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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Zakup wyposażenia dla terapii zajęciowej.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje zakup aparatu do elektroterapii i lasera
biostymulacyjnego.
Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla
dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około
500 woluminów książek.
SP 162 - Utworzenie pracowni do aktywności plastycznej
i arteterapii.
ul. Strzelecka 5.
W ramach zadania w pomieszczeniu utworzonym z korytarza ma
powstać pracownia plastyczna. Pomieszczenie miałoby zostać
wykorzystywane do arteterapii, z uwagi na wystarczające miejsce
do działań twórczych i ruch relaksacyjny.
BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione przejście dla pieszych ul.
Zamknięta przy SP 110.
ul. Zamknięta przy SP 110.
Zadanie polega na wyniesieniu przejścia dla pieszych znajdującego
się na ul. Zamkniętej przy SP 110. Codziennie z przejścia korzystają
dzieci
uczęszczające
do
placówki
oświatowej
i codziennie dochodzi do sytuacji, gdzie kierowcy samochodów
stwarzają niebezpieczne sytuacje.
Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz
z panelem prysznicowym.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje zakup wózkowanny z panelem prysznicowym
przeznaczonej do kąpieli osób niepełnosprawnych.
Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa.
Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, dzieci i seniorów do
wspólnego działania na rzecz naszego osiedla.
Remont, wymiana ogrodzenia.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje wymianę ogrodzenia terenu 3 DPS.
Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej
170.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.
Planujemy stworzenie w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170
nowego, doskonale wyposażonego gabinetu do badań USG
w oparciu o zakup nowoczesnego systemu ultradźwiękowego,
dostosowanego do wykonywania badań: ginekologicznych,
położniczych i narządów wewnętrznych.
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SP 162 - Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy
ul. Strzeleckiej 5.
ul. Strzelecka 5.
W ramach zadania ma zostać wymienione istniejące, stare,
dziurawe ogrodzenie szkoły, furtka wejściowa oraz brama
wjazdowa. Obecnie zardzewiała druciana siatka będzie mogła być
zastąpiona ogrodzeniem systemowym, które będzie trwalsze.
Zwiększy się bezpieczeństwo dzieci i poprawi to estetykę
budynków i terenu szkoły.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
DROGA DO NAUKI I REKREACJI.
ul. Królewska 13/15, ZSO nr 5.
Wymiana nawierzchni, płytek chodnikowych przed głównym
wejściem do szkoły od ulicy Królewskiej. Wejście od ulicy Gościnnej
- droga dla pieszych i rowerzystów oraz droga dla transportu
młodzieży niepełnosprawnej. Teren ten będzie wymagał
odwodnienia, utwardzenia podłoża oraz położenia kostki brukowej.
Z realizacji zadania wyłączona będzie działka G-27 537/11 należąca
do Skarbu Państwa.
BEZPIECZNE CHOJNY - Separatory ul. Socjalna - SP 162.
Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ul.
Socjalnej.
W ramach zadania na skrzyżowaniu Socjalnej i Powszechnej a także
wzdłuż ul. Socjalnej (wschodniej części) między ulicami
Powszechną i Strzelecką mają zostać zamontowane separatory
(słupki) uniemożliwiające nielegalne parkowanie na trawniku
(warto zauważyć, że po przeciwnej stronie częściowo już istnieje
takie rozwiązanie). Parkujące nielegalnie samochody blokują drogę
mieszkańców poruszających się po chodniku i dodatkowo
ograniczają widoczność na skrzyżowaniu gdzie codziennie
przechodzą dzieci idąc do szkoły SP162 zlokalizowanej przy ul.
Strzeleckiej.
Wykonanie ogrodzenia wokół SP 109.
ul. Pryncypalna 74.
Rozbiórka starego ogrodzenia, wyrównanie terenu oraz
przygotowanie elementów i podłoża oraz montaż nowych przęseł
na długości 150 m.
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Coś dla dzieci i dorosłych – Plac zabaw i siłownia plenerowa
Kurczaki.
Obręb G - 30 działki nr 40, 41, 39/1.
Teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, tworzącą
formy przestrzenne (pagórki, kolorowe szachownice) oraz trawą.
Duża nieregularna piaskownica, odgraniczona drewnianymi
palikami. Na terenie piaskownicy kilka stolików i domek. Elementy
placu zabaw: 2 bujaki, wieloosobowy bujak równoważnia, huśtawka
wahadłowa mała i duża, pomost ruchowy, linarium, wielofunkcyjny
zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnia. Elementy siłowni
plenerowej: biegacz, orbitrek, wahadło, motylek, 2 kosze na śmieci,
6 ławek. Utwardzenie terenu pod ciągi piesze i dojścia wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
BEZPIECZNE
CHOJNY
Wyniesione
skrzyżowanie
Socjalna/Strzelecka – SP 162.
Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.
Zadanie ma polegać na wybudowaniu podniesionej tarczy
skrzyżowania przy szkole SP 162 filia klasy O-III (ulice
Socjalna/Strzelecka) celem wyniesienia tarczy jest podniesienie
bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych placówek
oświatowych znajdujących się w okolicy, które codziennie
korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły.
Remont chodnika.
ul. Jutrzenki.
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich
mieszkańców osiedla.
Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul.
Bałtyckiej .
Obręb ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-30).
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu
zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi.
Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią
bezpieczną,
duży
wielofunkcyjny
zestaw
zabawowo
sprawnościowy ze zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki
koszykowe i wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na
rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci itp.
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