
WIDZEW 
Osiedle NOWOSOLNA 

 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. W0134NO 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych. 
Osiedle Nowosolna. 
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Nowosolna 
miejsce, w którym będą się odbywały cyklicznie zajęcie 
terenowe dla mieszkańców osiedla. Zajęcia te będą 
obejmowały naukę gry w gry tradycyjne (podwórkowe), takie 
jak kubb, molkky, krokiet, petanque i inne pochodzące z 
różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji obywateli, 
pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Są dostępne dla każdego, niezależnie od kondycji 
fizycznej i wieku. 

42400,00 

2. W0114NO 

Filmowa Nowosolna - cykl 10 seansów filmowych  
pod chmurką na osiedlu Nowosolna. 
ul. Grabińska 3. 
W ramach zadania planuje się 10 seansów filmowych  
w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia w każdy 
weekend (sobota). Seanse odbywałyby się w formie kina 
polowego. Co drugi seans byłby przeznaczony dla dzieci. 

60000,00 

3. W0057NO 

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 
sportowo-rekreacyjnych 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.  

100000,00 

4. W0079NO 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla 
poprzez instalację monitoringu wizyjnego  
w rejonie Rynku Nowosolna. 
Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania 
Nowosolna. 
Posadowienie kamer SMM w 2 newralgicznych miejscach. 
Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego, które pozwoli na 
połączenie kamer z serwerami SMM. Podana łączna kwota 
pozwoli na zakup i zainstalowanie 10 kamer (8 statycznych i 2 
obrotowych) w 2 lokalizacjach (punktach kamerowych) w 
rejonie skrzyżowania w taki sposób, że widoczne będą 
wszystkie wloty ulic skrzyżowania Nowosolna wraz  
z położonymi przy nich zabudowaniami. W przyszłości 
możliwe będzie wybudowanie dodatkowych punktów 
kamerowych w tym obszarze. 

325000,00 

 


