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POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

GŁOSOWANIE - CZAS START!
od 15 listopada do 4 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 -17:00
MIEJSCE GŁOSOWANIA:

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 2

 Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych
ul. K. B. Kominka 7

 Uczelnia Jana Wyżykowskiego
ul. Skalników 6b

 Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1

PROJEKTY W GŁOSOWANIU:
1. Fitness pod chmurką z modernizacją placu zabaw przy ul. Kasztanowej
(Os. Dąbrowskiego)

11. Oświetlenie odcinka drogi przy budynku wielorodzinnym ul. Żarska 18,20,22,24
(Os. Polkowice Dolne)

Siłownia zewnętrzna z modernizacją placu zabaw przy ul. Kasztanowej. Fitness
mógłby zawierać takie urządzenia do indywidualnych ćwiczeń jak np.: orbitrek,
prasa nożna, twister, wycisk siedząc, jeździec.

Oświetlenie ok. 150 m odcinka drogi gminnej przy ul. Żarskiej i ul. Słubickiej obok
wybudowanego 2 lata temu budynku wielorodzinnego Żarskiej 18,20,22,24.

2. Plac zabaw na osiedlu Dąbrowskiego (Os. Dąbrowskiego)
Modernizacja placu zabaw przy ul. Kasztanowej poprzez wymianę nawierzchni,
remont urządzeń zabawowych oraz wymianę zniszczonych urządzeń na nowe.
3. „Tęczowy zakątek dla dzieci” przy ul. W. Polskiego (Os. Dąbrowskiego)
Modernizacja placu zabaw przy ul. W. Polskiego polegająca na wymianie nawierzchni oraz montażu nowych urządzeń zabawowych.
4. Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej (Os. Gwarków)
Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej oraz chodnika przy budynku wielorodzinnym na ul. Ociosowej 31, 29.

13. Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Polkowice Dolne (Os. Polkowice Dolne)
Siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy placu zielonym na terenie gminnym
budynku „Relaks”. Projektowana siłownia składa się z różnorakich urządzeń do
ćwiczeń, zarówno o niskim jak i wysokim stopniu trudności.
14. Dziecięcy raj! modernizacja 2 placów zabaw na Osiedlu Sienkiewicza
(Os. Sienkiewicza)

22. Siłownia zewnętrzna plenerowa, Figura jelenia nawiązująca do historii wsi Moskorzyn,
Tablica edukacyjna (Moskorzyn)
Siłownia zewnętrzna w pobliżu centrum piknikowego we wsi Moskorzyn składająca
się ze sprzętów o różnym stopniu trudności i możliwości fizycznych.
Figura jelenia przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie spełni rolę w zakresie historii
i tradycji wsi. Tablica edukacyjna w pobliżu centrum piknikowego to kolejny etap realizacji ścieżki edukacyjnej.
23. Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach (Pieszkowice)
Siłownia zewnętrzna na terenie świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach obok boiska
sportowego. Projekt miałby polegać na montażu stanowisk do ćwiczeń fizycznych
zarówno o niskim, jak i wysokim stopniu trudności.

5. Polkowice ćwiczą! Polkowice miastem sportu (Os. Gwarków)
Doposażenie w sprzęt sportowy siłowni zlokalizowanej przy basenach zewnętrznych na ul. 3-go Maja 50 w Polkowicach.

15. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Sienkiewicza (przy ulicy Skrzetuskiego od nr 26-34)
(Os. Sienkiewicza)

6. Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Gwarków (Os. Gwarków)

Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrzetuskiego nr 26-34 poprzez wymianę
nawierzchni oraz urządzeń zabawowych.

Umieszczenie 4 kamiennych stołów z szachownicami i ławkami w okolicy
ul. Turkusowej 6 w Sobinie.

16. Zielone podwórko (Os. Stare Miasto)

26. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Sucha Górna (Sucha Górna)

Zagospodarowanie wnętrza kwartału kamienicy przy ul. Rynek 43-50 w elementy
małej architektury takie jak: parking rowerowy, ławki, wieża kwiatowa.

Siłownia zewnętrzna na obszarze sportowo-rekreacyjnym przy boisku do piłki
nożnej w miejscowości Sucha Górna.

17. Street workout park (Os. Staszica)

27. Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku (Tarnówek)

Budowa parku rekreacyjno-sportowego w pobliżu osiedlowego placu zabaw przy
ulicach: Naruszewicza i Niemcewicza. Proponowana infrastruktura zbudowana będzie z innowacyjnych urządzeń sportowych, pomocnych podczas treningu kalistenicznego oraz z nowoczesnego zespołu trampolin.

Oświetlenie boiska sportowego na terenie filii Przedszkola Miejskiego nr 5
w Tarnówku.

18. Siłownia pod chmurką (Biedrzychowa)
Siłownia zewnętrzna usytuowana w pobliżu świetlicy wiejskiej, na skrzyżowaniu
szlaku rowerowego ze spacerowym traktem Nordic Walking, składająca się ze
standardowego wyposażenia.

Wykonanie tablic z herbem Sołectwa Trzebcz, które zostaną zamontowane przy
trzech drogach wlotowych do miejscowości oraz mniejsze znajdą swoje miejsce przy
dębie papieskim, mogile jeńca wojennego, na cmentarzu, na lub przy budynku byłej
szkoły, na placu rekreacyjno-sportowym. Ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej
na terenie rekreacyjno-sportowym.

19. Guzicka siłownia pod chmurką (Guzice)

29. Dwa kontenery szatniowo-socjalne dla LZS Żelazny Most (Żelazny Most)

Siłownia zewnętrzna zlokalizowana w pobliżu świetlicy wiejskiej i centrum piknikowego w Guzicach.

Zakup dwóch nowych kontenerów szatniowo-socjalnych dla klubu LZS Żelazny
Most i postawienie ich przy boisku do piłki nożnej w Żelaznym Moście.

20. Kwieciste „Witacze” z tablicami informacyjnymi oraz cztery figury kwiatowe w formie koszy
(Kaźmierzów)

30. Aktywny Żuków (Żuków)

7. Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Hubala (Os. Hubala)
Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach przy ul. Hubala 3.
Projektowana siłownia składa się z różnorakich urządzeń do ćwiczeń, zarówno
o niskim jak i wysokim stopniu trudności.
8. Fitnes pod chmurką (Os. Krupińskiego)
Siłownia zewnętrzna zlokalizowana w pobliżu placu zabaw, boiska sportowego w
dolnej części tzw. „górki” znajdującej się pomiędzy ul. Lipową a Sztygarską. Fitness
mógłby zawierać takie urządzenia jak np.: wioślarz, wahadło, rowerek, biegacz,
twister obrotowy itd.
9. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Ratowników w Polkowicach
(Os. Krupińskiego)
Rozbudowa i unowocześnienie istniejącego placu zabaw przy ul. Ratowników
poprzez zwiększenie jego powierzchni oraz ilości sprzętów o nowe atrakcyjne
zestawy.

Wiesław Wabik

Siłownia zewnętrzna zlokalizowana na terenie trawiastym przy istniejącym orliku
przy ul. Przemkowskiej.

Siłownia zewnętrzna w pobliżu placu zabaw w Komornikach. Projektowana siłownia
składa się z urządzeń do ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Modernizacja istniejących dwóch placów zabaw u zbiegu ulic: 11-go Lutego,
Krótkiej, Wołodyjowskiego oraz Skrzetuskiego. W pobliżu przebudowanych
placów zabaw powstaną również ławki i kosze na śmieci.

Siłownia zewnętrzna zlokalizowana za Gimnazjum nr 1 w Polkowicach przy ścieżce
do Centrum Piknikowego, od strony ul. Ociosowej przed Parkiem dla Psów.

Zdecyduj, zagłosuj

12. Siłownia pod chmurką (Os. Polkowice Dolne)

21. Siłownia plenerowa w Komornikach (Komorniki)

10. „Osiedlowe centrum sportu i rekreacji etap I” (Os. Polanka)
Siłownia zewnętrzna przy skrzyżowaniu ulic: Wierzbowej i Jesionowej oraz dokonanie nasadzeń krzewów.

24. Siłownia pod chmurką w Sobinie (Sobin)
Siłownia zewnętrzna na terenach sportowych w Sobinie. Siłownia składać się
będzie z kilkunastu urządzeń do ćwiczeń.
25. SZACH MAT (Sobin)

28. Trzebcz z Tradycjami – Dąb Papieski, Koń i Podkowa (Trzebcz)

Siłownia zewnętrzna na terenie zabytkowego parku w Żukowie. Projekt obejmuje
Budowa dwóch „Witaczy” wraz z tablicami informacyjnymi w pasie zieleni na
również odrestaurowanie grilla.
terenie miejscowości Kaźmierzów. Witacze będą miały formę figur kwiatowych
i będą przedstawiać postać sowy.
Pełne treści projektów do głosowania dostępne są na stronie www: http://www.polkowice.eu/projekt-pbo.html

