
Lp. Treść wniosku Uwagi 
Propozycja nazwy zadania oraz 

kwoty 

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INNE JEDNOSTKI 

1. Postuluję progi spowalniające na ul. Kołłątaja, zwłaszcza na odcinku od kościoła do 
ul. Opolskiej. 
Tam, rozpędzone długą prostą samochody jadące w kierunku ul. Opolskiej, 
skręcają na łuku w lewo i często ścinając go, stanowią zagrożenie dla samochodów 
jadących w przeciwnym kierunku, gdyż rosnące tam krzewy (przy bud. nr 40), 
zasłaniają wzajemnie widok kierowcom. Samochody jadące w kierunku ul. 
Opolskiej, po minięciu zarośli przy bud. nr 40, widząc pustą drogę z przeciwka, 
często dodatkowo dodają gazu, dlatego właśnie tam postulowałbym jeden z progów 
spowalniających. 
Drugi sugerowałbym, jako podwyższenie przejścia dla pieszych przy kościele. 

Dodatkowo, zabezpieczałoby to bezpieczny wyjazd z ul. Winiarskiego. Kierowcy 

jadący od strony ul. Buczka, często zapominają, że tam obowiązuje pierwszeństwo 

z prawej. 

2 progi zwalniające zostaną 

uwzględnione w trakcie budowy 

chodnika w ul. Kołłątaja. 

zawarte w poz. 26 

2. Witam. Moim zdaniem to co Państwo dokonaliście na boisku przy ulicy Buczka- to 

kawał świetnej roboty, ale rodzi się pytanie czy jest możliwe osiągnięcie tego 

samego efektu co na środkowej alejce również dookoła? Wiadomo, nie na raz- to 

jest spora inwestycja więc etapowo. Ale efekt mógłby być piorunujący! 

Rada Osiedla dysponuje projektem 

zagospodarowania całego terenu, 

jednak koszt realizacji całości to ok. 

1 mln zł (budowa boisk, remont 

bieżni). Alejka dookoła boiska 

powinna pełnić funkcję bieżni o 

długości 600 m oraz umożliwiać 

jazdę na rolkach – nawierzchnia 

asfaltowa. 

Remont bieżni dookoła boiska przy 

ul. K. Buczka – I etap 

kwota: 150 000 zł 

3. Składam wniosek w sprawie remontu jezdni przy ulicy Wiązowej. W tym roku został 

wyremontowany chodnik przy tej ulicy. W latach ubiegłych przy okazji remontu ulicy 

Bielskiej część ulicy Wiązowej została wyremontowana, pozostała część od ulicy 

Opolskiej do ulicy Goleszowskiej jest w tragicznym stanie technicznym. 

Brak środków finansowych – remont 

ulicy wyniósłby ok. 100 tys. zł, Rada 

Osiedla skierowała wniosek do 

ZDMu o naprawę większych 

uszkodzeń. 

- 

4. Zwracamy się z prośbą o sfinansowanie zakupu zjeżdżalni z piaskownicą i huśtawki 
do ogrodu przedszkolnego w kwocie 10 000 zł. Przedszkole nr 43 

Środki na remonty przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów stanowią 
osobną pulę (ok 80 tys. zł) i są 
rozdzielane przez Radę Osiedla w 
późniejszym terminie (do 15 
października) 

- 

5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Korfantego  

Montaż ścianek wspinaczkowych, lin oraz zjezdzalni na placu zabaw przy ul. 

Korfantego. 

Brak środków na realizację 

wszystkich propozycji. Część zadań 

jest realizowana w ramach innych 

zawarte w poz. 24 



Wymiana pisaku na małym placu zabaw do dla dzieci przy ul. Korfantego 

Zamontowanie furtki do ogrodzenia placu zabaw dla najmłodszych dzieci przy ul. 

Korfantego. 

Montaż zewnętrzenej siłowni na boisku przy ul. Korfantego. 

Sporządzenie projektu zagospodarowania boiska przy ul. Korfantego. (alejki, 

oświatlenie, ławki, i.t.d.) Posadzenie drzew. 

Koszenie trawników (zieleni) na placu zabaw przy ul. Korfantego na calej dlugości 

Korfantego łącznie z laskiem przy parkingu obok sielanki. 

Położenie pozbruku na alejce na placu zabaw przy ul. Korfantego łącznie z ławkami 

dookoła boiska oraz oświetleniem boiska. 

(np. bieżące utrzymanie terenu). 

Nasadzenia drzew zostaną 

wykonane już w 2014 r. 

6. Dokończenie odcinka chodnika przy ul. Korfantego po stronie parkingu (od parkingu 

do pierwszego budynku mieszkalnego bliźniaczego. (przy lasku). 

Rada Osiedla uznała na sesji w dn. 

07.05 że budowa chodnika w tym 

miejscu nie jest priorytetowa. Po 

drugiej stronie ulicy znajduje się 

chodnik w dobrym stanie, a po 

wnioskowanej stronie nie ma na tym 

odcinku zabudowań. Priorytetem 

powinna być budowa chodników na 

ulicach, gdzie ich w ogóle nie ma (m. 

in. ul. Kołłątaja, Sempołowskiej, 

Kwiatkowskiego, Kozaka) 

- 

7. Proponuję 
1) Budowę oświetlenia i zlecenie projektu chodnika na ul. Sempołowskiej, na 
odcinku od ul. Okrzei do ul. Buczka (po zachodniej stronie pasa drogowego). 
2) Budowę/oznaczenie  przejścia dla pieszych z nowo-projektowanego chodnika na 
istniejący chodnik na ul. Buczka (po północnej stronie jezdni). 
3) Budowę/oznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 
Okrzei/Sempołowskiej (w tej chwili jest tam duży uskok przy blokach 
wielorodzinnych, uniemożliwiający przejście osobom starszym/korzystającym z 
wózków itp.) 
Jest to jedyna szybka droga dojścia do przystanku autobusowego na ul. Opolskiej 
(dla mieszkańców ROD Górczynka, oraz rejonu ulic Buczka / Burszty / Kołłątaja). Z 
ulicy tej korzysta także duża liczba samochodów wyjeżdżających ze Świerczewa w 
rejon ul. Opolskiej. Zagrożenie powoduje także skarpa na ul. Sempołowskiej 
ograniczająca widoczność pojazdom skręcającym z Buczka w Sempołowskiej). 
Brak chodnika oraz oświetlenia w tym miejscu powoduje zagrożenie pieszych 
idących poboczem. Alternatywna droga ulicą Zamoyskiego, również ma 
fragmentaryczny chodnik co powoduje konieczność ruchu pieszych również po 
jezdni (czyli w podobnym standardzie bezpieczeństwa). Mała liczba posesji 
prywatnych przy ul. Sempołowskiej w zasadzie uniemożliwia realizację tego 
zadania w formule tzw. "inicjatywy lokalnej", stąd propozycja skierowana do Rady 
Osiedla. Budowa oświetlenia oraz projekt chodnika uzupełni istniejące chodniki i 
istniejące oświetlenie na ul. Sempołowskiej i umożliwi pełniejsze wykorzystanie 

Brak możliwości budowy chodnika w 
ciągu ul. Sempołowskiej w związku z 
problemami z granicami działek (pas 
drogowy po stronie domów ma 
szerokość ok. 1 m, a na budowę 
chodnika przy krawędzi jezdni jest 
potrzebna szerokość 2 m, ponadto 
docelowo ul. Sempołowskiej ma mieć 
inny przebieg (przesunięta o parę 
metrów w stronę bloków). Ulica musi 
być więc kompleksowo 
przebudowana, na co osiedle nie ma 
środków. Proponujemy w 2015 r. 
możliwość wykonania projektu 
oświetlenia na całej ul. 
Sempołowskiej  

Budowa oświetlenia w 

ul. Sempołowskiej - projekt 

kwota: 12 000 zł  



istniejącej już infrastruktury oraz poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Samą 
budowę chodnika jak rozumiem można realizować z innej puli środków w 
dyspozycji Rady Osiedla, więc tutaj propozycja dotyczy tylko projektu chodnika i 
budowy oświetlenia. 

8. Proponuję poprawienie widoczności pieszych na przejściach dla pieszych na ul. 
Opolskiej. Ulica charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego 
(dojazd z Lubonia, główna arteria Świerczewa). Jednocześnie przekracza ją duża 
liczba pieszych idących do Zespołu Szkół na Jesionowej, oraz do punktów 
usługowo-handlowych w rejonie Jesionowa/Opolska. Służą także osobom 
dochodzącym do przystanków komunikacji autobusowej. Okoliczna zabudowa 
wielorodzinna powoduje, że natężenie ruchu pieszych jest duże. 
Problem w szczególności dotyczy okresu zimowego gdy przejścia przekraczane są 
przez dzieci szkolne rano przed świtem, oraz późnymi wieczorami. Mimo, ze ulica 
jest oświetlona, to niestety wysokie nasadzenia drzew ograniczają dostęp światła. 
(Raz już byłem świadkiem potrącenia – na szczęście niegroźnego) pieszego przez 
samochód na tych przejściach.) Kierowcy często nie stosują się tutaj do 
ograniczenia prędkości, a wtedy o tragedię nie trudno. Zadanie proponuję 
realizować etapami (ewentualnie kompleksowo jeżeli pozwolą na to środki 
finansowe), zaczynając od najbardziej niedoświetlonych miejsc: 
Etap 1 - 2015: 
Opolska/Cieszyńska 
Opolska/Sempołowskiej 
 
Etap 2 - 2016: 
Opolska/Będzińska 
Opolska/Korfantego 
 
Etap 3 - 2017: 
Opolska/Akacjowa 
Wytyczenie nowego przejścia dla pieszych z oświetleniem Opolska/Brzozowa 
 
Montaż sygnalizacji świetlnej mógłby "zakorkować" tą część miasta, stąd 
propozycja wydzielania optycznego strefy przejść dla pieszych silnym białym 
światłem, kontrastującym z otoczeniem i lampami ulicznymi. Myślę, że jest to 
również rozsądny kompromis cenowy. 
Rozwiązanie takie zastosowano m.in. w Gnieźnie na ul. Żwirki i Wigury: 
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/7479/110/ 
W stosunku do rozwiązania z Gniezna proponowałbym jeszcze dodatkowo 

podświetlenie samego znaku drogowego przejścia dla pieszych. 

Rada Osiedla na sesji 7 maja 

stwierdziła, że zadanie takie nie jest 

priorytetowe. Ponadto, od 2 miesięcy 

funkcjonuje na ul. Opolskiej 

fotoradar, dzięki czemu kierowcy 

jeżdżą wolniej. Rada Osiedla nie 

posiada informacji, aby przejścia dla 

pieszych były szczególnie 

niebezpieczne, nie dochodzi do 

kolizji. Zostanie przeprowadzona 

kontrola oświetlenia drogowego w 

okolicy przejść, jeśli zajdzie potrzeba 

zostanie skierowany wniosek o 

przycięcie drzew. 

- 

9. Proszę o wykonanie spowalniaczy na ulicy Okrzei. Ulica ta szczególnie na odcinku 
od ul.Krzywickiego do ul. Plater jest bardzo wąska a co za tym idzie niebezpieczna. 
Jeżeli jest zaparkowany samochód przy danej posesji to 2 samochody nie są w 
stanie się minąć. Jest tam zakręt i zdarza się że samochody jadą szybko i dziecko 
może się łatwo wystraszyć szczególnie teraz latem kiedy ma możliwość jazdy na 
rowerku. 

Budowa progów zwalniających 

zgodnie z przepisami na ul. Okrzei 

nie jest możliwa – minimalna 

odległość progu od skrzyżowania 

musi wynosić 40 m, sam próg ma 

szerokość ok. 3 m (łączna długość 

- 



odcinka prostego między 

skrzyżowaniami powinna wynosić 

więc ok. 83 m) – na ul. Okrzei 

skrzyżowania są co 60 m. 

10. Kolejną rzeczą o którą proszę to uzupełnienie placu zabaw przy ulicach Krasickiego 

i Lelewela. Jest tam mały skwer ale są na nim drzewa w przeciwieństwie do placu 

zabaw przy ulicy Buczka. W upalne dni można by właśnie tam chodzić, żeby nie 

narażać dzieci na porażenie słoneczne. 

Obecnie opracowywany jest 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Świerczewa, 

który określi docelowe przeznaczenie 

tego terenu. Realizacja placu zabaw 

będzie możliwa po uchwaleniu planu. 

- 

11. Czy na terenie osiedla mógłby powstać wybieg dla psów? Taki jak na Marcelinie lub 
Malcie 
(facebookowy fanpage wybiegów obrazujący co mam na myśli: 
https://www.facebook.com/wybiegidlapsow/photos_stream ). 
 
Jest kilka, moim zdaniem, możliwych lokalizacji takiego wybiegu na terenie 
Świerczewa: przy ul. Kołłątaja skrzyżowanie z Kwiatkowskiego; dalej przy Kołłątaja 
w kierunku do Okulickiego; pomiędzy Kwiatkowskiego  a Wojkiewicza; pomiędzy 
Burszty a Sucharskiego lub choćby przy Westerplatte lub przy Buczka. Oczywiście 
nie wiem jaki jest stan prawny tych gruntów, ale jeśli są miejskie, to można by w ten 
sposób zagospodarować któryś z obecnie zaniedbanych terenów. 
Koszty jak sądzę nie byłyby duże (ogrodzenie, dwie drewniane furtki, dwa kosze na 
psie odchody, jakaś ławeczka i urządzenia dla psów do biegania typu kłoda 
drewna). Chodzi o to żeby pies mógł się spokojnie wybiegać puszczony luzem, 
poganiać za piłką czy frisbee, pobawić się z innymi psami. Myślę że wybieg poprawi 
kondycję i bezpieczeństwo psiaków, przyczyni się do zintegrowania mieszkańców a 
także podniesie atrakcyjność dzielnicy. Na wybiegach w innych dzielnicach 
Poznania odbywają się różne ciekawe zajęcia dla psów, ludzie zjeżdżają z całego 
miasta aby spotkać psy danej rasy, poćwiczyć posłuszeństwo psa czy po prostu 
spotkać fajnych ludzi dla których posiadanie psa to prawdziwe hobby. 
Obecnie sytuacja jest taka, że "psiarze" i tak spuszczają psy ze smyczy w tych 

miejscach ale nie jest to bezpieczne dla psów bo niestety po wewnętrznych 

drogach nie wszyscy jeżdżą 20 km/h i może tez nie być miłe dla mieszkańców bo 

nie każdy przechodzień a tym bardziej dziecko wierzy że "piesek nic nie zrobi". 

 

Budowa wygrodzonego wybiegu dla 

psów 

kwota: 35 000 zł 

12. Wykonanie ogrodzenia boisk przy ul. Buczka, zarówno do gry w piłkę nożną, do 
siatkówki i koszykówki. Często podczas gry zdarza się, że piłka trafia  na ulicę - 
gdzie jadą samochody, motory, rowery. Wykonanie ogrodzenia będzie służyło 
bezpieczeństwu zarówno użytkowników drogi jak i boisk oraz całego kompleksu 
sportowego. 

Wygrodzenie całego boiska 

piłkarskiego nie jest potrzebne, ale 

wniosek odnośnie montażu 

ogrodzenia przy boisku do siatkówki 

uważamy za warty realizacji. 

zawarte w poz. poz.29 

13. Chciałabym zgłosić propozycję inwestycji na realizację której mieszkańcy ul. 

Podmokłej czekają już kilkanaście lat. Przy ulicy Podmokłej znajdują się obecnie 

dwa bloki mieszkalne i 15 domów jednorodzinnych (kolejne dwa są w trakcie 

budowy).   Niestety ulica nie jest nawet oświetlona. Zimą dzieci wracają ze szkół w 

 

zawarte w poz. poz.31 



całkowitej ciemności a na "łąkach" sąsiadujących z ulicą podmokłą zdarzały się 

przypadki zastraszania kobiet. Ponadto w domach jednorodzinnych miały miejsce 

włamania.  Oświetlenie ulicy rozwiązałyby problem. Myślę że warto rozważyć taką 

inwestycję zanim będzie za późno, bo wydarzy się coś złego a całe osiedle uzyska 

rozgłos niebezpiecznego (na czym strącą wszyscy mieszkańcy osiedla). 

14. Uporządkowanie terenów zielonych wokół Fortu IX. 
 
Tereny zielone wokół Fortu IX to bardzo atrakcyjne miejsce do spacerów, 
podziwiania przyrody itp. Teren fortu wchodzi w skład obszaru Natura 2000. Jest to 
skupiskow wielu ptaków i nietoperzy. Niestety nikt o to nie dba. niewielkim 
nakładem można poprawić stan tych terenów przez: 
- przycinanie krzewów przy ścieżkach, koszenie trawy (2-3 w roku) 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci od strony przy ulicy Głazowej 
- uzupełnienie brakującego płotu w kilku miejscach 
- zaprzestanie dewastacji terenu przez młodzież  budującą bike park od strony ul 
Piargowej 
 
Zaznaczam, że mam na myśli teren na zewn. Fortu. 

Rada Osiedla skieruje zapytanie do 

Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, kto jest zarządcą 

terenu zielonego dookoła Fortu. Ze 

względu na nieregulowany stan 

własności (brak jednostki 

zarządzającej) trudno przekazać 

środki, teren powinien być najpierw 

powierzony np. Zarządowi Zieleni 

Miejskiej. Skierujemy wniosek o 

uprzątnięcie terenu od ul. Głazowej. 

Uzupełnienie ogrodzenia leży w 

gestii zarządcy Fortu. 

- 

15. Uporządkowanie ścieżek spacerowych wokół Fortu IX, wyrównanie, miejscami 

poszerzenie; wycinka krzewów i gałęzi utrudniających swobodny spacer; 

posprzątanie okolic Fortu. 

Rada Osiedla skieruje zapytanie do 

Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, kto jest zarządcą 

terenu zielonego dookoła Fortu. Ze 

względu na nieregulowany stan 

własności (brak jednostki 

zarządzającej) trudno przekazać 

środki, teren powinien być najpierw 

powierzony np. Zarządowi Zieleni 

Miejskiej. Skierujemy wniosek o 

uprzątnięcie terenu od ul. Głazowej. 

Uzupełnienie ogrodzenia leży w 

gestii zarządcy Fortu. 

- 

16. Budowa progów zwalniających w ul. Cisowej – 1 szt. Wniosek mieszkańca skierowany do 

Rady Osiedla w trakcie roku. 

Budowa progu zwalniającego 

w ul. Cisowej 

kwota: 4 500 zł 

17. Dzień dobry, 
w zal. przesyłam obszar znajdujący się na Osiedlu Świerczewo z propozycją, aby 
Rada Osiedla wpisała zagospodarowanie terenu "zielonego" w budżet na 2015 rok. 
Obecnie teren jest nieuporządkowany. Posprzątanie terenu, nasadzenia drzew, 
postawienie kilku ławek z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Świerczewa. 
Mam również prośbę o przeprowadzenie akcji uświadamiającej mieszkańcom do 
czego służą drogi rowerowe i jak powinny być używane (chodzi o to aby chodzić po 

Zgodnie w projektem Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Rejon ul. Bohaterów 
Westerplatte”, teren po zachodniej 
stronie od ronda ma być 
przeznaczony na zabudowę 
usługową, dlatego inwestowanie na 

- 



chodnikach dla pieszych, a jeździć rowerem po drogach rowerowych, a nie 
odwrotnie). Obecnie na nowo wybudowanej drodze rowerowej wzdłuż ulicy 
Leszczyńskiej jadąc rowerem często spotykam pieszych. Zagraża to ich 
bezpieczeństwu. Podobnie widzę jeżdżących rowerami, po chodniku, po drugiej 
stronie Leszczyńskiej.  Można o tym napisać w Gazetce Osiedlowej. 

nim jest niezasadne. Teren po 
wschodniej stronie (wraz z bunkrami) 
ma być przeznaczony na zieleń. 
Rada Osiedla wystąpi po 
ostatecznym uchwaleniu planu przez 
Radę Miasta o przekazanie terenu 
Zarządowi Zieleni Miejskiej, co 
umożliwi zagospodarowanie go. 

18. Witam serdecznie, 
jako jedną z inwestycji na rok 2015 proponuję utworzenie siłowni zewnętrznej blisko 
ul.Korfantego na terenie sportowo - rekreacyjnym os. Powstańców Śląskich. 
Mieszkańcy okolicy (i zapewne nie tylko) zdecydowanie zyskają na takim 
uzupełnieniu terenu rekreacyjnego w tej części Świerczewa. 
Przykłady inwestycji: 
http://www.fitpark.pl/silownie-zewnetrzne-poznan.html 
http://trainer.net.pl/pl/content/9-realizacje 

 

Budowa siłowni zewnętrznej na 

terenie sportowo-rekreacyjnym przy 

ul. W. Korfantego 

kwota: 50 000 zł 

19. Przedłużenie drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej aż do ul. Rakoniewickiej. 
Na skrzyżowaniu Leszczyńska / Rakoniewicka znajduje się początek drogi 
rowerowej na nowy most. 

Budowa drogi rowerowej na tym 
odcinku wiązałaby się z 
koniecznością wycinki kilkudziesięciu 
drzew oraz likwidacją chodnika, co 
nie jest możliwe. Odcinek ul. 
Leszczyńskiej można ominąć ul. 
Kościańską. 

- 

20. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Leszczyńska / Rakoniewicka Zadanie poza obszarem Osiedla 
(Osiedle Górczyn) 

- 

21. Progi zwalniające w ciągu ul. Leszczyńskiej wymuszające prędkość 40km/h. Jest 
tam oznakowanie ograniczenia prędkości do 40kmh, a nie jest przez nikogo 
respektowane. Szczególnej uwadze powinien być poświęcony odcinek ul. 
Leszczyńskiej na długości od ul. Rawickiej (dojście do szkoły podstawowej) do ul. 
Obrzańskiej (na tej długości są obiekty sportowe i plac zabaw dla dzieci). 

Brak zgody ZDMu oraz ZTMu na 
budowę progów zwalniających na 
ulicach, po których kursują autobusy. - 

22. Zakup tablicy elektronicznej dla Gimnazjum nr 44  Montaż tablicy elektronicznej – 

Gimnazjum nr 44 

kwota 5 000 zł 

PROPOZYCJE ZŁOŻONE PRZEZ ZARZĄD OSIEDLA (24.04.2014 R.) ORAZ RADĘ OSIEDLA NA SESJI 07.05.2014 R. 

23. Zagospodarowanie Glinianek – budowa alejek, mała architektura (etap II). Zadanie 
zostanie zrealizowane wspólnie z Osiedlem Fabianowo-Kotowo oraz Miastem 
Luboń oraz będzie kontynuacją zadania realizowanego w 2014 r.  
W ramach tego etapu planuje się budowę alejki od Świerczewa (ul. Kocha) do 
Lubonia (wzdłuż brzegu Stawu Świerczewo) wraz z montażem ławek i koszy na 
śmieci. Dokładny zakres określi projekt budowlano-wykonawczy, który ma powstać 
w 2014 r. 

Rada Osiedla planuje wystąpienie z 

dofinansowaniem w tzw. konkursie 

grantowym na zagospodarowanie 

glinianek (budowa alejek, kosze 

naśmieci, ławki). Zakres prac będzie 

zależał od otrzymanego 

dofinansowania (max. 200 000 zł) 

Zagospodarowanie terenu Glinianek 

(Szacht) – II etap (budowa alejek, 

montaż małej architektury) 

kwota 180 000 zł 

24. Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego – montaż zjeżdżalni ze ścianką 
wspinaczkową 

W związku z koniecznością usunięcia 
w 2012 r. zjeżdżalni oraz ścianki 

Doposażenie placu zabaw przy 

ul. W. Korfantego 



wspinaczkowej, należałoby ustawić 
nową. 

kwota: 15 000 zł 

25. Modernizacja wiaty przystankowej na ul. Opolskiej (przystanek Cieszyńska) – 
malowanie, wymiana szyb  

 Remont wiaty na przystanku 

„Cieszyńska” (ul. Opolska/ 

Jarzębowa) 

kwota: 3 000 zł 

26. Budowa chodnika w ul. Hugona Kołłątaja (odc. Opolska – Okrzei)  Budowa chodnika w ul. Hugona 
Kołłątaja (odc. Opolska – Okrzei) 
kwota:140 000 zł 

27. Budowa chodnika w ul. Hugona Kołłątaja (odc. Wojkiewicza – Kwiatkowskiego)  Budowa chodnika w ul. Hugona 
Kołłątaja (odc. Wojkiewicza – 
Kwiatkowskiego) 
kwota:150 000 zł 

28. Zamontowanie 3-4 urządzeń siłowni zewnętrznych dla osób starszych (tzw. ścieżka 
zdrowia) na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. K. Buczka 

 Budowa siłowni zewnętrznej na 

terenie sportowo-rekreacyjnym przy 

ul. K. Buczka 

kwota: 50 000 zł 

29. Budowa piłkochwytu przy boiskach do siatkówki (w kier. ul. Buczka)   Budowa piłkochwytu terenie 

sportowo-rekreacyjnym przy ul. K. 

Buczka 

kwota: 15 000 zł 

30. Montaż 2 „psich toalet” przy ul. Bohaterów Westerplatte – pojemniki wraz z 
podajnikami na woreczki 

 Montaż 2 „psich toalet” przy ul. 

Bohaterów Westerplatte 

kwota: 4 500 zł 

31. Projekt oświetlenia w ul. Podmokłej  Budowa oświetlenia w ul. Podmokłej - 

projekt 

kwota: 12 000 zł - 

32. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Nibylandia” Kontynuacja zadania z 2014 r. Dofinansowanie świetlicy 

socjoterapeutycznej „Nibylandia” 

kwota: 5 000 zł 

33. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Kontynuacja zadania z 2014 r. Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży 

kwota: 4 000 zł 

34. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – ul. Opolska, W. Korfantego  Utrzymanie zieleni w pasach 

drogowych – ul. Opolska, 

W. Korfantego 

kwota: 2 000 zł 

35. Festyn z okazji Dnia dziecka w ZSP nr 3  Organizacja festynu z okazji Dnia 
Dziecka – Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3 
kwota: 3 000 zł 

36. Utrzymanie porządku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Karola Buczka 
oraz Wojciecha Korfantego (koszenie trawy, zamiatanie i odśnieżanie alejek, 

 Utrzymanie terenów sportowo-
rekreacyjnych (ul. K. Buczka/H. 



opróżnianie koszy na śmieci, przegląd urządzeń na placach zabaw i siłowni). Kołłątaja oraz W. Korfantego) 
kwota: 40 000 zł 

37. Utrzymanie terenu Szacht Opróżnianie koszy na śmieci Utrzymanie terenu Szacht 
kwota: 5 000 zł 

38. Druk gazetki osiedlowej (4 numery)  Druk gazetki osiedlowej 
kwota: 4 000 zł 

 


