
POLESIE 

OSIEDLE  MONTWIŁŁA MIRECKIEGO 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0126MM 

Stojaki na rowery. 
1.Podwórko między blokami al.. Unii 18, al.. Unii 16, 
Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny 
plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Społem. 3. Podwórko 
między blokami al.. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, 
na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, 
znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91. 
Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża. 
Ogólnodostępne. 

2 800,00 

2. P0007MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa 
Montwiłła-Mireckiego. 
Biblioteka  Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. 
Perla 9. 
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek i 
około 70 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki 
Miejskiej Filii nr 23 im Katarzyny Kobro. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

3. P0131MM 

Rewitalizacja zieleni na Osiedlu Mireckiego – 
architektura + drzewa. 
Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu 
stronach ulicy. 
Nasadzenia drzew w miejsce brakujących oryginalnych 
nasadzeń lipy drobnolistnej wzdłuż ulic F. Perla i K. 
Praussa symetrycznie w miejscach brakujących nasadzeń 
lipy drobnolistnej w ilości 20 drzew do dalszego 
uzupełniania w kolejnych latach przy brakujących, razem 
ok. 40. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

4. P0140MM 

Nordic walking na osiedlu Montwiłła-Mireckiego. 
Teren osiedla Montwilła-Mireckiego. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych profesjonalnych zajęć        
z nordic walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 
nieodpłatnie kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 
50 pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę 
mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać 
poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na 
osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych,              
w sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku 
poprzez dedykowany profil zadania. Zadania będą 
odbywać się wg następującego schematu: -) spotkanie        
w wyznaczonym, stałym miejscu -) rozgrzewka -) marsz      
o długości ok. 3-15 km -) rozciąganie, i będą trwać 
jednorazowo ok. 2 godzin. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą 
mieć skończone 14 lat.  

29 100,00 

5. P0121MM 

Pielęgnacja zieleni na Osiedlu Montwilła-Mireckiego 
Osiedle Montwiłła-Mireckiego. 
Konserwacja drzewostanu. Prześwietlenie drzew i 
wycięcie suchych gałęzi. Usunięcie pozostałości 
obumarłych roślin i uzupełnienie nowym drzewostanem. 
Montaż 20 budek lęgowych. 
Nie dotyczy. 

82 000,00 

6. P0195MM 

Bezpieczne osiedle – System Monitoringu Miejskiego 
na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego. 
Osiedle Montwiłla-Mireckiego skrzyżowanie ul. 
Srebrzyńska/Praussa. 
System monitoringu obejmie swoim zasięgiem kluczowe 
punkty Osiedla - skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz 
te obszary, które są wskazywane przez mieszkańców jako 
szczególnie niebezpieczne. Obecny etap przewiduje 
wybudowanie 550 m linii światłowodowej, zakup                 
i instalację kamer w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 
Srebrzyńska/Praussa oraz włączenie punktu kamerowego 
do sieci SMM. Sugerowanym miejscem montażu są slupy 
energetyczne. 
Zadanie dostępne jest dla wszystkich. 

139 000,00 

 


