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Dzielnica Śródmieście Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 467 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

027 Aqua aerobik dla seniorów 
Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających  

w wodzie dla seniorów z dzielnicy. 
16 100 

037 Siłownia przy SP 28 

Stworzenie siłowni w SP-28, z której będą mogli korzystać uczniowie  

i mieszkańcy. Zakres prac obejmuje również adaptację pomieszczenia  

z wydzieleniem niezależnego przejścia, prace instalacyjne, prace 

budowlano-remontowe, prace wykończeniowe. 

85 000 

069 
Modernizacja placu zabaw  

na skwerze Bottrop 

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Bottrop.  

Wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 
467 000 

085 

Makijaż permanentny dla kobiet 

po przebytym leczeniu 

onkologicznym 

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym 

oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla kobiet 60+. 
14 000 

160 Ogród zabaw przy PM nr 40 

Budowa placu/ogrodu zabaw przy PM nr 40 (ul. Sienkiewicza 9).  

Zakres zadania obejmuje prace projektowe, wykonanie strefy zabaw, 

miejsca rekreacyjno-poznawczego, ścieżki sprawnościowej, a także montaż 

urządzeń i elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności. 

125 000 

165 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-15 lat. 9 500 

193 Nasadzenia przy ul. Fredry 
Nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Fredry, pomiędzy DTŚ a Parkiem 

Chopina. Działka nr 390/1, obręb Centrum. 
30 000 

252 Zieleńce na ul. Dworcowej 

Zagospodarowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia na terenach 

zielonych położonych przy ul. Dworcowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego 

do ul. Dolnych Wałów. 

40 000 

254 Nowa zieleń przy ul. Wyszyńskiego 
Wykonanie remontu nawierzchni i infrastruktury terenu przed budynkami 

ul. Wyszyńskiego 14A-14D, ustawienie parkletów oraz nasadzenie roślin. 
305 000 

268 
Modernizacja placu zabaw  

na skwerze Dessau 

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Dessau.  

Wymiana nawierzchni bezpiecznych oraz montaż nowych urządzeń. 
467 000 

295 

Zieleń wzdłuż al. Przyjaźni 

(odcinek ul. Zwycięstwa  

- ul. Chudoby) 

Kompleksowa renowacja terenów zielonych wzdłuż al. Przyjaźni  

na odcinku pomiędzy ul. Zwycięstwa a ul. Chudoby. 
70 000 

296 

Nasadzenia na al. Przyjaźni 

(odcinek ul. Dworcowa  

- ul. Częstochowska) 

Aleja Przyjaźni - nasadzenia roślin ozdobnych wzdłuż ciągu pieszo-

rowerowego na odcinku ul. Dworcowa - ul. Częstochowska. 
100 000 


