PROPOZYCJE PROJEKTÓW ZGŁOSZONE
DO GIŻYCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

L.p.

Tytuł, krótka charakterystyka projektu i szacunkowa wartość

SPORT

1.

AKTYWNE KOSZE W SZKOLE „TRÓJCE” – wyposażenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku (dawna Trójka)
na Wilanowie w dwa zewnętrzne kosze do gry w koszykówkę, wraz z oświetleniem
20 tys. zł

2.

BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ – ogólnodostępne
dla mieszkańców Giżycka boisko będzie przeznaczone do wypoczynku i rekreacji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
80 tys. zł

3.

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA PIŁKARZY GIŻYCKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MAMRY GIŻYCKO –
zakup sprzętu sportowego umożliwiającego rozwój sportowy mieszkańców, którzy systematycznie trenują w Giżyckim Klubie
Sportowym z przeznaczeniem na: wyjścia na trening, wyjazdy na mecze, obozy sportowe itp.
80 tys. zł

4.

GIŻYCKA PĘTLA ROWEROWA – projekt zakłada realizację Koncepcji Dopuszczenia Ruchu Rowerowego po chodnikach Giżycka
wzdłuż wybranych ulic miasta
60 tys. zł
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5.

GIŻYCKO – CITY OF SAILORS – promocja miasta poprzez wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej
w jednolite bluzy/kurtki typu softshell i koszulki polo obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy
Regatowej
20 300,00 zł

6.

AKTYWNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA WILANOWIE – siłownia wyposażona w podstawowy sprzęt, który stanowią
4 przyrządy dla tego typu siłowni
40 tys. zł

7.

AKTYWNY PARK KALISTENICZNY – plac do ćwiczeń na miękkim podłożu z przemyślanym rozłożeniem drabinek, drążków,
poręczy i pochylni, które umożliwiają stworzenie zestawów ćwiczeń dla osób w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania,
lokalizacja – plaża miejska
60 tys. zł

KULTURA

8.

INTERAKTYWNE ZNAKI DROGOWE NA UL. OBWODOWEJ – projekt zakłada instalację dwóch interaktywnych znaków
drogowych mierzących prędkość pojazdów z wyświetlaczem informacyjnym – typu DFS (ulica obwodowa w Giżycku)
80 tys. zł

9.

ZORGANIZOWANIE I WYPOSAŻENIE GIŻYCKIEJ GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH – poprawienie
wizerunku Giżycka, jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz wytworzenie tradycji sposobu promocji letnich wydarzeń kulturalnych;
warto wyposażyć Gwardię Twierdzy Boyen w środki oraz metody działania w sposób bardziej instytucjonalny i profesjonalny
19 796,85 zł

10.

CYKL WYDARZEŃ EWANGELIZACYJNO – KULTURALNYCH – organizacja cyklu wydarzeń, skierowanych do mieszkańców
Giżycka oraz gości, którzy specjalnie w celu uczestnictwa w tych przedsięwzięciach przyjadą do Giżycka; projekt zakłada organizację
trzech wydarzeń: Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lata z Chrystusem na Mazurach
60 tys. zł

2

EKOLOGIA

11.

KARMIMY BEZDOMNE KOTY – zakup suchej karmy przeznaczonej dla bezdomnych kotów żyjących w Giżycku, karma byłaby
przekazana społecznym opiekunom kotów wg zaktualizowanej listy
5 tys. zł

12.

EKOPATROL – wyodrębnienie w strukturze Straży Miejskiej EKOPATROLU – dot. wyszkolenia strażników miejskich w zakresie
działań związanych z obroną zwierząt i ochroną środowiska, a także zakup sprzętu pomagającego odławiać i przewozić chore
i bezdomne zwierzęta
20 tys. zł

13.

OCZYSZCZANIE STAWU PRZY UL. SIENKIEWICZA – zanieczyszczony staw psuje wizerunek tej okolicy, nieprzyjemny fetor
i zanieczyszczenia pozbawiły możliwości egzystencji ryb i przelotnego ptactwa wodnego
80 tys. zł (po odliczeniu dotychczas zebranych środków, kwota obecnego dofinansowania wyniosłaby 40 tys. zł)

14.

AKTYWNE STACJE PRZEWIJANIA DZIECI – 3 kabiny (wyposażone w dach) zlokalizowane w różnych punktach centrum miasta
służące do przewijania dzieci podczas spaceru
30 tys. zł

EDUKACJA

15.

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY ZS NR 1 W GIŻYCKU (OSIEDLE WILANÓW) – doposażenie placu zabaw w zabawki
edukacyjne i sprzęt dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej (m.in.: dwie huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, tor przeszkód)
50 tys. zł
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16.

AKTYWNA REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI – wyposażenie placu zabaw przy ul. I Dyw. im. T.
Kościuszki i Wodociągowej w podstawowe urządzenia do zabaw dla dzieci i ćwiczeń (przyrządy do siłowni zewnętrznych)
25 tys. zł

17.

ZWIERZĘTA GODNE SZACUNKU – program edukacyjny przeznaczony zarówno dla giżyckich szkół i przedszkoli, jak i dla osób
dorosłych, składający się z przenośnej wystawy, pogadanek o prawach zwierząt, materiałów promocyjnych i edukacyjnych
7 tys. zł

18.

BUDOWA MIEJSKIEGO, SZKOLNEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO – obserwatorium astronomiczne
pozwalające na obserwację nieba za pomocą teleskopu o zwierciadle o średnicy 8 – 12’’, udostępniające zdjęcia i obraz „na żywo”
za pośrednictwem internetu; obserwatorium będzie stanowiło poszerzenie bazy dydaktycznej wszystkich giżyckich szkół,
które za pośrednictwem sieci internet uzyskają możliwość przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
w skład zestawu wchodzić będzie teleskop z systemem GPS oraz GoTo, szybka kamera kolorowa do obserwacji na żywo oraz aparat
fotograficzny z przystawką do obiektywu do wykonywania zdjęć cyfrowych o wysokiej rozdzielczości; całość wyposażona będzie
w materiały dydaktyczne i podręczniki do nauki
49 679 zł

19.

SZACHY PARKOWE – stała szachownica plenerowa o wymiarach 6 m x 6 m z figurami szachowymi do przenoszenia, w zakres prac
wchodzi wykonanie podłoża asfaltowego lub z płyt dwukolorowych
15 tys. zł

20.

AKTYWNA REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. MICKIEWICZA – wyposażenie placu zabaw w urządzenia
do zabaw dla dzieci i ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)
25 tys. zł

INFRASTRUKTURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

21.

AKTYWNY PLAC ZABAW PRZY ULICY SMĘTKA – wyposażenie miejsca, w którym kiedyś znajdował się plac zabaw przy ul. Smętka i I Dyw. im. T. Kościuszki, w urządzenia do zabaw oraz sprzętu siłowni zewnętrznej
25 tys. zł
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22.

POSZERZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ OD UL. NOWOWIEJSKIEJ DO OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„POLAMOWIEC” - poszerzenie drogi w związku z niespełnianiem norm przeciwpożarowych, powierzchnia 113 m2, co zwiększy
liczbę legalnych miejsc parkingowych
15 tys. zł

23.

REMONT PODWÓRKA NA UL. MICKIEWICZA – dot. podwórka znajdującego się przy ul. Mickiewicza od 1 do 21 (pawilon
naprzeciwko GCK), utwardzenie asfaltem ścieżki wzdłuż ww. pawilonu
50 tys. zł

24.

UTWARDZENIE PRZEJŚCIA KOŚCIUSZKI – SMĘTKA – utwardzenie przejścia asfaltem albo kostką brukową
50 tys. zł

25.

SYSTEM MONITORINGU SZKOŁY POŁĄCZONY Z MONITORINGIEM MIEJSKIM – monitoring szkolny zapewniający
pełne pokrycie terenu szkoły, wykonany w jednolitej technologii IP, umożliwiający autoryzowany, zdalny pogląd kamer oraz dostęp
do zapisów rejestratora; taki system umożliwia śledzenie obrazu z kamer zarówno przez uprawnionych pracowników szkoły, jak i służby
miejskie lub policję; dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, kamery tego monitoringu mogą być wykorzystane jako kamery
obserwacyjne monitoringu miejskiego
48 tys. zł

26.

BUDOWA WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – budowa windy przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku
40 tys. zł

27.

28.

29.

BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W GIŻYCKU – inwestycja umożliwi
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, dzięki profesjonalnej konstrukcji siłowni użytkownicy będą mieli możliwość podjęcia
ćwiczeń siłowych, rekreacyjnych oraz wytrzymałościowych, w konsekwencji z projektu będzie mogło korzystać maksymalnie szerokie
grono użytkowników (młodzież, dorośli, seniorzy); realizacja tego projektu pozwoli na rozwój rekreacji w centrum miasta i przyczyni
się do promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej wśród mieszkańców
40 tys. zł
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PARKUNGU PRZY BUDYNKACH UL. DASZYŃSKIEGO 13 I 13A OD UL.
KOMBATANTÓW – przebudowa istniejącego parkingu, poprzez wymianę nawierzchni, zwiększenie ilości miejsc parkingowych
i zmianę jego kształtu
80 tys. zł
MONITORING NA OSIEDLU STASZICA – projekt zakłada montaż monitoringu wizyjnego na osiedlu Staszica na jednym
ze słupów oświetleniowych pomiędzy blokami Staszica 28, 30, 32 a garażami
38 tys. zł
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30.

31.

32.

PARKING PRZY STASZICA – projekt zakłada budowę 10 stanowisk postojowych dla samochodów przy planowanej drodze 11 KDD
do budowanego bloku przy ul. Staszica, naprzeciwko wjazdu do garaży bloku Staszica 24B; każde stanowisko będzie miało wymiary
5 m x 2,5 m i będzie wykonane z kostki betonowej
35 tys. zł
PLAC ZABAW PRZY UL. SUWALSKIEJ 30A I 30B – projekt placu zabaw umożliwi najmłodszym giżycczanom aktywne spędzanie
czasu na świeżym powietrzu, w okolicy ul. Suwalskiej 30a i 30b dzieci nie mają miejsca na zabawę, ze względu na lokalizację placu
nie będzie on wielki, ale na pewno uda się umieścić huśtawkę i piaskownicę
44 500,00 zł
REMONT UL. I DYW. IM. T. KOŚCIUSZKI – remont nawierzchni ulicy (odcinka od skrzyżowania ul. I Dyw. im. T. Kościuszki
z ul. Nowowiejską do skrzyżowania z Aleją 1 Maja)
80 tys. zł

33.

REMONT ULICY WIEJSKIEJ – ciąg dalszy remontu głównej arterii osiedla Wilanów – ulicy Wiejskiej, na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą Obwodową
80 tys. zł

34.

REMONT WYJAZDU Z KOŚCIOŁA NA WILANOWIE – remont wyjazdu z kościoła na odcinku pomiędzy parkingiem
parafialnym a ul. Wiejską, usunięcie starych płyt betonowych i wyłożenie kostki brukowej
80 tys. zł

35.

FONTANNA AKTYWNA ŁÓDKA – fontanna, która po uruchomieniu nabiera kształt łódki, miejscem jej lokalizacji byłby Pasaż
Portowy (w miejscu obecnie istniejącej instalacji wodnej)
40 tys. zł

36.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. KONARSKIEGO DO SPÓŁKI „ADMINISTRATOR”
ORAZ WYKONANIE PODJAZDÓW DO GARAŻY MIEJSKICH – wymiana obecnie znajdującej się na drodze dojazdowej
nawierzchni na kostkę (polbruk), po znajdującej się obecnie na drodze dojazdowej nawierzchni przejazd jest bardzo trudny (ze względu
na występujące w niej ubytki), projekt obejmuje również wykonanie podjazdów do garaży będących własnością Urzędu Miasta
w Giżycku
80 tys. zł
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