




1. 3 punkty dla jedynki! Łazienki w MSP nr 1 :) 
Możesz pomóc!  
Budujemy razem :) 

320 000 zł 



Lokalizacja 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szpitalna 9 



1. 3 punkty dla jedynki! Łazienki  
w MSP nr 1 :) Możesz pomóc!  
Budujemy razem :) 

• Stworzenie nowych łazienek dla uczniów 

poprzez przebudowę sali lekcyjnej 

• Gruntowny remont pomieszczenia  

• Zapewnienie odpowiednich warunków 

higieniczno- sanitarnych uczniom szkoły 



2. Budowa tężni solankowej 

450 000 zł 



Lokalizacja 

Park przy ul. Armii Krajowej – Osiedle Wieczorka 

https://www.google.pl/map 



• Budowa tężni solankowej wraz   

z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami 

• Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia 

mieszkańców 

• Lokalizacja w miejscu często odwiedzanym 

przez mieszkańców 

2. Budowa tężni solankowej 



3. Na Osiedlu Wieczorka parkingów 
brakuje- zagłosuj na jego budowę - to Cię 
nic nie kosztuje! 

620 000 zł 



Lokalizacja 

Stare Osiedle Wieczorka, rejon ulic : Maczka, Olimpijskiej, Roweckiego, Waculika  
(teren po byłej przychodni) 

https://www.google.pl/map 



3. Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje- 
zagłosuj na jego budowę -  to Cię nic nie 
kosztuje! 

Stan obecny: 

• Klepisko zamiast trawnika  
      
• Rozjeżdżony teren wykorzystywany 

jako “dziki” parking, 
 

• Krzywe stare krawężniki, zarwane 
kostki (pozostałość po dawnej 
przychodni zdrowia) 



• Budowa parkingu z wykorzystaniem 
kostki betonowej wraz z odwodnieniem 

• Nasadzenia roślinności wokół parkingu 

• Instalacja monitoringu 

• Doświetlenie parkingu i okolicy 

3. Na Osiedlu Wieczorka parkingów brakuje- 
zagłosuj na jego budowę -  to Cię nic nie 
kosztuje! 



4. Utworzenie miejsca rekreacji wraz z budową 
trybuny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
nr 1 w Kozłowej Górze 

150 000 zł 



Lokalizacja 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kozłowej Górze 

https://www.google.pl/map 



• Zagospodarowanie terenu przy boisku 
pod nowy plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią 

 
• Montaż piłkochwytów oraz trybuny 

sportowej 
 

• Budowa altany oraz nasadzenia zieleni  
 
 

4. Utworzenie miejsca rekreacji wraz  
z budową trybuny przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Kozłowej Górze 



5. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 
 

188 300 zł 



Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49 

https://www.google.pl/maps 

Lokalizacja 



5. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 



5. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 



5. Biblioteka ZS nr 1 - Krok do nowoczesności 

Biblioteka ZS1 jest centrum życia naszej społeczności szkolnej. Niestety jej wygląd  
i funkcjonalność są rodem z ubiegłego stulecia, co nie wychodzi na przeciw potrzebom 

dzisiejszej młodzieży i nowoczesnej edukacji. 



6. Boisko do siatkówki plażowej 
 

60 000 zł 



Lokalizacja 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich  
przy ul. Śląskiej 8 



6. Boisko do siatkówki plażowej 

• Poszerzenie bazy sportowej 
MSP 11. 
 

• Wybudowanie  boiska do 
siatkówki plażowej 
 
 



6. Boisko do siatkówki plażowej 

• Przystosowanie szatni 
 

• Integracja w środowisku 
lokalnym 
 

• Rozwój fizyczny mieszkańców 
 
 

Źródło: materiały projektodawcy  



7. Toaleta Miejska dla parku w dzielnicy - Kamień 

165 000 zł 



Lokalizacja 

Park w Kamieniu przy ul. Wyspiańskiego 



7. Toaleta Miejska dla parku  
w dzielnicy - Kamień 

• Budowa toalety na terenie Parku  

w Kamieniu 

 

• Poprawa komfortu  użytkowania 

przestrzeni publicznej 

 
• Umożliwienie różnym grupom 

społecznym dłuższe przebywanie  
w Parku 
 

Źródło: materiały projektodawcy  



8. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Brzezinach 
Śląskich 

50 000 zł 



Lokalizacja 

Brzeziny Śląskie 
ul. Harcerska w okolicy wiaduktu, przy granicy z Bytomiem 

Źródło: https://www.google.pl/maps 
 



8. Poprawa bezpieczeństwa pieszych  
w Brzezinach Śląskich 

• Budowa brakującej części chodnika  

do granicy z Bytomiem 

• Montaż oświetlenia 

• Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 

 



9. Przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Pod Lipami  
do ul. Kasztanowej 

300 000 zł 



Lokalizacja 

Projekt zlokalizowany jest wzdłuż ul. Pod Lipami pomiędzy  
ul. Akacjową a ul. Kasztanową 



9. Przedłużenie chodnika wzdłuż  
ul. Pod Lipami do ul. Kasztanowej 

Projekt zakłada stworzenie 
nowego chodnika wzdłuż  

ul. Pod Lipami  
na odcinku  między  

ul. Akacjową a Kasztanową 



9. Przedłużenie chodnika wzdłuż  
ul. Pod Lipami do ul. Kasztanowej 

Widok terenu 
projektu od strony 
ul. Akacjowej wraz  

z końcem 
istniejącego 

chodnika wzdłuż  
ul. Pod Lipami 

Koniec 
chodnika 
ul. Pod 
Lipami 



9. Przedłużenie chodnika wzdłuż  
ul. Pod Lipami do ul. Kasztanowej 

Widok terenu od strony  
ul. Kasztanowej  



10. Sport to zdrowie-rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej 

312 000 zł 



Lokalizacja 

Dąbrówka Wielka – obiekt sportowy MOSiR ul. Szymanowskiego 2b 



10. Sport to zdrowie-rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki 
Wielkiej 

• Oświetlenie obiektu sportowego 

• Zamontowanie 38 osłon na istniejące 

słupy w piłkochwytach 

• Zabudowa dodatkowych piłkochwytów 

wzdłuż ul. Karłowicza 

 



11. Bajkowy Ogród 

700 000 zł 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 3 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 



11. Bajkowy Ogród 

• Rewitalizacja starego placu 
zabaw 
 

• Montaż nowych urządzeń 
 

• Montaż ławek 
 

• Dodatkowe prace 



12. Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "Azaria"  

10 000 zł 



Lokalizacja 

Akademicki Zespół Szkół 
ul. Gimnazjalna 24 



12. Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu 
Sportowego "Azaria"  

• Zakup 100 dresów klubowych 
 

• Popularyzacja sportu i tańca 
mażoretkowego  
 

• Rozwój klubu „UKS Azaria” 

https://www.facebook.com/azaria.mazoretki 



13. Miejska przestrzeń publiczna „LIPKA” 

120 000 zł 



Lokalizacja 

Lipka, ul. Szpaków 

https://www.google.pl/map 



13. Miejska przestrzeń publiczna „LIPKA” 

• Stworzenie przestrzeni publicznej 
będącej miejscem spotkań i rekreacji 

 
• Budowa altanki, miejsca na ognisko, 

parkingu dla rowerów, leżaków, 
huśtawki dla dorosłych 

 
• Stworzenie miejsca do organizacji 

spotkań okolicznościowych jak np. 
dzień dziecka, dzień „Lipki”  



14. Tężnia solankowa w Dąbrówce Wielkiej - 
DBAJMY O ZDROWIE" 

500 000 zł 



Lokalizacja 

Dąbrówka Wielka, ul. Sikorskiego, obok placu zabaw 

https://www.google.pl/map 



• Budowa tężni solankowej wraz   

z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami 

• Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia 

mieszkańców 

• Montaż stojaków na rowery 

14. Tężnia solankowa w Dąbrówce Wielkiej - DBAJMY O ZDROWIE" 



15. Program leczenia niepłodności dla mieszkańców 
miasta - Piekarski Dzidziuś 

250 000 zł 



15. Program leczenia niepłodności dla 
mieszkańców miasta - Piekarski Dzidziuś 

● zapewnienie piekarzanom najwyższych 
standardów leczenia niepłodności, 
 
 

● eliminacja wszelkich negatywnych 
skutków niepłodności, 
 
 

● pozytywny wpływ na tendencje 

demograficzne Piekar Śląskich. 
 
 

Cele projektu: 

 



15. Program leczenia niepłodności dla 
mieszkańców miasta - Piekarski Dzidziuś 

● dla mieszkańców Piekar Śląskich 

● 50 par otrzyma dofinansowanie  
w wysokości 5 000 zł  

● spełnienie kryteriów 

● zabieg zapłodnienia pozaustrojowego  
in vitro 

● jednokrotne dofinansowanie 

 
 

Założenia projektu: 

 



15. Program leczenia niepłodności dla 
mieszkańców miasta - Piekarski Dzidziuś 

● pomoc dla wszystkich, którym da się 
pomóc 

● mali piekarzanie - polepszenie 
demografii miasta 

● poprawa zdrowia mieszkańców 

● dołączenie do pionierów województwa  
i całego kraju 

Korzyści dla miasta  
i mieszkańców: 

 



16. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą 

150 000 zł 



Lokalizacja 

ul. Cicha pomiędzy blokami 36 i 38, Osiedle Wieczorka 

https://www.google.pl/maps 



16. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą 

• Wykonanie 6 miejsc postojowych  

• Instalacja 5 urządzeń siłowni 

zewnętrznej 

• Montaż stołu do ping-ponga, tablic  

do rysowania oraz ławek 

Źródło: www.pixabay.com  



17. Doposażenie w pompy i węże OSP w KSRG 
Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie 

30 000 zł 



Lokalizacja 

OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny 

https://www.google.pl/maps 



17. Miejsca postojowe wraz z infrastrukturą 

• Zakup motopomp pływających 

• Zakup pomp elektrycznych 

• Zakup zestawu węży dla piekarskich 

jednostek OSP 

• Zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców 
http://www.ospkruszwica.pl/index.php?go=pompa_plywajaca_niagara 



18. Z fotografią za pan brat 

19 990 zł 



Lokalizacja 

Warsztaty - Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23 
Plener – teren miasta Piekary Śląskie 

Wystawa -Biblioteka Miejska im. Teodora Heneczka 



18. Z fotografią za pan brat 

• Warsztaty fotograficzne dla 
mieszkańców o różnorodnej tematyce: 
zdjęcia portretowe, krajobrazowe, 
makrofotografia 
 

• Plener na terenie naszego miasta przy 
wsparciu członków Stowarzyszenia 
FOTO AKADEMIA 
 

• Projekt zakończy event oraz wystawa 
wykonanych zdjęć w Miejskiej 
Bibliotece im. T.Heneczka 

Źródło: materiały projektodawcy  



19. Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali 
widowiskowej i baletowej w budynku Ośrodka 
Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - 
Kamieniu 

48 000 zł 



Lokalizacja 

Ośrodek Kultury Andaluzja 
ul. Oświęcimska 45 



19. Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali widowiskowej  
i baletowej w budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja"  
w Piekarach Śląskich - Kamieniu 

• Cyklinowanie parkietu Sali widowiskowej 
i sceny 
 

• Naprawa ubytków i podklejenie 
ruszających się klepek 
 

• Ze względu na intensywność użytkowania 
parkietu projekt przewiduje 5-krotne 
pokrycie powierzchni trwałym  
lakierem, co zabezpieczy parkiet  
przed zniszczeniem na lata 



19. Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali widowiskowej  
i baletowej w budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja"  
w Piekarach Śląskich - Kamieniu 

• Cyklinowanie i naprawa olejowanego 
parkietu Sali baletowej 
 

• Przygotowanie parkietu Sali baletowej 
do pokrycia lakierem 
 

• 5- krotne pokrycie parkietu lakierem 



19. Cyklinowanie oraz malowanie parkietu Sali widowiskowej  
i baletowej w budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja"  
w Piekarach Śląskich - Kamieniu 

• Poprawa estetyki sal 
 

• Poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa 
osób korzystających z oferty 
OK „Andaluzja” 
 

• Zapewnienie czystości i komfortu 
uczestników zajęć (szczególnie  
aerobik, joga) 
 

• Długotrwały efekt i jakość. 



20. Bezpiecznie dla seniora - dojście do Klubu 
Seniora Sielanka i Przychodni Rej. Nr 5  
w Kamieniu 

550 000 zł 



Lokalizacja 

Ośrodek Kultury Andaluzja 
ul. Oświęcimska 45 



20. Bezpiecznie dla seniora - dojście do Klubu Seniora Sielanka 
 i Przychodni Rej. Nr 5 w Kamieniu 

• Przebudowa dróg manewrowych 
 

• Powstanie 14 miejsc parkingowych w tym 
miejsca postojowe dla inwalidów 
 

• Wyłożenie parkingu kostką betonową 
 

• Wykonanie odwodnienia terenu 
 



• Wykonanie instalacji sanitarnych  
na przebudowywanym terenie, 

 
• Przebudowa skarpy wraz z schodami  

w celu dostosowania ich dla matek  
z dziećmi i osób niepełnosprawnych, 
 

• Wykonanie podjazdu z kostki  
brukowej 

20. Bezpiecznie dla seniora - dojście do Klubu Seniora Sielanka 
 i Przychodni Rej. Nr 5 w Kamieniu 



• Poprawa bezpieczeństwa Seniorów 
biorących udział w zajęciach w Klubie 
Sielanka  oraz osób kierujących się do 
Ośrodka Zdrowia, petentów Asysty Rodzin 
 i pozostałych użytkowników parkingu 
 

• Likwidacja tzw. „jezior” po deszczu 
 

• Ułatwienia dla matek z dziećmi 
 

• Ułatwienia dla osób  
niepełnosprawnych 

20. Bezpiecznie dla seniora - dojście do Klubu Seniora Sielanka 
 i Przychodni Rej. Nr 5 w Kamieniu 



21. Zielona Pracownia przy MSP 15 

200 000 zł 



Lokalizacja 
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 

Ul. Kotuchy 40 

https://www.google.pl/maps 



• Stworzenie ogrodu przed budynkiem 
MSP 15 

 
• Umożliwienie przeprowadzenia lekcji  

w terenie 
 
• Montaż ławek i szklarni 
 
• Uporządkowanie terenu i stworzenie 

przestrzeni przyjaznej uczniom  
jak i mieszkańcom 
 

21. Zielona Pracownia przy MSP 15 



22. Bezpieczni na drodze – poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach w Brzezinach Śląskich 

500 000 zł 



Lokalizacja 

Skrzyżowanie ulic Bednorza i Roździeńskiego oraz Bednorza i DK94 

https://www.google.pl/map 



• Dodatkowe oznakowanie znakami 

pionowymi i poziomymi skrzyżowania ulic 

Bednorza i Roździeńskiego 

• Montaż tablicy świetlnej informującej  

o aktualnej prędkości przy MSP nr 14 

• Montaż znaków świetlnych 

22. Bezpieczni na drodze – poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach w Brzezinach Śląskich 

Źródło: www.pixabay.com  



• Odmalowanie przejść dla pieszych 

• Budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej – 

akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. 

Bednorza i DK94 

• Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 

na przejściu dla pieszych na  

skrzyżowaniu ul. Bednorza i DK 94 

22. Bezpieczni na drodze – poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach w Brzezinach Śląskich 

Źródło: www.pixabay.com  



23. Pomyśl o zdrowiu - spływ rzeką Brynicą  

9 999 zł 



• Organizacja 5 spływów rzeką Brynicą dla 

min. 100 osób 

 

• Promocja turystyki krajoznawczej wśród 

dzieci, młodzieży oraz ich rodziców 

 

23. Pomyśl o zdrowiu - spływ rzeką Brynicą  



Szkolenie przedspływowe: 

•  prawidłowe zakładanie 

kamizelki 

• sposoby wiosłowania pagajem 

• zasady bezpieczeństwa na 

rzece 

23. Pomyśl o zdrowiu - spływ rzeką Brynicą  



Pokonywanie przeszkód na rzece 

23. Pomyśl o zdrowiu - spływ rzeką Brynicą  



23. Pomyśl o zdrowiu - spływ rzeką Brynicą  



24. Pomyśl o zdrowiu - TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY 
SZARLEJ 

500 000zł 



Lokalizacja 

Park Wolności – skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Ziętka 

https://www.google.pl/map 



• Budowa tężni solankowej wraz   

z zadaszeniem, oświetleniem i ławeczkami 

• Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia 

mieszkańców 

• Lokalizacja w centrum, umożliwiająca 

dostęp wszystkim mieszkańcom 

24. Pomyśl o zdrowiu - TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ 



25. Pomyśl o zdrowiu - AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA 
PIESZYCH 

300 000 zł 



Lokalizacja 

ul. Bytomska – przejście dla pieszych na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury 



Lokalizacja 

ul. Bytomska – przejście dla pieszych w okolicy Katolickiej Szkoły Podstawowej  
oraz Filii MBP nr 2 



25. Pomyśl o zdrowiu - AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

• Doświetlenie 2 przejść dla 
pieszych lampami hybrydowymi 
eko 
 

• Zwiększenie komfortu  
i bezpieczeństwa użytkowników 
przejść dla pieszych przede 
wszystkim seniorów i dzieci 

 



26. Rozwój Piekarskich Krótkofalowców  

21 840zł 



Lokalizacja 

Teren Miasta Piekary Śląskie, w szczególności Kopiec Wyzwolenia 



26. Rozwój Piekarskich Krótkofalowców  

• Zakup sprzętu do łączności 
radiowej 
 

• Organizacja 5 szkoleń dla min. 60 
osób 
 

• Popularyzacja krótkofalarstwa 
wśród młodzieży 



26. Rozwój Piekarskich Krótkofalowców  



26. Rozwój Piekarskich Krótkofalowców  



27. Jest pysznie i zdrowo - nowocześnie i domowo 

180 220zł 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 8  
ul. ks. Józefa Czempiela 5 

 

https://www.google.pl/map 



27. Jest pysznie i zdrowo - nowocześnie i domowo 

• Modernizacja kuchni, zmywalni  
i obieralni w MP nr 8 
 

• Montaż i zakup mebli 
kuchennych, armatury kuchennej 
i sprzętu gastronomicznego 
 

• Prace remontowe i wymiana 
instalacji 



27. Jest pysznie i zdrowo - nowocześnie i domowo 

Jak wygląda stara obieralnia/zmywalnia? 



27. Jest pysznie i zdrowo - nowocześnie i domowo 

Jak wygląda stara kuchnia? 



27. Jest pysznie i zdrowo - nowocześnie i domowo 

Jak może wyglądać? 

Źródło: materiały projektodawcy  



28. Przyjazne łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 15 
w Piekarach Śląskich 

200 000zł 



Lokalizacja 

Miejskie Przedszkole nr 15  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 104 

 

https://www.google.pl/map 



28. Przyjazne łazienki w Miejskim 
Przedszkolu nr 15 w Piekarach Śląskich 

• Remont pięciu łazienek  ( 3 dla dzieci, 2 dla 

pracowników) 

• Wymiana posadzki oraz glazury  

na ścianach,  

• Wymianę toalet oraz umywalek  

• Tynkowanie ścian, wymianę instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 



29. Plac zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego 
Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich 

330 000zł 



Lokalizacja 

https://www.google.pl/map 

Miejskie Przedszkole nr 17 w Piekarach Śląskich 
ul. Piotra Skargi 55 



Zakup i montaż nowego placu 
zabaw w formie wolnostojącej  
i zintegrowanej 

29. Plac zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola  
nr 17 w Piekarach Śląskich 

Źródło: materiały projektodawcy  



• Demontaż starego ogrodzenia,  
jego wywóz i utylizacja 
 
 
• Zakup i montaż ogrodzenia 
systemowego 

29. Plac zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola  
nr 17 w Piekarach Śląskich 

Źródło: https://olbud.com.pl 

wys. 
ok. 
80 cm  



30. "RatujMY" - Pracownia pierwszej pomocy oraz 
zakup manekinów do nauki resuscytacji dla 
piekarskich szkół podstawowych 

110 000zł 



Lokalizacja 
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Chopina 11  

 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 - ul. Waculika 10 
Pozostałe piekarskie szkoły podstawowe 



• Utworzenie pracowni pierwszej pomocy  
wg najnowszych zaleceń dotyczących szkoleń 
z pierwszej pomocy.  
 

• Zakup multimedialnych fantomów Little 
Family QCPR, defibrylatorów AED do ćwiczeń, 
kamizelek Act Fast do nauki chwytu 
odksztuszającego. 
 

• Wyposażenie pracowni w tablety  
i multimedialne telewizory naścienne  
do monitorowania postępów  
w nauce.  

30. "RatujMY" - Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup  
manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół 
podstawowych 

Źródło: materiały projektodawcy  



• Zakup fantomów QCPR dla pozostałych 
piekarskich szkół podstawowych. 

 
• Prowadzenie , cyklicznych 

szkoleń w powyższych pracowniach  
dla mieszkańców Piekar Śląskich. 

 
• Przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu 

pierwszej pomocy po roku działania  
programu  
 

30. "RatujMY" - Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup  
manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół 
podstawowych 

Źródło: materiały projektodawcy  



30. "RatujMY" - Pracownia pierwszej pomocy oraz zakup  
manekinów do nauki resuscytacji dla piekarskich szkół 
podstawowych 

Źródło: materiały projektodawcy  



31. Plac usprawniania ruchowego 

140 000zł 



Lokalizacja 
Zespół Szkół Specjalnych 

ul. Armii Krajowej 2 



• Stworzenie placu usprawniania ruchowego 

• Zakup i montaż urządzeń wspomagających 

rozwój równowagi, zwinności, siły i słuchu 

• Dostosowanie dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami 

31. Plac usprawniania ruchowego 

https://placezabaw-croquet.pl/ancymony/ 



32. Modernizacja samochodu pożarniczego GBA 
2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka 
Wielka 

380 000zł 



Lokalizacja 
OSP Dąbrówka Wielka 



• Gruntowna modernizacja samochodu 

gaśniczego Star 266 (GBA 2,5/16). 

•  Wymiana m.in. silnika, skrzyni biegów kabiny, 

instalacji elektrycznej, układu kierowniczego 

• Regeneracja układu zawieszenia, wyciągarki  

i zabudowy pożarniczej  

• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  

32. Modernizacja samochodu pożarniczego 
GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP 
Dąbrówka Wielka 



33. Kultura na BLOKU! 

110 000zł 



Lokalizacja 

Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 1 



33. Kultura na BLOKU! 

• Przeprowadzenie badań dotyczących 

oczekiwań mieszkańców pod kątem oferty 

kulturalnej 

• Organizacja darmowych wydarzeń 

kulturalnych i szkoleniowych 

• Tematyka i forma wydarzeń zależna  

od potrzeb i oczekiwań wskazanych  

w badaniach 



Harmonogram 

Do 16 
maja 

17 maja 
1 – 19 

czerwca 
Do 30 

czerwca 

Możliwość 
wycofania projektu 

Głosowanie 

Ogłoszenie ostatecznej 
listy projektów 

Ogłoszenie wyników 
głosowania 




