
WIDZEW 
Osiedle NOWOSOLNA 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0036NO 

Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej,  
ul. Grabińska 3. 
SP 202, działka W45-222/1. 
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wymiary  
45 m x 30 m, słupki do siatki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego. 
Wykonanie prac dotyczących wyrównania terenu, drenażu               
z systemem odprowadzania wody. Wyposażenie: 2 bramki -  piłka 
ręczna z siatkami, 2 kosze - piłka koszykowa z uchylnymi 
obręczami, skocznia w dal, bieżnia. 

330 000,00 zł 

W0136NO 

Pikniki rodzinne „Poznajmy się" w Nowosolnej. 
Rynek w Nowosolnej - plac przed Urzędem Gminy oraz remizą 
strażacką (nr działek W46-92/1 i W46-91/1).  
Trzy rodzinne pikniki "Poznajmy się w Nowosolnej" to szansa na 
integrację lokalnej społeczności. Osiedle intensywnie się 
rozbudowuje, nieustająco przybywa nowych mieszkańców. 
Niedzielne spotkania będą szansą na poznanie sąsiadów i oferty 
lokalnych przedsiębiorców. W programie m.in. atrakcje dla 
najmłodszych, szczudlarze, bańki, quizy, pokazy, prezentacje, 
koncerty, foodtrucki. 

303 000,00 zł 

W0139NO 

Remont ul. Majowej metodą stabilizacji na odcinku  
od ul. Goździkowej do końca. 
Działki nr 569/9, 569/8, 901/1 w obrębie W-47. 
Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi stabilizacją 

cementem oraz nakładką z mieszanki mineralno-bitumicznej  

w ul. Majowej na odcinku od Goździkowej do końca, wraz ze 

zjazdami do posesji. Budowa zjazdów do posesji oraz regulacja 

wysokościowa studzienek włazów kanałowych, wpustów kan. 

deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych. 

180 047,04 zł 

W0274NO 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty              
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć 
programowania i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy 
edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form 
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

W0302NO 

Dokończenie budowy chodnika w ul. Grabińskiej. 

Budowa chodnika w ul. Grabińskiej na odcinku od posesji nr 10  

do posesji nr 23 (firma Amii). 

Dokończenie budowy chodnika od posesji nr 10 do posesji nr 23 

(firma Amii). 

330 000,00 zł 

 


