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Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0021WI 

Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233. 
PM 233, ul. Kolumny 301. 
Elewacja budynku nie była odnawiana od 49 lat. Budynek jest zagrzybiony, nie 
ocieplony, ściany popękane, łuszcząca farba, ubytki w murze, zardzewiałe 
cieknące rynny stanowią zagrożenie dla przedszkolaków, pracowników 
przedszkola oraz osób odwiedzających przedszkole. Dzieci bardzo dużo czasu 
spędzają w ogrodzie, a także w salach zagrzybionego budynku co jest niezdrowe 
i niebezpieczne dla nich, a także osób tam przebywających. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci uczęszczające  
do PM 233. 

20981,00 

2.  G0143WI 

Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! 
Teren osiedla Wiskitno 
Zadanie publiczne pn. Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! polega na   
organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, nieodpłatnych, 
profesjonalnych zajęć z nornic walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy 
zadania 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. 
Zajęcia 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. Na 8 zajęciach obecny  będzie  dietetyk,   
który w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, dokona 
pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych.  
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 14 lat.  

29100,00 

3.  G0183WI 

Generalny remont sali przedszkolnej. 
PM 233, ul. Kolumny 301 
PM 233 jest jedynym przedszkolem na osiedlu Wiskitno. Ze względu na potrzeby 
mieszkańców zostały dostosowane dodatkowe dwa oddziały dla dzieci. Sale te są 
piękne wg standardów XXI wieku. Natomiast największa sala, w której 
przebywają dzieci oraz odbywają się wszystkie uroczystości i spotkania 
integracyjne, wymaga generalnego remontu. Należy utwardzić i wymienić 
podłogę, wygładzić, pomalować ściany i sufit, wymienić przewody elektryczne i 
oświetleniowe, wymienić instalację CO, umeblować salę, aby nie odstawała 
standardem od pozostałych sal. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 233. 

50625,00 

4.  G0152WI 

Oświetlenie  ul. Kalinowskiego. 
ul. Kalinowskiego. 
Ustawienie i podłączenie 7 latarni ulicznych. 
Ogólnodostępne. 

99000,00 



5.  G0094WI 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130. 
ul. Gościniec l. 
Kompleksowa modernizacja szatni szkolnej obejmie remont pomieszczenia 
głównego na potrzeby klas IV-VIII oraz adaptację istniejącego obok 
pomieszczenia na szatnie dla klas I-III. W obecnej szatni będą zdemontowane 
siatkowe metalowe boksy, a po solidnym remoncie pomieszczenia polegającym 
na odnowieniu ścian, podłogi i sufitu będą zamontowane indywidualne szafki dla 
160 uczniów klas IV-VIII. W pomieszczeniu na szatnię dla klas młodszych, po 
wcześniejszym odgrzybieniu, będą odnowione ściany oraz podłoga, która 
zostanie wykończona płytkami ceramicznymi. Pomieszczenie będzie podzielone 
płytami gipsowo-kartonowymi w taki sposób, aby każda klasa posiadała 
wydzielone miejsce na swoje wieszaki listwowe oraz miejsce na buty. Wygodne 
ławeczki pozwolą na sprawne korzystanie z szatni młodszych uczniów. 
Obudowane zostaną również urządzenia sanitarne i rury wodociągowe tak, aby 
nie przeszkadzały w prawidłowym użytkowaniu pomieszczenia. 
W obu pomieszczeniach szatni będzie zamontowane nowe oświetlenie, co 
wymaga dostosowania instalacji elektrycznej. Szatnia będzie wyposażona w 
system monitoringu, aby zwiększyć bezpieczeństwo. 
Z efektów zadania korzystać będą uczniowie SP 130. 

106000,00 

6.  G0083WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap III). 
ul. Kolumny od nr 387 (od ul. Mahoniowej) do nr 405. 
Budowa chodnika  długości 300 metrów wzdłuż ul. Kolumny na odcinku od 
posesji nr 387 (od ul. Mahoniowej) do posesji nr 405. Szerokość chodnika -1,5 
metra. 
Ogólnodostępne. 

181500,00 

7.  G0156WI 

ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej. 
ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej. 
Realizacja zadania polega na wylaniu nowej powierzchni asfaltowej o szer. ok. 
5m oraz długości ok. 500m - wzwyż (zależnie od kosztów inwestycji), na odcinku 
od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej (docelowo do tej ulicy) - na najbardziej 
zniszczonym odcinku drogi. 
Ogólnodostępne. 

294500,00 

8.  G0202WI 

Utwardzenie ul. Alabastrowej. 
Ul. Alabastrowa na odcinku od ul. Wiskickiej do posesji nr 12. 
Utwardzenie ul. Alabastrowej płytami typu YOMB. 
Ogólnodostępne. 

297500,00 

 


