Lp.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt
realizacji zadania

1.

Dofinansowanie renowacji boiska
głównego oraz systemu nawodnienia
na Stadionie Miejskim w Oleśnie
Opis zadania:
Renowacja boiska głównego oraz
system nawodnienia:
- rekultywacja płyty głównej
- zakup piasku
- zakup materiałów
- instalacja systemu nawadniającego
- zakup materiałów
- wynajem sprzętu
Budowa wiaty rekreacyjnej z
miejscem na ognisko
Opis zadania:
Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem
na ognisko na Osiedlu Walce na
potrzeby spotkań plenerowych.
Celem byłoby poprawa jakości życia
mieszkańców oraz młodzieży.
Celem byłoby również aktywizacja
społeczności osiedla .

80.000

Budowa rodzinnych ławek parkowych
Opis zadania :
Montaż ok. 20 ławek wraz z koszami
na śmieci na osiedlu Walce wzdłuż
ulic:
-Wachowska,
- Kilińskiego,
- Wronczyńska,
- Słoneczna.
Plac sprawnościowy przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie
Opis zadania:
Ustawienie i osadzenie za pomocą
kotw metalowych pięciu urządzeń
sprawnościowych na terenie
„zielonego placu szkolnego” tj. pasa
zieleni porośniętego trawą o
wymiarach 8mx33m. W skład
urządzeń wchodzą : 1-czworokąt
wielofunkcyjny, 2 –drabinka pozioma,
3- pomost z belką, 4-tunel metalowy,
5-trampolina.

10.000

2.

3.

4.

70.000

24.900

5.

6.

7.

Miasteczko rowerowe z grami
36.200
podwórkowymi przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr
3
w Oleśnie
Opis zadania:
Projekt polega na nałożeniu wysokiej
jakości materiałów termoplastycznych
na kostkę brukową. Materiał ma
jaskrawe kolory, dużą odporność na
warunki atmosferyczne, oraz jest
antypoślizgowy
- plansze z grami podwórkowymi,
miasteczko rowerowe.
Dofinansowanie zakupu sprzętu
28.720
sportowego dla Oleskiego Klubu
Sportowego
Opis zadania:
Zakup sprzętu sportowego dla
zawodników OKS Olesno ( m.in. bramki
aluminiowej przenośnej, znaczników
stożkowych, zestawu gum Fitness,
teczki taktycznej trenerskiej, drabinek
koordynacyjnych, znaczników do
sportów zespołowych,
Ciśnieniomierzy do piłek,
Siatki na bramki, piłki, murków
piłkarskich metalowych, siatek na piłki,
tablicy taktycznej itp. )
Razem Raźniej
150.000
Opis zadania :
Zadanie polega na cyklicznych
zaplanowanych spotkaniach ze
specjalistami psychologii , rehabilitacji,
położnictwa, doradztwa laktacyjnego,
prawnikami, spotkania mają na celu
wspólne radzenie sobie z problemami,
wsparcie, możliwość korzystania z
bezpłatnych porad i usług
wykwalifikowanych osób. W ramach
realizowanego zadania będzie
odbywał się kurs „Szkoła dla
Rodziców”, porady psychologów i
pedagogów, fitness dla Mam,
warsztaty proekologiczne, kulinarne,
integracyjne oraz aktywizujące
wycieczki jednodniowe. Podczas
wszystkich realizowanych punktów
zadania dzieci będą miały zapewnioną
stała opiekę animatorów.

8.

Stworzenie ścieżki dydaktycznej o
pszczołach i innych owadach
zapylających wraz z infrastrukturą
rekreacyjną
Opis zadania :
Budowa siedlisk dla owadów
zapylających:
- barci i kłody bartnej,
- hoteli dla zapylaczy.
Budowa zielonej infrastruktury poprzez
wprowadzenie gatunków roślin
miododajnych do ekosystemu leśnego
oraz zasadzenie rabatek „dla
zapylaczy”.
Stworzenie ścieżki edukacyjnej z
tablicami edukacyjnymi zawierającymi
opisy :
- o gatunkach pszczół,
- o życiu pszczoły,
- o roślinach miododajnych.
Budowa miejsc odpoczynku i rekreacji:
- ławek i altanki,
-wyznaczenie miejsca do palenia
ognisk.

25.000-50.000

9.

Rekreacyjny wybieg dla psów „Psia
Polana”
Opis zadania :
1.Rekreacyjny wybieg dla
psów
z wysokim
ogrodzeniem oraz podwójną furtką.
Wybieg powinien być wyposażony w
przyrządy:
- 1 równoważnia
-1 przeszkoda
- płotki do przeskakiwania stałe ze
zmienną wysokości
-1 tunel
1- slalom.
2. Zamontowanie co najmniej 2
pojemników na nieczystości wraz z
woreczkami.
3. Ławki ( 4 sztuki ) i zadaszenie
chroniące przed deszczem dla ludzi.
4. Mała „piaskownica” w jednym z
narożników z dwoma palikami „do
obsikiwania”.
5. Poidełka
6. Stojak na rowery.
7. Oświetlenie .
Głównym założeniem rekreacyjnego
wybiegu dla psów byłoby
udostępnienie mieszkańcom Gminy

62.560

Olesno miejsca, gdzie właściciele psów
mogliby aktywnie spędzać czas ze
swoimi czworonogami bez stwarzania
problemów innym użytkownikom
przestrzeni miejskiej, bezpiecznie
uprawiać sporty.

10.

Eko Olesno
Opis zadania :
Zadanie polegałoby na promowaniu
ekologicznego i czystego miasta i
gminy poprzez stworzenie dwóch stacji
rowerowych z parkingiem dla rowerów
oraz możliwością wypożyczenia
roweru, stworzenie dwóch
Samoobsługowych Stacji Naprawy
Rowerów oraz umieszczeniu tam tablic
z mapą i zaznaczonymi trasami
rowerowymi na terenie gminy Olesno.
Zbudowanie trzech „Psich toalet”,
dziesięciu koszy na pisie odchody oraz
przeprowadzeniu kampanii
„Posprzątaj po swoim psie”

146.300

