunku
Pomorska, Czerwieńska. Ona również zostanie
wyposażona w wyżej wymienione elementy
rekreacyjno-edukacyjne

102 000

64

Wiaty rekreacyjno-edukacyjne w Sołectwie Łężyca

65

Wykonanie, modernizacja ciągu pieszego w sołectwach
Barcikowice i Zatonie

Podstawowym elementem zadania jest budowa
kladki pieszej nad rzeczką Śląska Ochla. Obecnie
poruszając się między sołectwami piesi (w tym
oosby starsze i dzieci) musza poruszać się
kilkuset metrowym odcinkiem chodnika, bez
pobocza, po ruchliwej drodze wojewódzkiej.
Zaplanowana jest budowa chodnika i kładki z tzw
budżetu połączeniowego, jednak srodki mogą być
niewystarczające. W związku z tym całość lub
część środków z budżetu obywatelskiego
pragniemy przeznaczyć na budowę takiej kładki
oraz w miarę zaoszczędzonych środków na
naprawę istniejących chodników na terenie tych
sołectw. Długość zmodernizowanych chodników
uzalezniona jest od ceny prac naprawczych oraz
szerokości modernizowanych chodników.
Naprawione zostałyby odcinki chodników
wskazane przez mieszkańców tych sołectw

Sołectwo Barcikowice i
Zatonie

100 000

