Projekty zgłoszone do IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
opiniowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza w dn. 9 czerwca 2016 r. pod kątem spełnienia kryterium
ogólnodostępności

Lp.
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Dzielnica

Łosień

Łęka

Wnioskodawca

Elżbieta
Mikołajczyk

Małgorzata
Patoleta

Tytuł

Doposażenie
Świetlicy
Środowiskowej

Przekazywanie
tradycji kulinarnych

Streszczenie

Dostępność

Nagłośnienie zostanie wykorzystane
do oprawy imprez odbywających się
na placówce zgodnie z kalendarium.
Dzieciom na zajęciach ułatwi
Projekt zakłada doposażenie świetlicy w
oswajanie z mikrofonem,
sprzęt nagłaśniający. Celem jest
członkiniom Koła Gospodyń
podnoszenie standardu i systematyczne
Wiejskich ułatwi próby śpiewu,
doposażenie placówki w niezbędny sprzęt. które systematycznie odbywają się
w świetlicy. W placówce
organizowane są wykłady i prelekcje
członków Rady Osiedla oraz PSD
koło Tereny Zielone.

Projekt zakłada pełne doposażenie kuchni
w Świetlicy Środowiskowej

Zgoda zarządcy
nieruchomości

Opinia RDPP

Dołączona zgoda
dyrektora PKZ.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Sprzęt kuchenny będzie używany
przez cały rok, podczas zajęć,
uroczystości, podczas spotkań;
dodatkowo możliwość wypożyczenia Brak zgody dyrektora
Sali na imprezy okolicznościowe.
PKZ
Doposażona kuchnia pozwoli na
prowadzenie ciekawych zajęć dla
dzieci.

Do uzupełnienia informacja w zakresie
realizacji warsztatów kulinarnych wraz z
dostosowaniem kosztorysu do zajęć.
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Strzemieszyce
Małe

Ujejsce

Dorota Ciołek,
Magdalena
Ślęzak

Anna Widawska

Wyjście naprzeciw
potrzebom
mieszkańców
dzielnicy
Strzemieszyce Małe

Projekt zakłada remont ganku z likwidacją
okien założeniem luksferów oraz
pomalowanie ścian, zakup 2 laptopów z
oprogramowaniem Corell, zakup
kserokopiarki oraz tonerów

Projekt dotyczy montażu pracowni do
nauki języków obcych w SP nr 25:
wykorzystanie multimedialnych
programów dydaktycznych do nauki
języka,; pomoc w nauce dzieciom
Pracownia językowa szkolnym, młodzieży i dorosłym w ramach
w Szkole
organizowanych bezpłatnych zajęć
Podstawowej nr 25 językowych w godzinach popołudniowych.
w Dąbrowie
Zakup sprzętu: słuchawki z mikrofonem
Górniczej ul.
dynamicznym, centralna jednostka
Mieszka I 20
systemu RAC_JCIA, program do
zarządzania klasopracownią z komputera i
tabletu, oprogramowanie do cyfrowego
nagrywania rozmów słuchaczy magnetofon cyfrowy, moduł
przyłączeniowy, meble do klasopracowni.

Projekt będzie służył wszystkim
mieszkańcom dzielnicy przez cały
rok.

Brak zgody dyrektora
PKZ

Do uzupełnienia informacja w zakresie
dostępności projektu dla mieszkańców

Z pracowni korzystać będą nie tylko
uczniowie SP 25, ale także
przygotowujący się do egzaminu
gimnazjalnego uczniowie, w
przyszłości w godzinach
popołudniowych mogą odbywać się
kursy językowe dla pozostałej
społeczności.

Dołączona zgoda
dyrektora SP 25 oraz
dyrektora PKZ w
zakresie chęci
współpracy do
prowadzenia zajęć
językowych w
ramach działalności
świetlicy
środowiskowej w
Ujejscu.

Do uzupełnienia informacja w zakresie
dostępności projektu dla mieszkańców,
w tym planowany harmonogram
przeprowadzania zajęć.
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Łosień

Paulina Mistela

Wyposażenie sali
sportowej

Brak prawdziwej Sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 26 skłonił
rodziców do wnioskowania o doposażenie
Sali w bramki, piłkochwyty, obciążenie do
bramki, materace, siatka do siatkówki,
zestaw koordynacyjny, bramki przenośne,
siatka do siatkówki treningowa, zestaw 40
płaskich dysków, mini bramki, zestaw skill
ball,, zestaw torba na sprzęt, płotki,
drabinka, pachołki, zestaw dla trenera
(tablica, blok, wysepki, apteczka
sportowa,, znaczniki pola płaskie, piłka
nożna, worek na piłki. Nowy sprzęt
sportowy pozwoli zachęcić dzieci do
większej aktywności fizycznej.

Wyposażenie dostępne będzie
przede wszystkim dla uczniów
szkoły. Z boiska korzystają wszyscy,
którzy chcą pograć w piłkę a salę
wypożyczają np.. Amatorzy fitness
dla dorosłych.

Dołączona zgoda na
realizację projektu
dyrektora SP 26.

Do uzupełnienia informacja w zakresie
dostępności projektu dla mieszkańców.
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Łosień

Błędów

Brodway

Projekt zakłada montaż monitoringu
zewnętrznego na terenie placu szkolnego
przy SP nr 26. Monitoring
zagwarantowałby bezpieczeństwo przede
wszystkim na boisku, które jest jedynym
miejscem rekreacyjnym , z którego
korzystają nie tylko uczniowie ale wszyscy
chętni mieszkańcy dzielnicy. Popołudniami
na placu spotyka się młodzież i dorośli aby
pograć w piłkę, skorzystać z siłowni pod
chmurką, rodzice z dziećmi przychodzą na
plac zabaw.

Iwona
Szylkiewicz

Monitoring
zewnętrzny i
wewnętrzny Szkoły
Podstawowej nr 26
w Dąbrowie
Górniczej

Kazimierz
Woźniczka

Zagospodarowanie
terenu wokół Szkoły
Projekt zakłada realizację koncepcji
Podstawowej nr 27
wypracowanej przez mieszkańców:
zgodnie z projektem
planuje się zarezerwowanie terenu pod
ustalonym i
salę gimnastyczną, wykonanie parkingów i
wypracowanym w
miejsc postojowych, budowę placu zabaw.
konsultacjach
społecznych

Lidia JeziornyZdanowska

Razem Łatwiej

Stworzenie świetlicy dla osób dorosłych z
zaburzeniami psychicznymi i
intelektualnymi i podobnej młodzieży.
Celem projektu będzie tworzenie grup
edukacyjnych, terapeutycznych przez co
beneficjenci będą mogli zdobywa
umiejętności społeczne.

Monitoring będzie gwarancją
bezpieczeństwa w miejscu, które
przez cały rok jest dostępne dla
wszystkich mieszkańców Łośnia.

Dołączona zgoda
dyrektora SP 26.

Projekt częściowo spełnia kryterium
ogólnodostępności (tylko w zakresie
monitoringu zewnętrznego).

Całorocznie - dla wszystkich
zainteresowanych

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 27

Spełnia kryterium ogólnodostępności

Świetlica będzie czynna codziennie
(w razie potrzeby również w
weekendy) przez cały rok w
godzinach od 13 do 19. Raz w
miesiącu przewidziane są grupowe
wyjścia na wycieczki lub imprezy.
Codziennie będzie wspólnie
przygotowywany poczęstunek,
podwieczorek.

Brak zgody dyrektora
Projekt do realizacji poza procedurą
ZS nr 3
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.
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Fitness Park przy
Szkole Podstawowej
nr 18

Projekt polega na utworzeniu siłowni pod
chmurką przy SP nr 18 (12 urządzeń).

Fitness park będzie ogólnodostępny
przez cały rok. Wejście na teren
szkoły jest otwarte.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 18.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Wspólnie dla
Kasprzaka kolorowo i
bezpiecznie

Projekt zakłada budowę placu zabaw
montaż urządzeń zabawowych drzewo
ptasie gniazdo, ścianka wspinaczkowa,
pajęczyna do wspinania na skarpie,
karuzela, montaż elementów małej
architektury (ławki, kosze na śmieci),
budowa schodów na skarpę oraz
położenie chodników.

Plac zabaw w godzinach
popołudniowych będzie dostępny
dla mieszkańców.

Dołączona zgoda
dyrektora
SP nr 12.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Aldona, Marek
Węgrzynowicz

Szatnia po treningu to jest to!

Projekt dotyczy budowy szatni sportowej
kontenerowej wraz z urządzeniami
towarzyszącymi oraz ławek dla 30 osób
kibicujących zawodnikom rozgrywającym
mecze lub trenującym na terenie boiska
szkolnego

Projekt będzie służył uczniom ZS nr 7
ale także wszystkim mieszkańcom,
którzy po zajęciach lekcyjnych
korzystają z obiektu (klubom
sportowym rozgrywającym na co
dzień mecze na tym terenie,
dzieciom i młodzieży zamieszkałym
na terenie Mydlic.

Dołączona zgoda
dyrektora ZS nr 7.

Do uzupełnienia o harmonogram
dostępności dla mieszkańców.

Magdalena
Łagosz,
Monika
Drewniaczyk

Ruch jest zdrowy i
dla Ciebie i dla
głowy - bezpieczne
miejsce do zabawy i
sportu dla
mieszkańców
dzielnicy Reden

Projekt zakłada montaż urządzeń
sportowych typu: rozbudowana
równoważnie, street workout,
wspinaczka, park linowy, karuzela Twister,
huśtawka ważka, drewniany stragan do
zabawy oraz stoliki; montaż słupa
oświetleniowego, monitoring zewnętrzny,
mała architektura.

Plac szkolny dostępny będzie dla
wszystkich przez cały rok. W trakcie
zajęć lekcyjnych będą korzystali
uczniowie; od godz. 15.00 oraz w
soboty i niedzielę będzie dostępny
dla wszystkich mieszkańców.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 10.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Gołonóg

Mateusz Stępień

Kasprzak

Ilona BarańskaWęzik,
Magdalena
Miczka, Wiesław
Smoliński,
Jolanta
Markowska,
Sylwia
Szałwińska

Mydlice
Południowe

Reden
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Monika
Jędryczka

Maria Gaertner

Gabriela Mielus,
Przemysław
Kędzior

Zanim wybierzesz
112

Celem projektu jest stworzenie pracowni
"ratownictwa medycznego" w budynku I
LO, w której znajdowałby się sprzęt
potrzebny do nauki pierwszej pomocy. Z
urządzeń mogliby korzystać uczniowie
szkoły oraz lokalne społeczeństwo.
Promocja idei niesienia pierwszej pomocy
wśród młodzieży i dzieci z dzielnicy Reden
uczęszczających do pobliskich placówek
edukacyjno-wychowawczych.

Zakupiony sprzęt pomocy
medycznej będzie wykorzystywany
cały rok podczas warsztatów i lekcji
otwartych podczas udziału w
imprezach, festynach. Szkoła
organizuje corocznie festyn zdrowia
oraz majówkę Łukasika podczas
których można przeprowadzić
warsztaty pierwszej pomocy dla
starszych mieszkańców naszej
dzielnicy. Szkoła mogłaby również
przeprowadzać szkolenia oraz
prezentacje podczas imprez
plenerowych organizowanych na
terenie miasta. Sprzęt mógłby być
wypożyczany zainteresowanym
podmiotom.

Dołączona zgoda
dyrektora I LO.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Droga i Parking przy
Zespole Szkół
Ekonomicznych

Celem projektu jest utrzymanie i remont
nawierzchni drogi dojazdowej do ZSE i
parkingów przy ZSE. Remont nawierzchni
zapewni: bezpieczny dojazd i dojście do
ZSE, dojście do TZN, zapewni
bezpieczeństwo dojazdu służbom takim
jak pogotowie, straż pożarna.

Beneficjentami będą mieszkańcy
Gminy Dąbrowa Górnicza dzielnica
Reden w szczególności uczniowie i
pracownicy ZSE, TZN. Droga ma
znamiona głównego traktu
komunikacyjnego dla pieszych do
targowiska miejskiego.

Dołączona zgoda
dyrektora
Zespołu Szkól
Ekonomicznych

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Projekt zakłada doposażenie i
modernizację placu zabaw na terenie P-10
oraz montaż oświetlenia i monitoringu.

Plac zabaw będzie dostępny dla
dzieci uczęszczających do
Przedszkola oraz popołudniami i w
dni wolne dla wszystkich
mieszkańców. Może być
wykorzystywany całorocznie.

Dołączona zgoda
dyrektora
Przedszkola nr 10

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Aktywny maluch plac zabaw przy
Przedszkolu nr 10
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RedenAdamiecki

Zenon
Kaczmarczyk

W naszej dzielnicy
na Orliku każdy
ćwiczy

W godzinach dopołudniowych z
obiektu korzystają uczniowie SP nr
20, od godz. 16 boisko jest dostępne
dla mieszkańców. Duże
zainteresowanie korzystaniem z
boiska powoduje większe
zapotrzebowanie na sprzęt
Projekt dotyczy wyposażenia boiska
sportowy. Zakupiony sprzęt będzie
sportowego w sprzęt nagłaśniający oraz
służył mieszkańcom dzielnicy przez
sportowy. Ma na celu zachęcenie
cały rok. Na Orliku organizowane są
mieszkańców w różnym wieku do
imprezy o dużej randze. Pozyskany
korzystania z boiska , udziału w imprezach
sprzęt pomógłby w
odbywających się na Orliku
przeprowadzeniu dotychczasowych
imprez oraz organizacji nowych, w
tym pikników, festynów rodzinnych i
imprez plenerowych. Nadzór nad
sprzętem sprawować będą
zatrudnieni na Orliku instruktorzy,
którzy będą udostępniać sprzęt.

Dołączona zgoda
dyrektora SP-20

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Piotr Woźniak

Nasz zakątek siłownia zewnętrzna
dla każdego

projekt zakłada budowę nowoczesnego
placu rekreacyjno-zabawowego : strefa
dla dziecka i opiekuna, strefa dla
młodzieży, strefa dla seniora, strefa
ogólna dla wszystkich korzystających z
placu.

Projekt ogólnodostępny. Projekt
kierowany do dzieci, młodzieży,
kobiet i mężczyzn, dla babci i
dziadka, mamy i taty.

Dołączona zgoda
dyrektora ZSO nr 2.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Strzemieszyce
Wielkie

Justyna Piątek,
Marcin Sosiński

Dla Juniora i Seniora
- Rekreacja i
Bezpieczeństwo w
Strzemieszycach
Wielkich

Projekt zakłada m.in. Remont boiska do
siatkówki plażowej na terenie SP nr 2,
budowę monitoringu na terenie SP nr 2 ,
remont i doposażenie placu zabaw na
terenie P-17

Boisko dostępne dla mieszkańców
od godz.16 w tygodniu oraz
weekendy; plac zabaw na terenie P17 ogólnodostępny

Dołączono zgody
dyrektora SP nr 2
oraz P-17.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Śródmieście

Joanna Baran

Nauka to nie
wszystko ważne jest
boisko

Modernizacja boiska szkolnego ZSZ
"Sztygarka"

Dla młodzieży szkolnej do godz.
16.00; od 16.00 dla wszystkich
mieszkańców

Dołączona zgoda
dyrektora ZSZ
„Sztygarka”

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Stary Gołonóg

Pracownia
multimedialna

Stworzenie pracowni ma służyć uczniom i
mieszkańcom, ma propagować wśród
społeczności lokalnej nowoczesne
technologie, czytelnictwo oraz łamać
bariery pokoleń i językowe.

Dostępność szeroko opisana w
projekcie.

Dołączona zgoda
dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Paweł Morawski

Kort marzeń

Projekt ma na celu modernizację kortu
tenisowego

Kort jest ogólnodostępny w ciągu
dnia dla dzieci i młodzieży szkolnej a
popołudniami dla wszystkich
mieszkańców.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 35

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Paweł Morawski

Szachowa ostoja

Projekt ma na celu montaż stolika
betonowego do gry w szachy.

Ogólnodostępny dla wszystkich
mieszkańców.

Brak zgody dyrektora
SP nr 35.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Paweł Morawski

Plac rekreacji Sportu
i Wypoczynku

Projekt ma na celu wymianę mączki na
istniejącym korcie tenisowym na
nawierzchnię betonową.

Całorocznie - dla wszystkich
zainteresowanych.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 35.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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TucznawaBugaj-Sikorka

Sławomir
Żmudka, Adrian
Przybyła

Modernizacja boisk
wielofunkcyjnych
plus ławy i ławki z
parasolami

Projekt zakłada modernizację boisk przy
SP nr 23 oraz zakup stołów i parasoli na
uroczystości dzielnicowe.

Ogólnodostępny dla wszystkich
mieszkańców.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 23.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
(parasole z logotypem miasta).
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Tworzeń

Diana Wolak

Modernizacja
małego boiska i
wykonanie bieżni

Projekt zakłada modernizację małego
boiska sportowego

Ogólnodostępny dla wszystkich
mieszkańców.

Dołączona zgoda
dyrektora SP nr 11.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Modernizacja boiska
do piłki nożnej przy
Zespole Szkół nr 1

projekt polegać ma na przebudowie
boiska przy ZS nr 1. Prace będą polegały
na wykonaniu nowej nawierzchni
poliuretanowej na istniejącym boisku
asfaltowym oraz wykonaniu
piłkochwytów, ławek parkowych.

Boisko będzie dostępne przez cały
rok zgodnie z regulaminem
funkcjonowania.

Dołączona zgoda
dyrektora ZS nr 1.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Klarysa
Sosnowska
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Trzebiesławice
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ZielonaKorzeniecDziewiąty

Alicja Biegańska

27

28

29

30

Łosień

Dobrosława
Tomzik

Zakup książek i
doposażenie dla Filii
nr 13 Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie
Górniczej - Łośniu

Projekt zakłada uatrakcyjnienie oferty
biblioteki poprzez zakup książek oraz
doposażenie kącika dla dzieci w postaci
mini mebelków, gier edukacyjnych,
materiałów do pracy i zabaw z dziećmi.

Dla wszystkich mieszkańców zgodnie
z godzinami otwarcia biblioteki

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Z oferty biblioteki korzystają osoby
dorosłe, młodzież i dzieci. Realizacja
projektu przyczyni się do znacznego
wzbogacenia ofert biblioteki:
wzbogaci i uaktualni ofertę
książkową, podniesie poziom
merytoryczny i atrakcyjność zajęć,
umożliwi wdrożenie i rozwinięcie
nowych usług (ksero, konsola gier),
pozwoli stworzyć kącik dla malucha.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
w zakresie zakupu książek, audiobooków
oraz organizacji spotkań autorskich.

Gołonóg

Jarosław Bugaj

Biblioteczne
rewolucje

Projekt zakłada doposażenie biblioteki:
zakup książek, audiobooków, zakup
sprzętu komputerowego, nośników
multimedialnych i in. Urządzeń (laptop,
telewizor, konsola do gier oraz gry i
programy edukacyjne, tablica
multimedialna z oprzyrządowaniem,
kserokopiarka. Wyposażenie placówki w
meble; organizacja spotkań autorskich.

Kasprzak

Ilona BarańskaWęzik,
Magdalena
Miczka, Wiesław
Smoliński,
Jolanta
Markowska,
Sylwia
Szałwińska

Wspólnie dla
Kasprzaka kolorowo i
bezpiecznie

Projekt zakłada zakup książek,
audiobooków; warsztaty i projekty
edukacyjne (organizacja i materiały,
urządzenia 2 laptopy 5 tabletów),
wzbogacenie oferty gier na konsolę

Zrealizowany projekt będzie służył
mieszkańcom całego osiedla przez
cały rok.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
w zakresie zakupu książek, audiobooków
oraz organizacji spotkań autorskich

Projekt zakłada doposażenie filii poprzez
zakup książek i audiobooków,
sfinansowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi, warsztaty i projekty edukacyjne

Książki i audiobooki będą dostępne
dla wszystkich czytelników
biblioteki, prelekcje, warsztaty
edukacyjne, spotkania będą
dostępne dla mieszkańców wg
ustalonego harmonogramu; na
wszystkie zajęcia i spotkania wstęp
wolny

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Manhattan

Andrzej Skubera

Kulturalny
Manhattan
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Mydlice
Południowe

Anna Boboń

Biblioteka spotkanie z kulturą

Projekt zakłada doposażenie biblioteki
poprzez zakup: książek i audiobooków,
komputerów wraz z oprogramowaniem i
oprzyrządowaniem, zakup gier na konsolę
PS3, organizację spotkań autorskich oraz
warsztatów edukacyjnych, zakup
artykułów szkolnych, biurowych,
papierniczych, kreatywnych , zakup
podłogi interaktywnej wraz z laptopem,
akcesoriami i montażem
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Okradzionów

Danuta Lekston

Doposażenie
biblioteki

Zakup nowości wydawniczych oraz
spotkania oraz warsztaty
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Osiedle
Młodych
Hutników

Elżbieta Kogut

Biblioteka - centrum
rozrywki, wiedzy i
Projekt polega na doposażeniu biblioteki
edukacji
poprzez zakup książek i audiobooków oraz
mieszkańców
zakup tablicy interaktywnej
Osiedla Młodych
Hutników

Dla wszystkich mieszkańców. Z
książek i audiobooków , konsoli oraz
komputerów z dostępem do
internetu mogą korzystać wszyscy
mieszkańcy osiedla. Z komputerów
można korzystać bez kart
bibliotecznych. Seniorzy uczęszczają
na szkolenia z obsługi komputera.
Na spotkania autorskie zapraszani są
wszyscy mieszkańcy.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności w
zakresie zakupu książek, audiobooków,
organizację spotkań autorskich oraz zakup
podłogi interaktywnej wraz z laptopem,
akcesoriami i montażem.

Z projektu korzystać będą mogli
wszyscy czytelnicy i mieszkańcy.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Z projektu mogą korzystać wszyscy
czytelnicy biblioteki, osoby
nieposiadające karty bibliotecznej
mogą korzystać z prasy. Tablica
interaktywna uatrakcyjni zajęcia i
warsztaty prowadzone w filii dla
dzieci i młodzieży z P-28,
niepublicznego przedszkola oraz SP
nr 31.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Reden

RedenAdamiecki

Aktywna Biblioteka

Projekt zakłada doposażenie biblioteki
poprzez zakup: nowości książkowych, 2
komputerów stacjonarnych, 2 monitorów,
oprogramowania,, laptopa, drukarki
laserowej, słuchawek do komputera,
kserokopiarki ze skanerem, telewizora,
materiałów i programów edukacyjnych dla
dzieci, sztalug, systemu
wystawienniczego, warsztaty i projekty
edukacyjne.

Projekt zwiększa atrakcyjność
biblioteki i zapewnia różnorodność
usług.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
w zakresie zakupu książek, audiobooków
oraz organizacji spotkań autorskich i
projektów edukacyjnych.

Justyna
Tomaszewska

Nowości książkowe,
gry planszowe i nie
tylko Filia 1 MBP

Projekt dotyczy doposażenia biblioteki
poprzez zakup książek, gier planszowych
zręcznościowych, zakup zabawek
edukacyjnych jako alternatywa dla
multimediów, przeprowadzenie
warsztatów tematycznych, artystycznych,
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Raz w tygodniu prowadzone będą
zajęcia dla najmłodszych w raz z
rodzicami w Klubie maluszka,
warsztaty artystyczne wycieczki dla
grup przedszkolnych i szkolnych.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
w zakresie zakupu książek, audiobooków
oraz organizacji spotkań autorskich.

Doposażenie biblioteki poprzez zakup:
nowości wydawniczych, gier materiałów
do realizacji różnorodnych przedsięwzięć,
warsztatów i zajęć

Dla wszystkich mieszkańców,
dodatkowo w przypadku
organizowania imprez kulturalnooświatowych, warsztatów dla
wszystkich zainteresowanych.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Doposażenie biblioteki poprzez zakup
książek oraz spotkania z artystami,
warsztaty teatralne

Dla mieszkańców przez cały rok w
godzinach pracy fili.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Olga Glina
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Strzemieszyce
Małe

Łukasz Frydrych

Zakup księgozbioru i
środków
dydaktycznych dla
Filii nr 9 MBP
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Strzemieszyce
Wielkie

Grażyna
Delankiewicz

Dofinansowanie
działalności
edukacyjnej dla F-8
MBP

38

39

40

41

42

Śródmieście

Tucznawa Bugaj - Sikorka

Ząbkowice

Ujejsce

Łosień

Doposażenie biblioteki poprzez zakup
książek i audiobooków oraz organizację
spotkań autorskich

Dla mieszkańców przez cały rok w
godzinach pracy filii.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Doposażenie biblioteki poprzez zakup
książek, zakup mobilnego zestawu
interaktywnego (projektor,
oprogramowanie, tablica interaktywna),
zakup laptopa

Realizacja projektu rozwiąże
problem dostępności książek oraz
uatrakcyjni zajęcia i warsztaty
tematyczne prowadzone dla dzieci i
młodzieży

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
(bez laptopa).

Projekt zakłada doposażenie biblioteki
poprzez: zakup książek, zakup regałów
bibliotecznych, organizowanie spotkań
autorskich, konkursów i warsztatów
tematycznych.

Filia nr 2 jest placówką, która służy
mieszkańcom Ząbkowic. Realizacja
projektu na wiele lat usprawni
działalność placówki. Zaproszenie
autorów książek jest atrakcyjną
ofertą zarówno dla dzieci i
młodzieży szkolnej jak i dla
dorosłych.

Dołączona zgoda
dyrektora MBP.

Spełnia kryterium ogólnodostępności
(bez regałów).

Zagospodarowanie
terenu wokół
Remizy OSP - Drugi
Etap

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu
na placu OSP (parku) poprzez montaż 4
urządzeń do siłowni zewnętrznej, montaż
2 stolików piknikowych z ławkami,
wykonanie chodnika, wykostkowanie
dawnej sceny, doposażenie placu zabaw o
zestaw wspinaczkowy

Z terenu wokół Remizy korzystają
dzieci, młodzież oraz dorośli. Teren
znajduje się w centrum Ujejsca,
będzie to idealne miejsce do
pikników rodzinnych dzięki
zamontowanym ławom.
Wyremontowana dawna scena
wpłynie pozytywnie na efekt
wizerunkowy placu wokół remizy
OSP.

Dołączona zgoda
Prezesa OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Nie tylko parking

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni
asfaltowej (ok. 224 m2. Obecnie teren jest
utwardzony tłuczniem i częściowo
trelinką.

Teren będzie wykorzystany jako
parking podczas spotkań w budynku
remizy lub jako miejsce do zabawy
podczas festynów.

Dołączona zgoda
Prezesa OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Małgorzata Szolc Biblioteka dla Ciebie

Monika
Derewońko

Multimedia w
bibliotece źródłem
wiedzy, edukacji i
rozrywki

Zakup książek i
regałów oraz
organizacja spotkań
autorskich,
Iwona Cichowlas
konkursów i
warsztatów
metodycznych w Filii
nr 2 MBP

Magdalena Hyla

Władysław Guzik
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Błędów

44

Kamil Jędrusik

Otwarcie na straż

Projekt dotyczy przeprowadzenie remontu
w budynku OSP- modernizacja sceny
estradowej, podłogi w kameralnej Sali
pamięci OSP Błędów, odświeżenie ścian i
sufitów oraz zakup nowego wyposażenia
tj. krzeseł, stolików oraz witryn (na
sztandary i pamiątki OSP)

Jolanta
Olaszewska

Dawka zdrowia pod
chmurką

Projekt dotyczy instalacji 4 urządzeń do
siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem
terenu

Kuźniczka
Nowa
45

Bartosz Szczęsny

Projekt dotyczy modernizacji boiska do
siatkówki plażowej: montaż piłkochwytów
Modernizacja boiska wokół boiska, zwiększenie powierzchni,
do siatkówki
poprawa odwodnienia, wykonanie dróżki
plażowej etap II
do boiska z dosadzeniem krzewów,
montaż oświetlenia wokół boiska na
piłkochwytach.

Budynek stanowi centrum
kulturalne miejscowości. Z
pomieszczeń i wyposażenia
korzystają dzieci, młodzież, dorośli,
oraz wszystkie działające na terenie
instytucje i organizacje: SP nr 27,
Przedszkole,, Koło Gospodyń
Wiejskich, Parafia, MBP, PKZ
Świetlica Środowiskowa; na dużej
sali odbywają się występy
artystyczne i pokazy. Budynek OSP
mieści w swych murach wiele
instytucji jest otwarty codziennie.

Dołączona zgoda
Prezesa OSP w dn.
08.06.2016 r.

Do uzupełnienia harmonogram
korzystania z pomieszczeń (zasady
udostępniania dla lokalnych
organizacji i mieszkańców).

Projekt będzie służył wszystkim
mieszkańcom, dostępność 24 h na
dobę

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Brak informacji na temat
dostępności

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.
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Okradzionów

Strzemieszyce
Wielkie

48

Doposażenie OSP
Okradzionów

Projekt polega na doposażeniu budynku
OSP oraz instytucji mających w nim
siedzibę w sprzęt oraz poprawienie
warunków bytowych poprzez wymianę
drzwi (szt.3), wymiana podłogi na panele,
remont toalety; zakup zestawu
nagłaśniającego (kolumny, mikser,
wzmacniacz, 2 szt. mikrofon
bezprzewodowy, komputer w raz z
oprogramowaniem, urządzenie
wielofunkcyjne oraz Playstation 4 wraz z
grami, zakup szafy strażackiej ( 5 szt.)

Mieszkańcy będą mogli korzystać z
realizacji projektu cały rok podczas
funkcjonowania świetlicy
środowiskowej, w której sprzęt
będzie użyczany oraz w innych
przypadkach po uzgodnieniu.
Korzyść z projektu osiągną nie tylko
członkowie OSP, koła Gospodyń
Wiejskich, Świetlica ale także każdy
mieszkaniec chcący uczestniczyć w
zajęciach prowadzonych przez w/w
instytucje. Realizacja projektu ma na
celu podniesienie atrakcyjności ofert
programowych.

Brak zgody Prezesa
OSP

Do uzupełnienia harmonogram
korzystania z pomieszczeń (zasady
udostępniania dla lokalnych organizacji i
mieszkańców) i wykorzystania
zakupionego sprzętu.

Krzysztof
Markowski

Bezpieczniejsze
Strzemieszyce

Projekt zakłada zakup sprzętu
ćwiczeniowego dla OSP w celu
przeprowadzania zajęć z zakresu pomocy
przedmedycznej prowadzonych w remizie
strażackiej, a także podczas bezpłatnych
pokazów, prezentacji i ćwiczeń
prowadzonych przez ratowników OSP w
szkołach.

Dla wszystkich podczas szkoleń i
pokazów

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Karolina Tkaczyk

Zabawy i festyny
pod dachem

Projekt dotyczy zadaszenia Sali tanecznej
zlokalizowanej na placu przy OSP
Trzebiesławice

Dla mieszkańców podczas
organizowanych uroczystości

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Karolina Tkaczyk

Składany zestaw
ogrodowy

Zakup 10 zestawów ogrodowych tj. stół z
dwoma ławkami.

Dla mieszkańców podczas
organizowanych uroczystości

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

Mateusz
Krzystański

Trzebiesławice
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Karolina Tkaczyk

Zakup namiotów
biesiadnych
ekspresowych

Projekt dotyczy zakupu namiotów
biesiadnych ekspresowych.

Dla mieszkańców podczas
organizowanych uroczystości

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności
(namioty z logotypem miasta).

51

Karolina Tkaczyk

Nowe oświetlenie
na placu strażackim

Projekt dotyczy wymiany starego
oświetlenia na nowe.

Dla mieszkańców podczas
organizowanych uroczystości

Brak zgody Prezesa
OSP

Spełnia kryterium ogólnodostępności.

