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ANIOŁKI 

 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
SUPER ŚCIEŻKA – ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZĄCEGO 

GÓRNY I DOLNY TARAS ANIOŁEK 
 
Opis: W odpowiedzi na ZGŁASZANE POTRZEBY mieszkańców Aniołek dotyczące: 
a) Przyjaznego zagospodarowania kolejnego odcinka łączącego górny i dolny 
taras Aniołek, 
b) Organizacji ogrodzonego, doświetlonego wybiegu dla psów, 
c) Wyznaczenia ścieżki treningowej promującej aktywne spędzanie czasu na 
Wroniej Górce  
d) Wprowadzenia elementów mebli miejskich sprzyjających spędzaniu wolnego 
czasu wokół akademików. 
POWSTAŁ projekt SUPER ŚCIEŻKI, obejmujący na planie pętli następujące 
elementy: 
1. Wybieg dla psów 
2. Utwardzenie fragmentu ścieżki zapewniające dogodne i bezpieczne dojście 
do wszystkich planowanych elementów projektu 
3. Ścieżkę treningową na całej długości pętli 
4. Tablice informacyjne o Wroniej Górce i ścieżce treningowej dwujęzyczne 
5. Meble miejskie 
6. Nowe nasadzenia (akcenty kolorystyczne) 
 
Lokalizacja: Działka 243/8 obręb 067 (teren miejski) i działka 64/2 obręb 066 (teren niemiejski). 
Pętla: róg ul.Giełguda za trawiastym boiskiem, rozstaje na Wroniej Górce, ścieżka wzdłuż 
akademików, skraj utwardzenia w kotlince. 

 

250 000 zł  

2 

 
Nowoczesna, mała architektura umilająca pobyt w Zielonym Parku przy ul. 

Skłodowskiej - Curie. 
 
Opis: Projekt zakłada instalację nowoczesnych elementów małej architektury, 
która ma umilić pobyt w parku. Do elementów tych należą:  
1. Pergola/wiata wraz z miejscami do siedzenia, ze stołem z miejscami do 
ładowania 230 V, USB oraz Qi.  
2. Kryta wiata wypoczynkowa z kompletem piknikowym. 
3. Huśtawka z trzema ławkami dla dorosłych. 
4. Hamak parkowy. 
 
Lokalizacja: Zielony Park przy ul. Skłodowskiej - Curie. 

255 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku na 
terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej imprezy na 
orientację o charakterze rekreacyjno - sportowym.  
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z 
dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych 
i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wartością dodaną do 
projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, 
czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się każdemu 
w życiu codziennym, jak również integracja społeczna i pokoleniowe.  
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny 
czas.  
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie bezpłatne dla 
mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na http://www.parkoweBnO.pl 
oraz https://www.facebook.com/BnOparko 
 
Lokalizacja: Gdańsk Aniołki - Wronia Górka 

 

5 900 zł  

4 

 
Jaśniej - Bezpieczniej 

 
Opis: Zakup i montaż 2-ch latarni ulicznych ledowych przy 2-ch przejściach dla 
pieszych znajdujących się w rejonie pomnika Michalaka przy ul. Dębinki, po jego 
lewej i prawej stronie - przed budynkiem Akademii Medycznej. Lampy powinny 
być zamontowane przy przejściu od strony ul. Skłodowskiej-Curie, nie od strony 
Akademii. Przejścia są licznie użytkowane przez pacjentów, odwiedzających ich, 
personel, studentów i dzieci pobliskiej szkoły. W porze jesienno-zimowej i 
nocnej przechodzący są bardzo słabo widoczni dla kierowców, tym bardziej, że 
w pobliżu rosną drzewa, które ograniczają widoczność.  
Lampy stanowią bezpieczeństwo dla pieszych. 
 
Lokalizacja: Plac S. Michalaka - przejście po prawej i lewej stronie placu, stojąc frontem do 
budynku Akademii Medycznej.  
Obręb nr 66, działka nr 2. 

50 000 zł  
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BRĘTOWO 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
JASNA POTOKOWA 

 
Opis: Budowa oświetlenia ciągu uliczno - spacerowego wzdłuż 
niezagospodarowanej ul. Potokowej, od skrzyżowania z ul. 
H.Grudzińskiego do ul. Nowiec. 
 
Lokalizacja: ulica Potokowa od skrzyżowania z ul. H.Grudzińskiego aż do ul. Nowiec obr. 
037, dz. 53/2;41,4; 53/3; 54/3; 54/4;145/1; 55/1;164 

 

123 000 zł  

2 

 
"ODKORKUJMY" LEŚNĄ GÓRĘ !!! 

 
Opis: Rozpoczynająca się wkrótce realizacja mojego ostatniego, 
zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 "Parkingi - i nie 
tylko - Niedźwiednika" przyniesie m.in. utwardzenie placu między 
budynkami Leśna Góra 3 i 5, z możliwością parkowania. W BO 2019 na 
więcej rozwiązań zabrakło pieniędzy. Dopiero zwycięstwo w głosowaniu i 
realizacja niniejszego projektu zaowocuje radykalną poprawą funkcji tej 
ulicy: tam, gdzie jest to możliwe, zostanie utwardzone jej pobocze, a 
poszerzony chodnik na jej końcu umożliwi parkowanie na nim 
prostopadle do jezdni, co przysporzy kilkanaście dodatkowych miejsc 
postojowych i wreszcie urealni bezpieczne mijanie się pojazdów i na tym 
odcinku Leśnej Góry. Przy odnowionym chodniku łączącym pętlę 
autobusową z budynkiem nr 8 powstaną urzekające ogrody deszczowe, 
regulujące spływ wód opadowych. W nowo powstałej strefie buforowej 
"małpi gaj" i altana będą oświetlone, co ułatwi ew. instalację 
elektrycznego grilla. 
LEŚNA GÓRA UDROŻNIONA... JAK Z BAJKI... 
GŁOSUJ !!! 
 
Lokalizacja: 1. utwardzone pobocze w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry działki 
0028.522 i 0028.524 (ZAŁĄCZNIK ...520401). 
2. Poszerzony chodnik w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 5: działka 
0028.522 (ZAŁĄCZNIK ...520401). 
3. Odnowiony chodnik (z ogrodami wodnymi) łączący budynek Leśna Góra 8 z pętlą 
autobusową: działki 0028.111/21 i 0028.112 (ZAŁĄCZNIK ...520401). 
4. Latarnie w strefie buforowej Leśna Góra (3 szt. przy dębowych schodach do altany i 2 
szt. przy "małpim gaju"): działki 0028.111/21 i 0028.112. 

 

295 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Potokowej, zacienienie terenu 

placu zabaw 
 
Opis: Plac zabaw przy ulicy Potokowej ma bardzo małą liczbę atrakcji 
dostępnych dla dzieci, które ograniczają się do piaskownicy, zjeżdżalni 
oraz huśtawek. Wniosek dotyczy wymiany zjeżdżalni na urządzenie 
wielofunkcyjne. Wymiana tego elementu spowoduje jeszcze większe 
zainteresowanie placem oraz da możliwość całym rodzinom spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu.  
Dodatkowo, plac zabaw jest w okresie letnim narażony na bardzo 
wysokie temperatury, gdyż w żaden sposób nie jest osłonięty od słońca, 
co grozi udarem słonecznym. Rozwiązaniem tego problemu byłoby 
zasadzenie szybko rosnących drzew liściastych typu brzoza lub topola 
wokół placu zabaw lub nawet na jego terenie. 
 
Lokalizacja: Obręb 37, numer działki 40/24, 40/25 oraz 35/2, 35/1 

 

50 000 zł  

4 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Brętowo 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Brętowo. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Trójmiejski Park Krajobrazowy (obręb 027, numer działki 35/1) 

 

10 400 zł  

5 

 
Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-

5900 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Wąwóz Huzarów - koniec ul. Nedźwiednik 
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BRZEŹNO 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Remont ul. Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z modernizacją 

kanalizacji deszczowej 
 
Opis: Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) jest ul. dwukierunkową, 
po której kursują w obie strony autobusy komunikacji miejskiej (148,188 i 
linie nocne). Po większych deszczach kanalizacja deszczowa jest 
niewydolna. Stan techniczny ul. jest zły i wymaga gruntownej 
modernizacji i całościowego remontu, w tym poprawę przejazdu przez 
tory tramwajowe.Korekcji wymagają również prawoskręt i lewoskręt w 
ul. Gdańską. Oprócz prac inwestycyjnych konieczne jest uspokojenie 
ruchu na tej osiedlowej ulicy (progi zwalniające, ew.wyniesione przejścia 
dla pieszych, oznakowanie poziome etc.). Na ul. PCK obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 km/godz. 
Wniosek zakłada etapowanie inwestycji. Pierwszy etap będzie obejmował 
roboty budowlane z opracowanej dokumentacji do wartości budżetu. 
 
Lokalizacja: ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku Brzeźnie. Obręb 34, Nr działki 
379/16. 

 

501 200 zł  

2 

 
Remont ulicy Mazurskiej etap I - odwodnienie terenu 

 
Opis: Wykonanie odwodnienia ulicy Mazurskiej - kanalizacji deszczowej - 
jako pierwszego etapu kompleksowego remontu ulicy. Brak sieci 
deszczowej na dużej części obszaru Brzeźna oraz bliskość morza 
powodują podtopienia piwnic w budynkach, zaleganie wód opadowych 
na ulicach i chodnikach. Istniejące nawierzchnia i chodniki ul.Mazurskiej 
są w złym stanie technicznym. Istnieje konieczność wykonania nowej 
nawierzchni ulicy z odwodnieniem oraz chodnikami zintegrowane z 
planowanym przez miasto Gdańsk w ramach programu "Jaśniejszy 
Gdańsk"oświetleniem wzdłuż linii tramwajowej na ulicy Mazurskiej. 
Realizacja zadania wpłynie na uporządkowanie terenu i poprawę estetyki 
oraz bezpieczeństwa okolicy. Jednak remont nie będzie możliwy bez 
wykonania kanalizacji deszczowej. 
 
Lokalizacja: Gdańsk-Brzeźno dz.nr 111/1 obr.34 

 

501 200 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Nowe PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH przy LIDL-u na ul. Gdańskiej + CHODNIK 

przez Plac Sąsiedzki 
 
Opis: Projekt przewiduje utworzenie nowego przejścia dla pieszych przez 
ulicę Gdańską na wysokości sklepu LIDL w Gdańsku-Brzeźnie oraz 
utworzenie utwardzonego ciągu pieszego łączącego przejście dla pieszych 
z ulicą Dworską (przez Plac Sąsiedzki - za Projektornia GAK) z ławkami dla 
pieszych i nowymi nasadzeniami zieleni. 
Dokładny zakres do realizacji zostanie wskazany po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Zakres do realizacji zostanie wskazany w 
dopasowaniu do kwoty wniosku. 
 
Lokalizacja: Przejście dla pieszych: ul. Gdańska - na wysokości sklepu LIDL - działka 421/3, 
obręb 034 
Ciąg pieszy / chodnik: Plac Sąsiedzki - działka 367/32, obręb 034 

 

240 000 zł  

4 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Brzeźno 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Brzeźno. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów 
Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic Walking dla każdej z grup, łącznie 
60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park Brzeźnieński im. J. J. Haffnera (obręb 034, numer działki 138/10) 

 

10 400 zł  

5 

 
Szkolne patio dla osób niepełnosprawnych i nie tylko! 

 
Opis: Celem niniejszego projektu jest renowacja szkolnego dziedzińca. W 
ZSO 10 znajduje się patio, które nie wykorzystuje swojego potencjału i 
możliwości przestrzennej. Dziedziniec ma dostęp do świeżego powietrza, 
a jak wiadomo przebywanie na dworze niesie ze sobą wiele korzyści. 
Pragnę zaznaczyć, że szkoła jest integracyjna, a przebywanie na świeżym 

200 000 zł  



 

11 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

powietrzu jest kluczowym elementem rehabilitacji. Placówka organizuje 
również różnego rodzaju festiwale, gdzie patio jest wtedy otwarte dla 
wszystkich gości. Szkoła bardzo stara się w pozyskaniu środków od 
sponsorów. Niestety kwoty są niewystarczające, żeby odnowić cały plac. 
Korzyści płynące z odnowy atrium są bardzo duże niemniej jednak 
poniższe argumenty są kluczowe w przyswajaniu złożonych treści 
materiału nie tylko przez uczniów niepełnosprawnych: 
- Poprawa samopoczucia młodych obywateli Miasta Gdańska, która jest 
beneficjentem usług ZSO 10 
- Świadomość rodziców, że dziecko przebywa na świeżym powietrzu 
podczas nauki w szkole. 
 
Lokalizacja: Gdańsk Brzeźno, ZSO nr. 10, nr. działki 81, obręb 045 

 

6 

 
Pielęgnacja drzew przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 

 
Opis: Pielęgnacja drzew przy ulicy Kazimierza Pułaskiego w Gdańsku. 
Przycięcie i uformowanie koron lip wzdłuż całej ulicy po obu jej stronach. 
Celem projektu jest stworzenie estetycznego korytarza z koron lip 
rosnących przy tej ulicy. 
 
 
Lokalizacja: Drzewa rosną wzdłuż całej ulicy Kazimierza Pułaskiego po obu jej stronach. 

 

30 000 zł  

7 

 
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d. 

 
Opis: Montaż monitoringu na obszarach międzyblokowych, który byłby 
podłączony do systemu miejskiego zapewnią podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Niestety w dzielnicy nadal 
odnotować można niszczenie infrastruktury miejskiej oraz mienia 
mieszkańców. Działalność "grafficiarzy" czy wandali nasila się i czują się 
oni niestety bezkarni. 
Monitoring pomoże zbudować na nowo wizerunek dzielnicy jako 
przyjaznej, bezpiecznej, gdzie przyjemnie się mieszka i gdzie warto 
przyjechać na wypoczynek. 
 
Lokalizacja: Gdańsk -Brzeźno działki nr 264/3, 128, 111/1 obręb 34 

 

150 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

8 

 
Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży) 
 
Opis: Projekt to końcowy etap rewitalizacji otoczenia bloków przy 
Dworskiej 30/32 i Chodkiewicza 17. Projekt zakłada zrobienie drogi z 
nawierzchnia  ̨bitumiczna  ̨na podbudowie z kruszywa oraz postawienie 
koszy na śmieci, ławek oraz stojaków rowerowe (3 komplety) wzdłuż 
drogi. Projekt zakłada zrobienie drogi wraz z chodnikami tzw "dojazdu" 
do istniejącej przy blokach i szkole infrastruktury na działce 367/33. 
Modernizacja dotyczy wyłącznie drogi wzdłuż wzdłuż bocznych ścian 
bloków 17,32,30 czyli wzdłuż garaży aż do budynku szkoły, gdzie mogłaby 
powstać miejsca parkingowe. Realizacja projektu wpłynie na 
bezpieczeństwo dojazdu służb ratunkowych, w końcowej fazie zlikwiduje 
uciążliwości mieszkańców związane z dojazdem do szkoły Gedanensis, 
uatrakcyjni wygląd ̨dzielnicy, ułatwi życie mieszkańcom. Projekt zakłada 
(w końcowej fazie) przyłączenie drogi do modernizowanej ulicy 
Chodkiewicza - dojazd do domu opieki "Za Sosnami" i stworzenie 
najrozsądniejszego i wygodnego ruchu jednokierunkowego. 
 
Lokalizacja: projekt zakłada realizacje drogi na działce 367/33, obreb ̨34. Dokładnie 
zaznaczony punkt na mapie. Zdjec ̨ie wraz z projektem w załac ̨zniku, legenda: kolor 
zielony oznacza inwestycje do wykonania 

 

501 200 zł  

9 

 
Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Park Brzeźnieński 

 

5 900 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

10 

 
Montaż stacji meteo " live " z odczytami on line na gdańskim molo 

 
Opis: Montaż stacji meteo " live " z odczytami on line wraz z kamerami o 
wysokiej rozdzielczości ,na molo w Brzeźnie. ( Gdańsk jako jedyny nie 
posiada takowej stacji meteorologicznej na molo) Stacja przydatna dla 
wielu amatorów aktywnego spędzania czasu nad morzem , plaży i w ich 
okolicy. Jak również dla turystów chętnych do odwiedzenia tych miejsc. 
 
Lokalizacja: Molo Gdańsk - Brzeźno 

7 000 zł  

11 

 
Kompleksowy remont boiska sportowo- rekreacyjnego dla 

mieszkańców 
 
Opis: Na końcu ulicy Korzeniowskiego u zbiegu ul.Hallera znajduję się 
stare boisko do koszykówki na którym, mimo nie spełniania przez nie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa ( ubytki w nawierzchni , brak płotu 
odgradzającego pomiędzy alejką spacerową i ul. Hallera, brak ławek oraz 
tablice w zatrważającym stanie ) gra młodzież która jest tam prawie 
codziennie. Pomóżmy im stworzyć warunki do bezpiecznego uprawiania 
sportu , rozwoju kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej. 
 
Lokalizacja: ul.Korzeniowskiego (Obręb 034) Numer działki 145/4 Szerokość N54° 24´ 
29.13603" 
Długość E18° 37´ 39.38320", dz nr 213/1. 

 

239 000 zł  
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CHEŁM 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Oświetlenie ulicy Damazego Tilgnera 

 
Opis: Celem realizacji jest wykonanie oświetlenia ulicy Damazego 
Tilgnera na odcinku od nr 21 do nr 2. Ulica Damazego Tilgnera na w/w 
odcinku jest nową ulicą na mapie Gdańskiej dzielnicy Chełm. Mieszkańcy 
poruszają się aktualne po ulicy w godzinach wieczornych i nocnych w 
całkowitych ciemnościach co stanowi duży dyskomfort. Oświetlenie ulicy 
ma na celu znaczne podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców. 
 
Lokalizacja: ulica Damazego Tilgnera na odcinku nr 21 - 2 

 

85 000 zł  

2 

 
Wiata przystankowa przy SP 47 o nietypowej konstrukcji (przystanek 

108 i 118 "Reformacka") 
 
Opis: Ustawienie wiaty przystankowej na przystanku linii autobusowej 
108 i 118 przy SP 47. 
Ze względu na wąski chodnik oraz przylegający parking SP 47 należy 
umieścić wiatę o nietypowej konstrukcji, zrobioną na zamówienie, 
zgodnie z wymiarami dostępnego chodnika. 
 
Lokalizacja: ul. Reformacka 

 

40 000 zł  

3 

 
Budowa chodnika - łącznik ul. Anny Jagiellonki i al. Vaclava Havla 

 
Opis: Zadanie polega na budowie chodnika, który połączyłby ul. Anny 
Jagiellonki z al. Vaclava Havla.  
Przynajmniej od kilkunastu lat ten - aktualnie - ciąg pieszy wyłożony jest 
betonowymi płytami drogowymi, które są zniszczone, dziurawe i przede 
wszystkim nierówne, co ma wpływ na bezpieczeństwo poruszających się 
nim pieszych oraz rowerzystów. Łącznik ten jest często wykorzystywany 
przez wielu mieszkańców Os. Pogodne jako droga dojścia do przystanków 
autobusowych i tramwajowych, zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania 
al. V. Havla, ul. Wilanowskiej i Płockiej. 
Przedsięwzięcie polegałoby na zdemontowaniu betonowych płyt 
drogowych, które przed budową al. V. Havla były częścią technicznej 
drogi dojazdowej do stacji bazowej BTS i zbudowaniu ciągu pieszego z 
płyt chodnikowych o wymiarach 30x30 cm. Chodnik miałby szerokość 2,1 

60 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

m. i długość około 53 metrów. Pozostała przestrzeń zostałaby obsiana 
trawą. Z obu stron chodnika montaż metalowych słupków, które 
uniemożliwią wjazd i parkowanie samochodów. 
 
Lokalizacja: Łącznik między ul. Anny Jagiellonki i al. Vaclava Havla - działka nr 357/2 obręb 
0074 

 

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Os. Chełm Witosa 

 

5 900 zł  

5 

 
Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana, 

oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna. 
 
Opis: Bieżnia biegowa o nawierzchni poliuretanowej wokół boisk oraz 
skocznia do skoku w dal i koło lekkoatletyczne to bardzo pożądane 
uzupełnienie Orlików, znajdujących się na terenie SP nr 8. Coraz więcej 
osób podejmuje aktywności ruchowe, a dobre obiekty biegowe pomogą 
w podtrzymaniu pasji sportowej. Młodzież szkolna i dzieci, uprawiając 
sport, lepiej się rozwijają, a zorganizowane zajęcia na tych obiektach 
mogą pomóc w dostrzeżeniu talentów sportowych. Nowoczesne i dobre 
obiekty lekkoatletyczne to przyczynek do wszechstronnego rozwoju 
dzieci, a także do podtrzymywania aktywności ruchowych osób w każdym 
wieku. Planowana bieżnia (dookólna) ma mieć długość ok. 250 m, łączyć 
się z bieżnią sprinterską (prostą), a ta zakończona zostanie piaskownicą 

285 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

do skoku w dal. Na trawiastej części obiektu powstanie koło 
lekkoatletyczne do rzutów. 
 
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Dragana 2, dzielnica Chełm obręb 
170S numer działki 214/15 

 

6 

 
Psi plac zabaw na Chełmie! 

 
Opis: Na Chełmie od dawna nie ma gdzie spacerować luzem z psami. 
Wiele terenów zielonych zostało zagospodarowanych i nie ma już tam 
miejsca na swobodne spacery z pupilami. Ludzie korzystają więc z 
nieuczęszczanych boisk i tam spędzają z nimi czas. Nie ma tam jednak 
żadnych koszy na śmieci, koszy na psie odchody i atrakcji typu przeszkody 
dla zwierząt a wieczorami uporczywy jest brak oświetlenia. Proponuję, 
żeby stworzyć taki plac/wybieg dla psów który będzie atrakcją dla psów a 
dla ich właścicieli będzie rozwiązaniem problemu z tym, gdzie mają 
chodzić na spacery, żeby pies się wybiegał. Moją propozycją jest stare, 
nieużytkowane boisko przy ulicy Grabowskiego (kawałek dalej są boiska 
szkolne, z których można korzystać). 
 
Lokalizacja: Obręb 213S Numer działki 8/39 

 

100 000 zł  

7 

 
Montaż dodatkowych ławek przy al. Havla 

 
Opis: Aleja Havla to jedna z ważniejszych osi komunikacyjnych Gdańska 
Południe. Dzięki równoległej ścieżce rowerowej oraz szerokim pasom 
zieleni po obu stronach jest również częstym szlakiem spacerowym dla 
okolicznych mieszkańców. Stałymi bywalcami są rodziny z małymi 
dziećmi, również w wózkach, lub osoby starsze. Dla takich osób ważna 
jest możliwość odpoczynku na okolicznych ławkach w trakcie spacerów. 
Po zachodniej stronie Havla od kilku miesięcy ławki rozstawione są na 
całej długości w niewielkich odległościach, czasem nawet co 100 metrów, 
co umożliwia odpoczynek w dowolnym miejscu w trakcie spaceru. Po 
wschodniej stronie należącej do dzielnicy Chełm znajduje się już kilka 
ławek, ale brakuje ich szczególnie na odcinku między początkiem i 
końcem ulicy Wilanowskiej, w tym w okolicy przystanków. W celu 
utrzymania porządku w okolicy warto postawić również dodatkowe 
śmietniki. Takie rozwiązanie umożliwi spędzanie czasu wolnego w 
lepszych warunkach kilku tysiącom okolicznych mieszkańców. 
 
Lokalizacja: Pas drogowy wzdłuż alei Havla, obręb Ujeścisko, działka 138/184. 

 

10 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

8 

 
Plac do ćwiczeń kalisteniki / Street Workout'u 

 
Opis: Plac do kalisteniki / Street Workout'u. Jest to trening siłowy na 
bazie ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała, który bazuje na 
ćwiczeniach gimnastycznych: 
-umożliwia wszechstronny trening różnych części ciała 
-uzupełnia lukę między siłowniami zewnętrznymi a placami zabaw 
-mogą z niego korzystać osoby początkujące jak i zawodowi sportowcy 
różnych dyscyplin 
-urozmaica okoliczną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 
-tworzy wokół siebie społeczności osób trenujących 
-może być miejscem organizowania regularnych zajęć, m.in. dla uczniów 
szkół bądź mieszkańców 
-może być miejscem organizowania zawodów, pokazów 
Do placu dołączona jest specjalna tablica informacyjna z całą gamą 
poszczególnych ćwiczeń, co pozwoli na łatwe rozpoczęcie treningu przez 
początkujących. 
Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z najnowszą normą 
bezpieczeństwa PN-EN 1176 -1:2009, co pozwala na użytkowanie przez 
dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. 
Projekt przygotowany przez profesjonalną firmę z Gdańska. 
 
Lokalizacja: Park Jar Wilanowska przy ul. Wilanowskiej (do wyboru jedna z dwóch 
poniższych lokalizacji): 
1. Obręb Ujeścisko: Numer działki 138/24  
2. Obręb 303S: Numer działki 635/2 

 

172 350 zł  

9 

 
Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie 

 
Opis: Celem projektu jest zakup nowości książkowych, zbiorów 
specjalnych i prasy, aby zaspokoić potrzeby czytelnicze dzieci, młodzieży, 
studentów, dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Ważne 
jest, aby w bibliotece każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Biblioteki pełnią nie tylko funkcje edukacyjne, ale też rozwijają pasje i 
zainteresowania czytelników. 
Projekt ma służyć upowszechnianiu czytelnictwa wśród różnych grup 
wiekowych, zapewniając odpowiednią ofertę nowości wydawniczych 
mieszkańcom dzielnicy. Stały dostęp do bogatych zbiorów to walor 
edukacyjny i kulturowy. 
 
Lokalizacja: Gdańsk Chełm, Filia nr 19 WiMBP Gdańsk, ul. Dragana 25/26 

 

3 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

10 

 
Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra 

Doby w Gdańsku 
 
Opis: Celem projektu jest budowana ogólnodostępnego, całorocznego 
parkingu rowerowego umiejscowionego w pobliżu Morskiej Szkoły 
Podstawowej w Gdańsku mieszczącej się przy ul. Rogalińskiej. 
Na chwilę obecną szkoła udostępniła dla kilkuset swoich uczniów i 
pracowników zaledwie około kilkadziesiąt małych miejsc na stojakach 
rowerowych w okolicy głównego wejścia i parkingu samochodowego. 
Architektura budynku i okoliczny układ drogowy uniemożliwia 
rozbudowę dotychczasowej infrastruktury bez ograniczenia przestrzeni i 
bezpieczeństwa dla pieszych. 
Duży parking rowerowy zlokalizowany w pobliżu dużego skrzyżowania i 
na sąsiadującym ze szkołą terenie kosztem trawnika znacząco poprawi 
sytuację komunikacyjną. Powinien zachęcić kolejne osoby do 
całorocznego korzystania z możliwości przemieszczania się po mieście 
rowerem zarówno wśród uczniów jak i mieszkańców okolicznych osiedli. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Chełm, Obręb Ujeścisko, w pasie drogowym Alei Havla numer działki 
138/184, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rogalińskiej 17 Numer działki 138/26. 

 

53 300 zł  

11 

 
Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać na psie odchody i dystrybutory 

woreczków na psie odchody 
 
Opis: Umieszczenie dodatkowych śmietników, do których właściciele 
psów będą mogli wyrzucać psie odchody oraz dystrybutorów woreczków 
na psie odchody. 
Obecnie takie urządzenia znajdują się przy Placu Buczka, jednak na 
terenie dzielnicy nie można ich spotkać, a śmietniki są znacznie oddalone 
od siebie. Większa ilość śmietników umożliwi szybkie wyrzucenie 
posprzątanych odchodów, bez konieczności spacerowania z nimi, co 
zwiększy czystość na dzielnicy. 
 
Lokalizacja: Instalacja 9 śmietników. Dokładna ich lokalizacja w dzielnicy Chełm zostanie 
ustalona na etapie realizacji. 

 

9 000 zł  

12 

 
Wiaty śmietnikowe na ulicy Worcella 

 
Opis: Na ulicy Worcella (droga między garażami a blokami) brakuje wiat 
śmietnikowych. Kosze na śmieci są bez żadnej osłony a co za tym idzie w 
wietrzne dni śmieci latają po ulicy. 
 
Lokalizacja: ulica Worcella (odcinek między garażami a blokami), Obręb 213S Numer 
działki 7/8 

40 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

13 

 
5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej 

 
Opis: Przestrzeń rekreacyjna odgrywa istotną rolą w życiu społeczności 
osiedli mieszkaniowych. Mieszkańcy, którzy mają do dyspozycji takie 
miejsce spotkań i zabawy, nie czują się anonimowi, wzrasta ich poczucie 
tożsamości i przynależności. To z kolei przekłada się na komfort życia i 
poczucie bezpieczeństwa. 
Projekt 5-10-15 + zakłada stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjnej dla 
dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Uwzględnia ona potrzebę ruchu i 
zabawy najmłodszych, ale i umożliwi integrację mieszkańców poprzez 
relaks, sąsiedzkie spotkania i rozmowy. 
Na powierzchni ponad 200 m2 ma zostać położona nawierzchnia 
poliuretanowa dopełniona trawą, która zapewni bezpieczeństwo i 
komfort wypoczynku. Wyposażeniem przestrzeni będzie zjeżdżalnia, 
drabinki umożliwiające szereg aktywności, huśtawki a także hamak 
parkowy, ławki i stolik. Na zagospodarowaniu tego miejsca skorzysta 
ponad 300 okolicznych rodzin. 
 
Lokalizacja: 80-034 Gdańsk ul. Nieborowska 24D obręb 303s nr działki 660/17 

 

110 000 zł  

14 

 
Nowa Wiata/wymiana ławek na dwóch przystankach przy ulicy 

Worcella i Buczka (Styp-Rekowskiego) 
 
Opis: Na dwóch przystankach między ulicą Worcella a Buczka (Styp-
Rekowskiego) trzeba wymienić ławki przystankowe bądź postawić 
zupełnie nowe wiaty.Ławki nie były wymieniane od wielu lat. Są stare i 
spróchniałe, nie ma jak na nich usiąść. Jest to okolica, w której jest wiele 
starszych osób i regularnie korzystają z tych przystanków, trzeba to zrobić 
z myślą o nich. 
 
Lokalizacja: Obręb 213S, Numer działki 7/8 

 

44 000 zł  

15 

 
Murale na  filarach  estakady nad Al. Sikorskiego w ciągu Al. Armii 

Krajowej 
 
Opis: Wykonanie murali w tunelu tramwajowym pod estakadą Al. Armii 
Krajowej (między przystankami Chałubińskiego a Odrzańską). Obecny 
stan ścian wymaga interwencji, są one zanieczyszczone. Gdańskie murale 
na stałe wpisują się w nowoczesną przestrzeń miejską. Chcemy, aby 
artyści wykonali mural w tunelu tramwajowym, aby mieszkańcy nie 
wstydzili się szarości i brudu na ścianach. 
 
Lokalizacja: Gdańsk, filary estakady nad Al.Sikorskiego 

 

30 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

16 

 
"Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma" - przejścia dla pieszych 

na ul. Wilanowskiej 
 
Opis: Projekt pomoże w poprawie bezpieczeństwa dzieci w codziennej 
drodze do Morskiej Szkoły Podstawowej, 2 przedszkoli i żłobka. 
Ustawienie 4 tablic elektronicznych na odcinku od ulicy Wilanowskiej na 
skrzyżowaniu z ulicą Łańcucką do ronda i z powrotem, pomoże poprawić 
bezpieczeństwo dzieci.  
Znaki te będą wyświetlały prędkość przejeżdżających pojazdów zgodnie z: 
- zielony kolor wyświetlanej treści z wyskakującą buźką w przypadku 
bezpiecznej jazdy 30 km/h - pokazanie prędkości 
- czerwony kolor wyświetlanej treści ze smutną buźką w przypadku 
niebezpiecznej prędkości - pokazanie prędkości 
- pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy 
Weryfikacja prędkości pojazdów będzie mogłaby być przekazana do 
Policji bądź Straży Miejskiej, że na tym odcinku kierowcy nie spełniają 
wymogów i zagrażają bezpieczeństwu dzieci w drodze do szkoły, dwóch 
przedszkoli i żłobka. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Chełm,obręb Ujeścisko, nr działki 0075.138/52. Ulica Wilanowska od 
skrzyżowania z ul. Łańcucką do skrzyżowania z ul. Nieborowską i Rogalińską. Na 
załączonym pliku przykładowe umiejscowienie tablic elektronicznych. 

 

130 000 zł  
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JASIEŃ 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
AQUA AEROBIC DLA SENIORÓW 

 
Opis: Celem projektu jest aktywizacja ruchowa seniorów. Zakres – 
darmowe karnety na basen dla 30 osób. Proponowane miejsce realizacji 
zadania: pływalnia przy ul. Azaliowej 18. Zajęcia będą prowadzone w 
dwóch grupach. Wybór tej formy aktywności spowodowany jest tym, iż 
ćwiczenia w wodzie minimalizują ból, który często występuje przy innych 
ćwiczeniach fizycznych, a to zniechęca seniorów do jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej. Gimnastyka w basenie wpływa na poprawę kondycji 
fizycznej i psychicznej, usprawnia koordynację ruchów, poprawia 
wydolność organizmu. Aktywność ruchowa przyczynia się do lepszego 
funkcjonowania seniora w życiu codziennym, wydłuża okres 
samodzielnego życia, jest uniwersalnym lekiem na wiele schorzeń 
związanych z wiekiem. Wspólnie, aktywnie spędzony czas integruje 
mieszkańców i wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych. 
 
Lokalizacja: DZIELNICA JASIEŃ 

 

8 640 zł  

2 

 
Dziki Ogród Społeczny 

 
Opis: Ogród społeczny to miejsce w przestrzeni publicznej, w której 
mieszkańcy mogą spędzać wolny czas w otoczeniu przyrody. Takie 
miejsca są odpowiedzią na zabudowanie się miast i ograniczony dostęp 
do miejsc zieleni. Ogród społeczny charakteryzuje się tym, że ludzie mogą 
w nim: uprawiać rośliny, relaksować się, odpoczywać, spędzać czas z 
bliskimi przy wspólnym posiłku. Ogrody społeczne otwarte są dla 
wszystkich. Mogą być w nich organizowane również różne wydarzenia i 
warsztaty.  
Projekt Dzikiego Ogrodu Społecznego zakłada stworzenie strefy 
wypoczynku i uprawy przy Zbiorniku Jabłoniowa. Obejmuje on 
wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu i zadrzewienia. 
Dodatkowo zakłada stworzenie altany wraz z grillem, kilku drewnianych 
stołów i ław oraz hamaki. Mieszkańcy przy wsparciu miasta będą mogli 
sami zasadzić rośliny, np. poziomki, maliny, jeżyny, porzeczki, czereśnia, 
jabłoń, śliwa, grusza oraz cebule kwiatów, np. przebiśniegi, krokusy, 
tulipany. 
 
Lokalizacja: Działka 0049.435/22 (lewa dolna część) leżąca w granicach terenu 015-ZP62 
w obowiązującym planie miejscowym 2344. 

 

150 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: osiedle Jasień z bazą w SP 85 

 

5 900 zł  

4 

 
TOR do gry w BULE 

 
Opis: Wybudowanie toru do gry w bule (wymiar toru 15 m x 4 m), 
montaż dwóch ławek dla widzów, ustawienie tablicy zawierającej opis 
zasad gry oraz zakup zestawu kul do gry, które byłyby wydawane na 
portierni szkoły. Przeprowadzenie nauki gry poprzez organizację 
pierwszych zawodów. Kompleks sportowy przy ul. Stolema 59 jest 
miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Gra w bule będzie 
ciekawą atrakcją sportową dla młodzieży i dla STARSZEGO POKOLENIA 
Jasieniaków oraz miejscem integracji międzypokoleniowej. Bule, to 
doskonała rozrywka również dla widzów. 
 
Lokalizacja: Kompleks sportowy przy ul. Stolema 59. Teren gminny nr ew. 136/56, obr. 49 

 

65 000 zł  

5 

 
MODERNIZACJA ALEJEK w parku im. ks. B. Kabata przy ul. 

Zwierzynieckiej. 
 
Opis: Alejki w historycznym parku w Jasieniu, z upływem czasu, uległy 
znacznej degradacji. Obecnie zaistniała konieczność ich modernizacji, 
polegającej na uregulowaniu ich biegu, wyrównaniu, utwardzeniu i 
wymianie obecnej nawierzchni na nawierzchnię 

373 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

wodoprzepuszczalną, stosowną dla zabytkowych parków oraz na 
montażu w wielu miejscach nowych obrzeży 
trawnikowych. Park przy ul. Zwierzynieckiej, po wykonaniu modernizacji 
alejek, zyska na estetyce. Nastąpi poprawa 
funkcjonalności ciągów spacerowych. 
 
Lokalizacja: PARK im. ks. B. Kabata przy ul. Zwierzynieckiej - obręb Jasień, działki o nr 
101/4 i 104. 

 

6 

 
SENIORZY BLIŻEJ KULTURY 

 
Opis: Organizacja dla jasieńskich Seniorów "60+" czterech, bezpłatnych 
dla uczestników, wyjazdów na spektakle w Gdańsku i Gdyni. Zakres: 
bilety na wspólne wyjście do Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej oraz dwa 
wyjazdy (autokar + bilety) do Teatru Muzycznego w Gdyni. Propozycja 
jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez Seniorów potrzebę 
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, której nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić. Czują się wykluczeni z dostępu do dóbr kultury z 
powodów finansowych. Wspólne wyjazdy integrują środowisko lokalne. 
Uczestnictwo w kulturze poszerza horyzonty poznawcze, spełnia cele 
edukacyjne, wpływa na poprawę jakości życia osób starszych. Przy 
organizacji wyjść/wyjazdów można skorzystać z pomocy Rady Dzielnicy 
Jasień. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Jasień 

 

12 700 zł  

7 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Jasień 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Jasień. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 

10 400 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Lokalizacja: Zbiornik retencyjno-rekreacyjny Jasień (obręb Kiełpino Górne, numer działki 
412/13) 

8 

 
Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa 

 
Opis: Projekt zakłada budowę ogrodzonego placu zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa.  
W sąsiedztwie zbiornika powstaje coraz więcej osiedli zamieszkałych 
przez rodziny z małymi dziećmi. Deweloperzy często stawiają nieduże 
place zabaw na terenach swoich inwestycji, jednak są one najczęściej 
przeznaczone dla najmłodszych uczestników - do maksymalnie trzeciego 
roku życia. 
W dzielnicy brakuje placu zabaw przeznaczonego dla starszych dzieci. 
Projekt przewiduje budowę placu zabaw zarówno dla maluszków, jak i ich 
starszego rodzeństwa: piaskownicę, dwa bujaki, trzy zestawy zabawowe 
oraz duże linarium. 
Teren realizacji zadania położony jest w pobliżu realizowanej budowy 
ulicy Nowej Bulońskiej, którą będzie biegła linia tramwajowa. Takie 
rozwiązanie sprawia, że plac zabaw będzie łatwo dostępny nie tylko dla 
mieszkańców najbliższych osiedli, ale i całego Jasienia. 
Dokładne elementy placu zabaw do realizacji zostaną wskazane na 
podstawie dokumentacji projektowej i zostaną zrealizowane w 
dopasowaniu do kwoty założonego budżetu. 
 
Lokalizacja: Plan 2344, nr działki 435/22, działka 015-ZP62 

 

350 000 zł  

9 

 
Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - Zielona Aleja wzdłuż ulicy 

Przytulnej 
 
Opis: Ulica Przytulna zmieniła się w ostatnim czasie nie do poznania - 
Miasto wybudowało skrzyżowanie z ulicą Kartuską, deweloper w nowo-
oddawanych budynkach parter zarezerwował dla usług, teraz pora by 
Mieszkańcy dołożyli swoja cegiełkę do ożywiania swojej ulicy.  
Projekt zakłada nasadzenie wzdłuż ulicy drzew. Miałyby one utworzyć 
reprezentacyjną aleję ciągnącą się od skrzyżowania z ulicą Kartuską aż po 
skrzyżowanie z ulicą Sympatyczną. 
Zielone drzewa zakwitną wiosną, dzięki czemu nowy wjazd na osiedle 
stanie się prawdziwą wizytówką osiedla położonego na skraju 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo mała architektura 
sprawi, że ulica będzie cieszyć (nie tylko oko) o każdej porze roku. 
 
Lokalizacja: Ulica Przytulna, od skrzyżowania z Kartuską do skrzyżowania z Sympatyczną; 
Niemal w całości obręb działki 395/259 

 

74 000 zł  
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KOKOSZKI 
 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Wygląd ulicy wizytówką dzielnicy – wymiana nawierzchni, wykonanie 

chodnika i zieleni w pasie drogowym w dzielnicy Kokoszki – Etap I ulica 
Sulmińska 

 
Opis: Dzielnica Kokoszki charakteryzuje się szybkim rozwojem 
budownictwa jednorodzinnego. Pomimo tego wiele osiedlowych ulic nie 
ma w ogóle utwardzonej nawierzchni, względnie posiada nawierzchnię 
płytową w bardzo złym stanie. Nierówno ułożone płyty, dziury w jezdni, 
wystające pręty, zniszczone pobocza i brak chodników mają negatywny 
wpływ na estetykę, bezpieczeństwo i samopoczucie mieszkańców. 
Dochodzi do upadków i urazów. Każdorazowy przejazd po drodze ze źle 
ułożonych płyt przenosi wibracje odczuwalne w budynkach i generuje 
hałas. W związku z tym Miasto powinno dążyć do wykonania chodników 
oraz równej, estetycznej i przyjaznej użytkownikom nawierzchni na 
wszystkich ulicach w dzielnicy. Projekt byłby realizowany stopniowo, w 
pierwszym etapie proponuje się wymianę zdegradowanych płyt na ulicy 
Sulmińskiej na nowe, wykonanie chodnika po północnej stronie ulicy. W 
2019 r. projekt uzyskał aż 447 głosów! Świadczy to o dużej skali 
oczekiwań mieszkańców odnośnie realizacji projektu. 
Dotyczy 125 m drogi. 
 
Lokalizacja: Ulica Sulmińska w Gdańsku, działka nr 1501 

 

280 000 zł  

2 

 
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – po raz piąty i ostatni! 

 
Opis: Cztery poprzednie zwycięstwa w BO pokazały jak bardzo 
potrzebujemy w Kokoszkach miejsc rekreacji i integracji. Czas na piąte i 
ostatnie zwycięstwo! Dokończmy Nasz Wspólny Kokoszkowski Projekt, 
którego efekty świetnie ilustrują, że lepiej współdziałać niż konkurować! 
Projekty Parków zostały już opracowane. Istotna część prac została 
wykonana. Ukończmy zatem nasze Parki, wzbogacając i rozbudowując je 
o dalsze urządzenia rekreacyjne/elementy placów zabaw, alejki, małą 
infrastrukturę, ławeczki, stojaki na rowery, trampoliny, nasadzenia roślin 
i krzewów, oświetlenie oraz inne, oczekiwane przez mieszkańców 
elementy! Niech te Parki staną się miejscami spotkań dzieci, młodzieży i 
dorosłych! 
 
Lokalizacja: Karczemki, ul. Azaliowa - działka nr 375/1, obręb 36 (vis-a-vis Pozytywnej 
Szkoły Podstawowej);  

336 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Kiełpino Grn. ul. Goplańska - działki nr 236, 239/2, 243/4, obręb 36 (obok pętli 
autobusowej 168); 
Kokoszki, ul. Osiedlowa - działka nr 399, obręb 35 (przy ul. Osiedlowej). 
Wszystkie działki są własnością gminy Gdańsk. 

 

3 

 
Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy 

 
Opis: Prężnie rozwijająca się dzielnica pozostała bez chodników i miejsc 
parkingowych. Brak chodników wzdłuż tych ulic powoduje spore 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników okolicznych firm oraz dzieci i 
rodziców korzystających z obiektów sportowych. Realizacja projektu ma 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i poprawić komfort poruszania się 
mieszkańców Gdańska po dzielnicy, a także estetykę okolicy. 
 
Lokalizacja: ul. Banińska działki nr 48 i 62 obręb 35 

 

347 000 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Lasy Kiełpina Górnego 

 

5 900 zł  

5 

 
Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki! 

 
Opis: W ciągu ostatnich kilku lat dzięki Radzie Dzielnicy Kokoszki na 
terenie osiedla Karczemki pojawiły się nowe ławki, ale w wielu miejscach 
nadal brakuje koszy na śmieci. W efekcie przy ławeczkach (ale nie tylko) 

9 100 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

łatwo natknąć się na papierki, puste butelki czy inne śmieci. Dodatkowe 
kosze powinny poprawić czystość na osiedlu i ułatwić życie zwłaszcza 
tym, którzy dbają o czystość i papierki noszą w kieszeniach, żeby 
wyrzucać je do przydomowych pojemników. 
 
Lokalizacja: Kosze na terenie dzielnicy - lokalizacje do wyboru na etapie realizacji. 
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KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE  
 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań 

 
Opis: Dotychczas nasza dzielnica nie miała miejsca integracji i przestrzeni 
do zabaw dla dzieci - miejsca spotkań dużych i małych. Czas to zmienić! 
Wspólnymi siłami możemy dać naszej dzielnicy nową przestrzeń w której 
wolny czas będą mogli spędzić zarówno seniorzy jak i najmłodsi. 
Przedmiotem proponowanego zadania "Nasze marzenie - plac zabaw i 
sąsiedzkich spotkań" jest budowa obszaru rekreacyjnego - 
wypoczynkowego, z urządzeniami zabawowymi, oświetleniem, 
elementami małej architektury (ławki, elementy małej zieleni), 
nawierzchnią amortyzującą (tzw. bezpieczną powierzchnią), która 
miałaby zabezpieczać użytkowników placu przed urazami. 
Mieszkańcy naszej dzielnicy dotychczas pozbawieni byli takiego miejsca - 
miejsca wspólnych spotkań i integracji sąsiedzkiej, miejsca odpoczynku 
dla seniorów ale i miejsca gdzie najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy 
będą mogli spędzać swój wolny czas z rówieśnikami i pod nadzorem 
rodziców. 
Etap pierwszy zostanie wybrany po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
 
Lokalizacja: Krakowiec-Górki Zachodnie, ul. Łowicka działka 79/9 obręb 270 teren Gminy 
Miasta Gdańska 

 

166 000 zł  

2 

 
Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu  - pomóżmy im! 

 
Opis: Na terenie Krakowca i Górek Zachodnich żyje wiele stad 
kotów,Kotami tymi opiekują się przeważnie osoby indywidualne, które 
poświęcają swoje własne, prywatne środki 
finansowe na bieżącą opiekę nad tymi zwierzętami. 
Koty wolno żyjące są bardzo ważnym elementem ekosystemu miasta. Ich 
obecność odstrasza gryzonie. 
Ale żeby koty pełniły swoją pożyteczną rolę muszą być zdrowe i zadbane. 
Nie mogą też rozmnażać się bez żadnej 
kontroli. Potrzebne są na to określone środki finansowe,a także wsparcie 
w postaci określonej osoby, która pomoże 
w zakresie profesjonalnego i bezpiecznego dla zwierząt odłowienia i 
transportowania do gabinetu weterynaryjnego. 

30 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Pieniądze potrzebne są na leczenie zwierząt oraz na bieżącą opiekę w 
postaci zakupu dobrej jakości karmy. 
Zadbajmy o nasze dzielnicowe koty. To piękne i bardzo pożyteczne 
zwierzęta. Tylko wymagają odrobiny naszej 
uwagi i troski 
 
Lokalizacja: Krakowiec-Górki Zachodnie 

 

3 

 
Remont chodnika 

 
Opis: Ułożenie nowego chodnika o szerokości 1,5 m i długości 280 m 
wzdłuż ulicy Kutnowskiej od nr 20c do 30.  
 
Lokalizacja: Obręb 270 i 271, działka nr 117 i 16 

 

166 000 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Krakowiec-Górki Zachodnie - zabawa na 

orientację 
 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno - sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Las wokół Krakowca 

 

5 900 zł  

5 

 
Oświetlenie ul Kępnej . 

 
Opis: Celem jest oświetlenie ulicy Kępnej, na odcinku od Nr 32 do Nr 28. 
Ulica jest drogą dojazdową i wyjazdową z posesji. Znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Dodatkowo ten odcinek drogi jest kręty a 

46 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

pobocze porośnięte roślinnością. Po zmroku żerują tam zwierzęta leśne - 
dziki. Nieoświetlona ulica jest bardzo dużym problem zarówno dla 
mieszkańców poruszających się pieszo jak i tych poruszających się 
pojazdami. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa bezpośredniej konfrontacji 
człowieka z leśną zwierzyną. 
 
Lokalizacja: ul. Kępna 28 - 32, działki nr 7/2, 10/1, 10/2, Obręb nr 265. 
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LETNICA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy 

jezdni ul. Narwickiej - cz. 1 
 
Opis: Projekt zakłada naprawę zdewastowanego chodnika oraz 
nawierzchni jezdni na odcinku ul. Narwickiej od wylotu alejki z tunelu pod 
przystankiem PKP Gdańsk Kolonia do połączenia z promenadą pieszą przy 
siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich. W ramach projektu 
zostanie wyremontowane ok 100 m chodnika z płyt betonowych, ok 300 
m poboczy jezdni ul. Narwickiej oraz zostanie wykonane ok 150 m. ciągu 
pieszo-rowerowego o szer. 3 m z betonu asfaltowego w kolorze czarnym 
(na przedłużeniu promenady przy budynku MTG). Szczegółowy zakres 
projektu na mapce w załączniku. Projekt będzie realizowany do 
wyczerpania środków i będzie miał kontynuację na pozostałych 
odcinkach ul. Narwickiej - w kolejnych latach. 
Więcej informacji o projekcie: www.bo.ole.home.pl 
 
Lokalizacja: Ul. Narwicka (od wylotu alejki z tunelu pod przystankiem PKP Gdańsk Kolonia 
do połączenia z promenadą pieszą przy siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich). 

 

153 000 zł  

2 

 
Miasteczko gier podwórkowych dla dzieci 

 
Opis: Proponuje się zagospodarowanie placu - dziedzińca wewnętrznego 
szkoły (gdzie obecnie znajduje się International School of Gdansk oraz 
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Autyzmem) poprzez montaż na nim całego kompleksu gier 
podwórkowych. Plac byłby dostępny dla mieszkańców.  
Realizacja zadania byłaby dużą atrakcją dla okolicznych dzieci, 
posiadałaby duże walory edukacyjne, byłaby zachętą do wartościowego 
spędzania czasu.  
Inwestycja będzie realizowana etapowo. Wniosek zakłada wykonanie 
Etapu I - dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania do kwoty z 
wniosku. 
 
Lokalizacja: Plac koło szkoły przy ul. Suchej 29 (dziedziniec budynku) w Letnicy.  
Działka 94, obręb 59. 

 

153 000 zł  
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MATARNIA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Wymiana nawierzchni na fragmencie ul. Harfowej 

 
Opis: Projekt zakłada wymianę nawierzchni na najbardziej zniszczonym 
odcinku ul. Harfowej, od wysokości posesji nr 56 do wyjazdu z Komendy 
Policji. Istniejąca nawierzchnia jest pełna łat i dziur. Regularne ich łatanie 
przynosi jedynie krótkotrwałą poprawę jakości nawierzchni, ponieważ 
regularnie pojawiają się nowe dziury w innych miejscach. 
W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 złożony zostanie 
wniosek zakładający modernizację będącego w niewiele lepszym stanie 
odcinka jezdni od wyjazdu z Komendy Policji do wyjazdu z Osiedla 
Muzycznego na ul. Słowackiego. 
 
Lokalizacja: obręb 26, działki 5/1 i 21/25 

 

231 000 zł  

2 

 
AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma 1 bezp. 
droga do szkoły – chodniki – KLUKOWO II etap, 2 Park Sąsiedzki – 

MATARNIA, 3 Leśny Zakątek - tyrolka, 4 SP 82. 
 
Opis: AKTYWNA MATARNIA 2020 Klukowo, Matarnia, Złota Karczma 
1. Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika/pobocza gruntowego 
– Klukowo (II etap) - kontynuacja BO2019 czyli budowa brakujących 
chodników w najniebezpieczniejszych miejscach 
na drodze dzieci do Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie 
2. Park Sąsiedzki – osiedle Matarnia - kontynuacja idei BO2018 czyli 
stworzenia miejsca, którego ideą i funkcją jest integracja mieszkańców 
zagospodarowanie działki obok osiedla (tzw. łąka) i stworzenie parku 
"kieszonkowego" dla dzieci i dorosłych, 
3. Leśny Zakątek - Muzyczne (II etap) - Tyrolka dla dzieci 
4. Ścieżka Sensoryczna SP 82 – Klukowo - urządzenia sensoryczne dla 
dzieci z ujęciem dzieci niepełnosprawnych 
 
Lokalizacja: Zad1 Projektowany chodnik nie wymaga wykupienia terenów przez miasto, 
mieści się całkowicie w pasie 
drogowym ulicy gminnej na działkach gminnych nr ewid. 150,304/4, 304/6, 304/8 obręb 
Klukowo 
Zad2 Działka miejska nr 139/94 (001 – ZP62) obręb Firoga dzielnica Matarnia 
Zad3 Działka nr 21/34 obręb 026 
Zad4 Teren SP82 działka 287/3 obręb Klukowo 

261 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Lasy Złotej Karczmy z bazą w SP nr7 

 

5 900 zł  

4 

 
STOP DZIUROM! 

 
Opis: Projekt dotyczy utwardzenia ul. Agrarnej oraz części terenu wzdłuż 
tej ulicy. Liczne uszkodzenia i nierówności uniemożliwiają bezpieczny 
przejazd nawet z bardzo małą prędkością, stwarzając zagrożenie 
uszkodzenia samochodu. Stan nawierzchni dodatkowo pogarsza się ze 
względu na opady atmosferyczne. 
 
Lokalizacja: Matarnia (obręb Firoga, numer działki 275) 

 

242 500 zł  
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MŁYNISKA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 

⚡ Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła 

Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) ⚡ 
 
Opis: Droga rowerowa wzdłuż Jana z Kolna, która ułatwi poruszanie się 
rowerem w kierunku Głównego Miasta, jak i z powrotem. Projekt 
obejmuje wykonanie dokumentacji na cały odcinek drogi wyznaczonej w 
załączniku i wykonanie do wyczerpania kwoty dzielnicy. Etapowanie 
zadania. 
 
Lokalizacja: ulica Jana z Kolna - od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) 

 

183 000 zł  

2 

 
Chodniki Naszej Dzielnicy - remonty chodników przy ulicy Twardej i 

Zielony Trójkąt 
 
Opis: W Naszej Dzielnicy jest jeszcze wiele ciągów pieszych, które 
wymagają remontu. Są one uczęszczane nie tylko przez mieszkańców 
Dzielnicy Młyniska ale często korzystają z nich pozostali mieszkańcy 
Miasta Gdańska. Projekt obejmuje następujące zadania:  
1. Remont chodnika w ciągu ulicy Twarde (od Twarda 5 do ul. Swojskiej). 
2. Remont chodnika pomiędzy budynkiem ulicy Zielony Trójkąt 4 a 
domkiem Zielony Trójkąt 9. 
 
Lokalizacja: 1. obręb 058 nr działki 411/1 

 

80 000 zł  
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NOWY PORT 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Piątka dla Nowego Portu! 

 
Opis: Piątka dla Nowego Portu to 5 mini projektów, których celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa infrastruktury w 
dzielnicy oraz zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych. Na projekt 
ten składa się:  
1. Budowa chodnika wzdłuż Przedszkola Nr 23, pomiędzy ul. Przyjaciół, a 
ul. Wolności wraz z obrotową kamerą monitoringu.  
2. Postawienie dwóch latarni ulicznych między falowcem, a Wyzwolenia 
50 II.  
3. Siłownia pod chmurką na przeciwko Morskiego Domu Kultury jako 
miejsce sportowo-rekreacyjne 
4. Rozstawienie 20 sztuk śmietników na terenie dzielnicy. 
5. Urządzenie miejsca piknikowego z możliwością grillowania 
wyposażonego w 2 zestawy piknikowe - stół z ławami, kosze na odpady i 
gorący węgiel oraz dwa placyki do ustawienia grilla. 
 
Lokalizacja: Obręb 60: 
1. Działka 181  
Lokalizacja kamery: Szerokość geograficzna: 54.39959949156711 Długość geograficzna: 
18.665221723367804 
2. Działka 147/6 
3. Działka 190 
4. Cała dzielnica 
Obręb 061 
5. Działka 288/2  
Współrzędne: Szerokość geograficzna: 54.39881541033672 Długość geograficzna: 
18.678236038811118 

 

283 000 zł  

2 

 
Odwodnienie ulicy Na Zaspę i położenie nowej warstwy bitumicznej na 

ulicy. 
 
Opis: Opis: Odwodnienie ulicy Na Zaspę wzdłuż IV LO na działce obręb 60 
działka 52 oraz ulicy 
Wolności na fragmencie działki 146/3. Każdorazowe opady deszczu 
powodują zastoiny wodne 
które przez brak kanalizacji deszczowej tworzą kałuże które zalewają całą 
szerokość ulicy na 
niemal całym odcinku wskazanego terenu. Instalacja odwodnieniowa 
zostanie poprowadzona 

344 000 zł  



 

36 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

na terenie zielonym pomiędzy chodnikiem a płotem IV LO. Na odcinku od 
posesji 32B przy ulicy 
Na Zaspę do budynku przy ulicy Wolności 19A zostanie położona nowa 
nawierzchnia ulicy. 
Wniosek zakłada etapową realizację inwestycji. w ramach BO 2020 
zostanie wykonany etap pierwszy wskazany do kwoty w budżecie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Lokalizacja: ulica Na Zaspę wzdłuż IV LO na działce obręb 60 działka 52 oraz 
ulicy Wolności na fragmencie 
działki 146/3 

 

3 

 
Uporządkowanie terenu zielonego przy wjeździe do Nowego Portu za 

przystankiem autobusowym "Zespół Szkół Morskich" przy 
ul.Wyzwolenia 

 
Opis: Od lat teren zielony przy wjeździe do Nowego Portu od strony 
wiaduktu kolejowego jest antyreklamą dzielnicy. Działania miasta 
ograniczają się do koszenia "trawy" raz na kilka lat. Liczne 
nieuporządkowane krzaki i zarośla funkcjonują jako publiczny szalet oraz 
dzikie wysypisko, skutecznie utrwalające stereotypy o Naszej dzielnicy. 
Niniejszy projekt zakłada rozebranie rozpadających się i niebezpiecznych 
zabudowań, wycinkę starych drzew owocowych i dzikich krzewów, 
wywóz śmieci i ogólne uporządkowanie terenu. Zmiana krajobrazu w tym 
miejscu dołoży kolejną cegiełkę w odbudowie wizerunku Nowego Portu i 
okolicy, a dla mieszkańców będzie miłym akcentem w drodze na 
popołudniowy spacer nad morze. 
 
Lokalizacja: Początek ul.Wyzwolenia od strony wiaduktu kolejowego za przystankiem 
autobusowym "Zespół Szkół Morskich". Działki numer 0046.18; 0046.20; 0046.22 oraz 
częściowo 0046.13 

 

84 500 zł  

4 

 
Portowe koty - pomóżmy im! 

 
Opis: Szczegółowe założenia projektu. 
Projekt zakłada kompleksową opiekę nad kotami wolno żyjącymi w 
Nowym Porcie, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad 
(będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych 
opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych 
osobników, sterylizacje, kastracje, . 
Monitorowanie liczebności oraz kondycji zdrowotnej kotów. Zakłada się 
że na dzielnicy objętej projektem będzie pracowała przynajmniej jedna 
osoba, która zlokalizuje miejsca bytowania kotów, będzie je regularnie 
odwiedzała, utrzymywała kontakt z zarejestrowanymi i nie 

53 400 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

zarejestrowanymi opiekunami kotów, przeprowadzała wywiad 
środowiskowy. 
Osoba taka powinna być wyposażona w specjalistyczny sprzęt do 
odławiania dzikich kotów. . 
Oraz zakup karmy. 
 
Lokalizacja: Nowy Port 

 

5 

 
Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. 

 
Opis: Aktualnie niewiele jest w Nowym Porcie atrakcyjnych rekreacyjnie i 
jednocześnie całkowicie bezpiecznych placów zabaw. 
W ramach projektu chcemy na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 wykonać ogólnodostępny, integracyjny plac zabaw 
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych, 
spełniający wymagane normy bezpieczeństwa, gdyż Istniejące elementy 
po poprzednim placu zabaw nie nadają się do użytku (obraz 
155534332701261.jpg).  
Celem realizowanego zadania będzie stworzenie bezpiecznego miejsca 
zabaw ruchowych dla wychowanków Ośrodka oraz poszerzenie oferty 
wypoczynku pozalekcyjnego dla rodzin z terenu Nowego Portu i nie tylko 
(obraz 155528330411261.jpg,155534372301261.jpg oraz 
155534370001261.pdf). 
Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z takiego obiektu będzie ogólny 
rozwój ruchowy i sensomotoryczny dzieci oraz ich integracja ze 
środowiskiem lokalnym. 
Plac zabaw będzie posiadać monitoring wizyjny. 
 
Lokalizacja: Obręb 061 Działka 24/6 
Teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Gdańsk, ul. Ks. M. Góreckiego 
16 
Obszar pomiędzy drzewami, częsciowo osłonięty przed słońcem (obrazy: 
155528330401261.png oraz 155534332701261.jpg) 

 

240 000 zł  

6 

 
Plac zabaw przy ulicy Władysława IV 25 a Ulicy Na Zaspę 2  (Nowy Port) 
 
Opis: Plac zabaw jest dokumentacja zrobiona przez wydział 
urbanistyki,architektury i ochrony zabytków,jest to plac dla dzieci 
edukacyjny. 
Dokumentacja zrobiona w 2007/2008 r 
 
Lokalizacja: działka nr 267/2 obręb 61 ulica Władysława IV 25 i Na Zaspę 2 

 

344 000 zł  
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OLIWA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Zdrowa Oliwa!  

Pierwsza Tężnia Solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne 
dni. 

 
Opis: Pierwsza oliwska tężnia solankowa to nowa jakość w przestrzeni 
naszej dzielnicy. Od wielu lat wiele polskich miast buduje takie obiekty, 
które mają szczególne właściwości lecznicze podczas inhalacji ale są też 
miejscem wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Obiekt w postaci 
tężni jeszcze bardziej uatrakcyjni przestrzeń parkową wokół Stawu 
Młyńskiego (odnowioną w zeszłorocznych edycjach BO). Dodatkowym 
elementem projektu Zdrowa Oliwa jest ustawienie wodnych 
zamgławiaczy, na placach zabaw i miejscach wypoczynku w Oliwie (Skwer 
Ireny Jarockiej, Zielona Plaża przy ul. Pomorskiej) a także ulicznych 
zdrojów wodnych (Skwer Ireny Jarockiej, Pętla Tramwajowa, ul. Opata 
Rybińskiego, ul. Cystersów) 
 
Lokalizacja: Staw Młyński ul. Opacka/Spacerowa 

 

479 000 zł  

2 

 
Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 

5 900 zł  
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 projektu 

 
Lokalizacja: Lasy między ul. Polanki a ogrodem zoologicznym 

3 

 
Biblioteka+ Milej dzieciom w Bibliotece Oliwskiej 

 
Opis: Umilmy Bibliotekę Oliwską, niech zaprasza dzieci i młodzież do 
książkowego wszechświata! 
AUTORZY PROJEKTU: Jesteśmy grupą oliwskich rodziców, którzy wraz ze 
swoimi dziećmi regularnie odwiedzają Bibliotekę Oliwską i mają parę 
pomysłów na ulepszenie jej wystroju i funkcjonalności. 
PROPONUJEMY: Planujemy przeprowadzić ankietę wśród czytelników 
oraz ich opiekunów określającą ich potrzeby i upodobania dot. dekoracji i 
urządzenia wnętrza działu dzieci i młodzieży. Na podstawie wyników 
badania lokalni artyści wykonają wspólny projekt. 
PO CO I DLA KOGO? Chcemy poznać pomysły użytkowników Biblioteki, a 
do ich realizacji wykorzystać pomysłowość i doświadczenie artystów 
tworzących również dla najmłodszych. Zależy nam na tym, żeby wszyscy 
bywalcy czuli się w tym miejscu przyjemnie, wygodnie i „u siebie”, ale też 
pragniemy, żeby to miejsce pobudzało wyobraźnię i zachęcało do 
częstego i dłuższego odwiedzania Biblioteki. 
 
Lokalizacja: ul. Opata Jacka Rybińskiego 9 (Biblioteka Oliwska) 
OBRĘB i NUMER DZIAŁKI: 0010.383 

 

13 000 zł  

4 

 
Zielona Podhalańska 

 
Opis: Ulica Podhalańska to bez wątpienia jedna z najbardziej 
malowniczych uliczek Oliwy.  
Nie jest tu jednak idealnie - problemem jest zaniedbana zieleń, zwłaszcza 
trawników między jezdnią a chodnikiem.  
Projekt zakłada odnowienie zieleni niskiej poprzez odnowienie 
trawników, zasadzenie krzewów oraz zabezpieczenie nasadzeń przez 
montaż drewnianych słupków. W miejscu przejścia do kościoła - 
utwardzenie przedeptu. 
 
Lokalizacja: Gdańsk ulica Podhalańska, obręb 010, nr działki 297/2. 

 

18 000 zł  

5 

 
Muszla widokowa Schopenhauera - Oliwianie dbają o swoje zabytki 

 
Opis: Czas na  zagospodarowanie oliwskiej "dziury wstydu" czyli  zdewa-
stowanego terenu historycznego zespołu dworsko-parkowego rodziny 
Schopenhauer na cele rekreacji mieszkańców Oliwy. 

400 000 zł  
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Ważnym elementem projektu jest ocalenie zabytkowej muszli widokowej 
Dworu III przy ul. Polanki poprzez jej renowację i odtworzenie prowadzą-
cych do niej schodów. Muszla to ostatni oryginalny element Dworu III pa-
miętający słynnego filozofa Artura Schopenhauera. 
Projekt zakłada również rozbiórkę fundamentów budynku znajdujących 
się u wejścia do pobliskiej dolinki, który stał się w ostatnich latach pu-
bliczną pijalnią napojów procentowych. 
Więcej pod: https://www.facebook.com/oliwskiepsiaki/   
 
Lokalizacja: Zbocze góry Dantyszka, ul. Polanki, na przedłużeniu ul. Tetmajera. Obręb 011 
Działka nr 4/3. Karta terenu 010- ZN w MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Polanki - Zachód I w 

mieście Gdańsku.   

 

6 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking – Oliwa 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Oliwa. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Tereny rekreacyjne przy Stawie Młyńskim (obręb 010, numer działki 166/6) 

 

10 400 zł  

7 

 
Żywopłot i nasadzenia przy płocie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy 

Kaszubskiej 
 
Opis: Projekt zakłada urządzenie zaniedbanego terenu należącego do 
miasta poprzez następujące nasadzenia oraz inwestycje: 
- żywopłot dwurzędowy zimozielony - ognik szkarłatny, 
- jarząb szwedzki w pobliżu placu zabaw, 
- ławka w pobliżu placu zabaw, 
- obsianie trawą, 
- niski płotek zabezpieczający nowe nasadzenia przed autami. 
Zalety:  
- więcej zieleni,  

52 916 zł  
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- koniec z dzikim parkowaniem, 
- ładniejsza ulica, 
- zimozielony, barwny żywopłot, 
- funkcja rekreacyjna,  
- osłona przed wiatrem, 
- mniej kurzu i pyłów w powietrzu, 
- korzystny dla ekosystemu, 
- lepsza retencja, 
- więcej ptaków. 
Więcej informacji oraz aktualności dotyczące projektu na stronie: 
http://bit.ly/Kaszubska 
 
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Kaszubska - wzdłuż płotu szkoły (SP 35) - od wjazdu do stołówki do 
garażów. 

 

8 

 
Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli 

tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz 
mieszkańcom z wózkami dziecięcymi. 

 
Opis: Projekt zakłada poprawę dostępności do Parku poprzez montaż 
podjazdów dla wózków na istniejących schodach przy pętli tramwajowej, 
aby osoby niepełnosprawne oraz osoby z wózkami dziecięcymi miały 
ułatwiony dostęp do parku. Najbliższe wejście z takim dostępem jest w 
odległości 300 m od pętli tramwajowej co w połączeniem z nachyleniem 
terenu może być znacznym utrudnieniem. Realizacja projektu pozwoli na 
większą dostępność do parku dla osób niepełnosprawnych i osób z 
wózkami, którzy podróżują komunikacją miejską. 
 
Lokalizacja: Obręb 006 Numer działki 253/14 
Obręb 006 Numer działki 253/17 

 

29 000 zł  

9 

 
Reanimacja oliwskich trawników 

 
Opis: Projekt zakłada rewitalizację trawników wzdłuż oliwskich 
chodników.  
W wielu miejscach po trawie nie ma już ani śladu. Pozostały tylko łyse 
klepiska, co nie jest miłym widokiem.  
Dzięki usunięciu nadmiernej ilości samochodów z naszej okolicy, mamy 
szansę na reanimację zieleni tak aby powiedzenie "w Oliwie zawsze 
zielono" znów mogło być prawdziwe.  
Zadbajmy wspólnie o nasze otoczenie, w tym zieleń. 
 
Lokalizacja: 
ul. Asnyka obręb 10 działka 500 
ul. Kaprów 10 513/3 
ul. Husa, obręb: 13 dz 110 

6 500 zł  
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ul. Drzymały, obręb: 13 dz 72 
ul. Miraua, obręb: 13 dz 21 
ul. Kręckiego, obręb: 13 dz 90 
ul. Derdowskiego, obręb: 13 dz 400 
ul. Wąsowicza, obręb: 13 działka: 51 
ul. Obrońców Westerplatte, obręb: 10 działka: 409/5 
ul. Hołdu Pruskiego, obręb: 14 działka: 225 
ul. Majkowskiego, obręb: 14 działka: 266/2 
ul. Ceynowy, obręb: 14 działka: 242/2 

10 

 
Zielona Grottgera 

 
Opis: Ulica Grottgera to jedna z najładniejszych ulic Oliwy. Nie jest tu 
jednak idealnie - problemem jest zaniedbana zieleń, zwłaszcza trawników 
między jezdnią a chodnikiem.  
Projekt zakłada odnowienie zieleni niskiej poprzez odnowienie 
trawników, posadzenie krzewów oraz zabezpieczenie ich poprzez wbicie 
drewnianych słupków. 
 
Lokalizacja: Oliwa ul. Grottgera odcinek od Orkana do Żeromskiego. Obręb 012, Numer 
działki 116. 

 

50 000 zł  

11 

 
OŚWIETLENIE STAWU MŁYŃSKIEGO I MODERNIZACJA SCIEŻKI! 

 
Opis: Celem projektu jest stworzenie miejsca integracji i wypoczynku dla 
Oliwian przy stawie Młyńskim poprzez budowę oświetlenia oraz 
poprawie jakości dróg wokół stawu Młyńskiego. 
 
Lokalizacja: Obręb 014 Numer działki 199/12 
Obręb 014 Numer działki 199/5 

 

450 000 zł  
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OLSZYNKA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
TRENINGOWE PLACE ZABAW  W DZIELNICY OLSZYNKA 

 
Opis: Siłownia zewnętrzna to doskonałe połączenie sportu i rekreacji. 
Urządzenia umożliwiają wszechstronny trening niezależnie od 
umiejętności, predyspozycji i wieku. Plac zabaw umiejscowiony w 
centrum dzielnicy nie posiada atrakcji, które mogłyby przyciągać i 
integrować wszystkie grupy wiekowe mieszkańców. Proponowany do 
realizacji projekt ma na celu doposażenie placu zabaw przy ul Miodowej 
w elementy siłowni plenerowej, natomiast placu zabaw przy SP nr 59 w 
urządzenia zręcznościowe,co pozwoli wzbogacić ofertę wypoczynku i 
rekreacji dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. W ramach 
projektu planuje się wyposażenie placu zabaw w centrum dzielnicy w 7 
urządzeń siłowni plenerowej oraz elementy małej architektury, w tym 2 
huśtawki, ławki, altanę. Natomiast plac zabaw przy SP nr 59 zostanie 
doposażony w 2 trampoliny ziemne, urządzenia linowe, ławki i huśtawki. 
Dla poprawy bezpieczeństwa i dostępności placu w centrum osiedla 
planuje się naprawę ogrodzenia i utwardzenie ciągu pieszego. 
 
Lokalizacja: Plac zabaw w centrum dzielnicy jest zlokalizowany na działce nr 0114.456/2 w 
rejonie ulic Sierpowa-Miodowa, natomiast wskazany do utwardzenia ciąg pieszy na 
działkach 0114.412/4 odcinek 65 m pomiędzy ul. Pasieczną i Wilgi, na działce nr 0114.428 
- odcinek 85 m od ul. Wilgi do ul. Sierpowej. Plac zabaw przy SP nr 59 jest położony na 
działce 0114.2 przy Opływie Motławy. Planowana instalacja dodatkowych elementów 
sportowych zachęci starsze grupy osób- opiekunów dzieci do aktywności i rekreacji, do 
wspólnych zabaw z dziećmi oraz będzie propagować zdrowy styl życia. W celu 
zintegrowania społeczności lokalnej proponuje się wyposażenie placu zabaw w centrum 
dzielnicy również w altanę parkową na podporach otwartych, na podłożu z kostki 
betonowej oraz oba place w dodatkowe ławki, aby wprowadzić dodatkowy element 
integracji. Dostępność placu zabaw przy SP nr 59 od ul. Na Szańcach. W pobliżu placu 
powstanie do 2020 roku przystań kajakowa w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki 
Kajakowe. 

 

211 000 zł  

2 

 
Doposażenie placu zabaw ul. Miodowa 

 
Opis: Doposażenie placu zabaw w bramki piłkarskie, piłkochwyty i 
huśtawki. Plac zabaw dysponuje miejscem do gry w koszykówkę, jednak 
kosze zostały zlikwidowane, a na ich miejsce pojawiły się dwa betonowe 
śmietniki, które dzieciom służą za bramki. Plac ten otoczony jest ulicami i 
mieści się blisko zabudowań. By zapewnić bezpieczeństwo dla dzieci i 
mienia, wnioskuję o montaż bramek piłkarskich oraz piłkochwytów po 
obu stronach placu zabaw tj. od strony ul.Miodowej i od strony 
sąsiadującej z placem zabaw posesji. Dodatkowym doposażeniem są 

62 400 zł  
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huśtawki dla dzieci małych i dużych. Dzielnica posiada dwie huśtawki, 
które są na palcu zabaw przy szkole, a chętnych wielu. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Olszynka, obręb 114 nr działki 456/2 

 

3 

 
Budzimy się pod niebem Olszynki 

 
Opis: Projekt jest zaproszeniem do prozdrowotnego stylu życia dla 
amatorów, od juniora do seniora! W planie sprawdzona formuła 
treningów pod gołym niebem Olszynki, dzięki którym kolejne osoby 
"podnoszą się z kanapy" i odkrywają uroki tego pieknego miejsca nad 
Opływem Motławy. Wszystko dzięki wzajemnej motywacji, bo w grupie 
siła! Będą marsze, biegi, gimnastyka, zajęcia nordic walking, zajęcia 
aktywizujące dla maluchów i seniorów oraz treningi krajoznawcze z 
przewodnikiem! Sportowo połączymy pokolenia! Zapewnimy zdrowe 
przekąski i napój po treningu. Dodatkowo zintegrujemy lokalną 
społeczność podczas pikniku rodzinnego (animacje, konkursy, zabawy z 
nagrodami, poczęstunek i oczywiście lody).Chcemy być widoczni - 
regularnych uczestników nagrodzimy gadżetami sportowymi. Kreujemy 
pozytywne prosportowe wzorce dla najmłodszych, budzimy śpiochów, 
przegonimy lenia! Spotykamy się i trenujemy wokół zielonego terenu 
Opływu Motławy, zbiórka przy "kolorowym mostku". 
 
Lokalizacja: Zielony teren Opływu Motławy, Obręb 113, działka 147 

 

19 975 zł  

4 

 
Mała architektura, inteligentne oświetlenie oraz czujniki jakości 

powietrza przy bastionach (na wysokości ul. Zuchów) 
 
Opis: Okalające Śródmieście bastiony to jedno z ulubionych miejsc 
spacerowych okolicznych mieszkańców. Niestety w wielu miejscach 
brakuje tam podstawowej infrastruktury - oświetlenia, ławek, 
śmietników. W ramach projektu proponuje się na przedłużeniu ul. 
Zuchów: 
1) Instalację nowoczesnego oświetlenia: lamp akomodacyjnych 
(dostosowujących natężenie oświetlenia do faktycznych potrzeb).  
2) Uzupełnienie oświetlenia o czujniki jakości powietrza, dzięki którym 
będziemy w stanie lepiej monitorować otaczające nas środowisko. 
3) Uzupełnienie małej architektury (ławki, śmietniki). 
dokładny zakres do realizacji zostanie określony po opracowaniu 
dokumentacji projektowej i dopasowany do kwoty założonej we wniosku. 
 
Lokalizacja: Działka 2 leżąca na przedłużeniu ul. Zuchów. 

 

112 000 zł  
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1 

 
Wybieg i plac zabaw dla psów Łucznicza/ Podleckiego 

 
Opis: Wyznaczenie wybiegu i placu zabaw dla psów o powierzchni  
ok. 300 m2 dla osiedli Chabrowe, Krokusowe, Habenda, Hokejowa, 
Vivaldiego, Cztery Pory Roku. 
Wraz z szybkim rozwojem osiedli i narastającym ruchem 
komunikacyjnym zaczyna brakować miejsc zielonych gdzie można 
bezpiecznie spuścić psa ze smyczy. Kilka jeszcze wolnych terenów i łąk w 
najbliższym otoczeniu wkrótce zostanie przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkań co spowoduje ubytek terenów zielonych a wraz z zabudową 
mieszkaniową zwiększy liczebność nowych mieszkańców i czworonogów. 
Utworzenie takiej ogrodzonej przestrzeni wpłynie korzystnie na kondycję 
i samopoczucie psiaków oraz zmniejszy agresję wśród zwierząt. 
Dodatkowe elementy do zabaw dla psów urozmaicą codzienny spacer. 
Zwiększy się także bezpieczeństwo wśród dzieci i mieszkańców. 
 
Lokalizacja: teren zielony, działka nr 417/5 przy ul. Podleckiego 

 

100 000 zł  

2 

 
Jaśniejszy przystanek autobusowy przy ulicy Uranowej w Gdańsku 

 
Opis: Projekt dotyczy zainstalowanie lamp LED (oświetlenie LED sieciowe) 
w dachu konstrukcji wiaty przystankowej przy ulicy Uranowej - ma trasie 
autobusu 154 i 162. Na naszym portalu społecznościowym "Orunia 
Górna" przeprowadzono ankietę dotycząca przesunięcia tego przystanku 
na ulicę Krzemową w kierunku szkoły SP nr 19. W wyniku debaty nad 
losem przystanku powstał pomysł aby istniejący przystanek doświetlić, 
gdyż wieczorem jest tam bardzo ciemno, pomimo wysokich latarni 
ulicznych. 
 
Lokalizacja: działka nr 727/6 obręb 0303 Gdańsk, przystanek autobusowy przy ulicy 
Uranowej w Gdańsku 

 

30 000 zł  

3 

 
Budowa małego boiska piłkarskiego dla rejonu Maćkowy 

 
Opis: Przy ul. Przemian (pomiędzy numerami 13 i 15) w rejonie Gdańsk 
Maćkowy istnieje zdegradowane boisko poliuretanowe. Projekt zakłada 
budowę w tym miejscu boiska i poliuretanowej nawierzchni. Boisko 
zostanie ogrodzone piłkochwytem o wysokości 4m, wyposażone będzie w 
bramki i ławki. Dodatkowo przy boisku stanie stojak na rowery i kosz na 

400 000 zł  
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śmieci. Taki obiekt pozwoli na aktywizację najmłodszego pokolenia 
piłkarzy z rejonu Maćkowy. Służył będzie mieszkańcom osiedli z rejonu 
Gdańsk Południe. 
 
Lokalizacja: ul. Przemian pomiędzy numerami 13 i 15 , Obręb Maćkowy działka 0094.48/2 

 

4 

 
Większy parking wzdłuż ul. Srebrnej na wysokości ul. Kryształowej 

 
Opis: Projekt: Połączenie dwóch istniejących na tej samej działce 
parkingów poprzez budowę dodatkowych miejsc postojowych. 
Cel: 
1. Zapewnienie miejsc postojowych mieszkańcom i gościom okolicznych 
osiedli 
2. Pozbycie się problemu ciągłego zastawiania pobliskich ulic przez 
kierowców dla których nie ma już miejsca na żadnym z pobliskich 
parkingów. 
Na wysokości skrzyżowania ul.Srebrnej i Kryształowej, pomiędzy dwoma 
już istniejącymi parkingami znajduje się pusty teren o szerokości około 50 
metrów, który można i trzeba przeznaczyć na budowę większej ilości 
prostopadłych miejsc postojowych z uwagi na wzrost zmotoryzowanych 
mieszkańców tego rejonu. 
W chwili obecnej wszystkie najbliższe parkingi osiągnęły już swój limit 
przez co dochodzi do zastawiania pobliskich ulic a to często uniemożliwia 
normalny ruch. 
Rozbudowa parkingu na wysokości skrzyżowania ul. Srebrnej i 
Kryształowej przyczyni się znacząco do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym rejonie. 
 
Lokalizacja: Działka nr. 298/4, obręb Łostowice. 

 

100 000 zł  

5 

 
Ławki przy ul. Ofiar Grudnia '70 

 
Opis: Ulica Ofiar Grudnia '70 jest częstym szlakiem spacerowym dla wielu 
rodzin mieszkających na pobliskich osiedlach. Częstymi bywalcami są 
opiekunowie z dziećmi w wózkach. Ustawienie 7 ławek po obu stronach 
ulicy stworzyło by miejsca do odpoczynku, chwilowego wytchnienia, a 
może nawet dłuższego relaksu z książką w ręku.  
W celu utrzymania porządku na tych terenach warto postawić również 
śmietniki, choćby przy połowie z nowych ławek. 
Z relaksu na ławeczkach będzie miało możliwość skorzystać kilka tysięcy 
osób zamieszkujących okolicę. 
 
Lokalizacja: Gdańsk Orunia Górna - Gdańsk Południe.  
Obręb Łostowice.  
ul. Ofiar Grudnia '70 na całej długości, po obu stronach jezdni.  

15 000 zł  
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Działka 23/77 

6 

 
Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej 

 
Opis: Schody terenowe łączące odcinki ul. Kadmowej, które powstaną w 
ramach BO 2019 nie będą posiadać oświetlenia. Złożony wcześniej 
projekt nie obejmował budowy oświetlenia które w znacznej mierze 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży udającej się 
tamtędy do szkoły oraz mieszkańców korzystających z tego przejścia 
prowadzącego między innymi do przedszkola, kościoła, skweru 
handlowego, przychodni oraz do przystanku autobusowego. Korzystanie 
z przejścia schodami w okresie zimowym, gdy rano długo jest ciemno, a 
wieczorem zmrok zapada szybko przez budowę oświetlenia przyczyni się 
również do większej jego dostępności przez mieszkańców. 
 
Lokalizacja: Obręb 303 działki nr 962/8, 726/8, 726/6 i 724/33, rejon ul. Kadmowej 

 

55 000 zł  

7 

 
Budowa altany (wiaty) grillowej przy zbiorniku wodnym Kolorowy. 

 
Opis: Altana z miejscem do grillowania będzie miejscem integracji 
mieszkańców. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców i wspólnych 
pikników. Formą aktywnego spędzania czasu w otoczeniu zieleni i 
zbiornika wodnego Kolorowy. Wiata drewniana z ławeczkami i stołami. 
 
Lokalizacja: Teren przyległy do zbiornika retencyjnego Kolorowy, pomiędzy ulicą 
Niepołomicką a Kolorową. Nr planu 1913, Nr działki 304/4 lub 304/8, nr 299/11 i 299/49 . 

 

60 000 zł  

8 

 
Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do mini parku przy 

ul.Platynowej/Małomiejskiej, od strony i wzdłuż stacji paliw LOTOS. 
 
Opis: Wykonanie utwardzonego przejścia (kostka betonowa) o długości 
ok. 50 i szerokości 1,5-2 m w miejscu wydeptanym przez mieszkańców, 
pomiędzy ul. Małomiejską (przy stacji paliw LOTOS) a mini parkiem ze 
zbiornikiem retencyjnym u zbiegu ulic Małomiejska/Platynowa. Obecnie 
wydeptanym przejściem uczęszczają mieszkańcy okolicznych ulic, jedni 
skracając drogę z ul. Małomiejskiej w kierunku parku, sklepu Lidl i dalszej 
części osiedla, drudzy odwrotnie, w kierunku sklepu Biedronka i drugiej 
strony osiedla. Chodnik usprawni przejście, szczególnie w okresach kiedy 
ziemia jest mokra i tworzy się tam błoto. 
 
Lokalizacja: Działka nr 963/6 obr. 303. Chodnik ma być wykonany od ul. Małomiejskiej, od 
istniejącego już chodnika na dz. nr 721/1, na działce nr 963/6 wzdłuż jej wschodniej 
granicy, przy stacji paliw Lotos tj. wzdłuż działki nr 748/17 obr. 303 - do istniejącego 
chodnika z kostki, będącego już terenem parku, na działce 963/3. 

 

65 000 zł  
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9 

 
Przebudowa chodnika i utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. 

Szmaragdowej 
 
Opis: Projekt: Przebudowa istniejącego chodnika i utworzenie czterech 
miejsc postojowych równoległych do ul. Szmaragdowej 
Cel: Przywrócenie normalnego ruchu i bezpieczeństwa na ulicy 
Szmaragdowej 
Wzdłuż ulicy Szmaragdowej istnieje chodnik, który jest zastawiany od 
skrzyżowania z ulicą Srebrną aż po sam szlaban przy budynku nr. 3. 
Ulica potrafi być zwężona obustronnie przez zaparkowane na niej 
samochody co uniemożliwia wyminięcie się dwóch pojazdów 
znajdujących się w ruchu. 
Doprowadza to do ryzykownych manewrów cofania ze Szmaragdowej w 
Srebrną, sytuacji kolizyjnych, rozjeżdżania chodników i stwarza 
niebezpieczeństwo dla pieszych. 
Proponowane przesunięcie chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych 
spowoduje, że ruch w tym miejscu będzie się odbywać w sposób płynny a 
zarazem bezpieczny zarówno dla pieszych jak i kierowców. 
Dokładna ilość miejsc postojowych zostanie określona po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Działka nr. 297/3, obręb Łostowice 

 

70 000 zł  

10 

 
Rozbudowa Boiska Kampinoska/Kolorowa 

 
Opis: Boisko, które zostanie wybudowane w okolicy ul. Srebrnej 
potrzebuje oświetlenia, chodnika oraz monitoringu. Chodnik wokół 
boiska pozwoli na utrzymanie nawierzchni boiska w czystości oraz ułatwi 
dostęp do boiska. Takie wykonanie zmniejszy koszty związane z 
utrzymaniem sztucznej trawy. Oświetlenie boiska wydłuży czas 
wykorzystania boiska przez użytkowników oraz poprawi bezpieczeństwo 
użytkowania. Nasadzenia zieleni wokół boiska zmniejszą ewentualny 
hałas powstały podczas użytkowania boiska. Włączanie oświetlenia 
będzie realizowane poprzez czujniki zmierzchu i ruchu itp. 
Monitoring odstraszy potencjalnych wandali oraz poprawi 
bezpieczeństwo. 
Dodatkowo: tablice informacyjne o monitoringu oraz o działaniu 
oświetlenia. 
 
Lokalizacja: działka 299/53 obr. 75 

 

200 000 zł  
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11 

 
AKTYWNY ZBIORNIK AUGUSTOWSKA II – budowa OŚWIETLENIA dla 

zagospodarowanego terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz 
siłownia) wraz z budową LINARIUM 

 
Opis: W zeszłym roku w budżecie obywatelskim mieszkańcy opowiedzieli 
się za powstaniem boiska wielofunkcyjnego między pętlą tramwajową 
Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" 
oraz budową placu zabaw i siłowni na tym terenie.  
W tym roku planujemy oświetlenie zagospodarowanego terenu w postaci 
4 masztów oświetleniowych dla boiska oraz 10 lamp parkowych do 
doświetlenia pozostałego terenu.  
Oprócz tego chcemy, aby powstało tam linarium o wysokości ok. 5 m. 
Celem realizacji jest stworzenie miejsca, dzięki któremu mieszkańcy 
mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny w pobliżu miejsca 
zamieszkania w otoczeniu zieleni przez cały rok. 
Oświetlenie terenu poprawi atrakcyjność rejonu i zmotywuje ludzi do 
uprawiania sportu pozytywnie wpływając na ich zdrowie. 
 
Lokalizacja: Dzielnica: Orunia Górna - Gdańsk Południe. Działka 777/4 obręb 303S, 
pomiędzy zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" a pętlą tramwajową Łostowice - 
Świętokrzyska przy nowej ścieżce rowerowej. 

 

240 000 zł  

11 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking – Orunia Górna-Gdańsk Południe 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk 
Południe. Program zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN 
(kombinacja slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i 
zajęcia Nordic Walking (marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany 
zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z 
interpretacją wyników. Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu 
zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. 
Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej im 
infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo i maszerować z kijami. 
Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i 
budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji atmosferze. 
Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Zbiornik retencyjny Kolorowy (obręb Łostowice, numer działki 304/8) 

 

10 400 zł  
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12 

 
Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 

w Gdańsku 
 
Opis: Przewiduje się zakup ok. 200 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 
100 jednostek audiobooków. Jeden krok do zaczytania to zakup nowości 
książkowych dla Biblioteki przy ul. Emilii Hoene 6. Projekt pozwoliłby na 
znaczące odnowienie księgozbioru Biblioteki, która istnieje na Osiedlu 
Orunia Górna już od 23 lat. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się 
wyposażenie biblioteki w stanowisko komputerowe, nową ladę do 
obsługi czytelników (aktualnie stanowią to dwa złączone stoły) i 2 tablety 
ze słuchawkami. Dzięki tej infrastrukturze czytelnicy będą miały 
możliwość wypożyczenia a nawet odsłuchania audiobooków. Nowości 
książkowe są jednym z zasadniczych elementów promowania biblioteki 
oraz upowszechniania czytelnictwa. Im więcej w bibliotece nowych 
książek, o których się pisze i mówi w środkach masowego przekazu, tym 
większe zainteresowanie biblioteką i jej zbiorami. Pragniemy 
spowodować, aby nasza biblioteka stała się żywym miejscem spotkań 
mieszkańców. 
 
Lokalizacja: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego w Gdańsku - Filia nr 46 (ul. E. Hoene 6) 

 

18 540 zł  

13 

 
Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Srebrnej na wysokości 

budynków Szmaragdowa 3 i 5 
 
Opis: Projekt: Chodnik wzdłuż ul.Srebrnej na wysokości budynków 
Szmaragdowa 3 i 5. 
Cel:  
1. poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poruszających się wzdłuż 
ul.Srebrnej w kierunku ul.Kolorowej 
2. poprawa widoczności dla wyjeżdżających z ul.Szmaragdowej 
Poruszając się od skrzyżowania ul.Srebrnej i Niepołomnickiej w kierunku 
ul.Kampinoskiej możemy zauważyć, że chodnik znajduje się po prawej 
stronie jezdni. Wyjątkiem jest odcinek od skrzyżowania ul.Srebrnej i 
Szmaragdowej gdzie chodnik poprowadzono po przeciwnej stronie. 
Pieszy zmuszony jest więc do przejścia przez jezdnię na chodnik, który 
został zwężony poprzez zainstalowane w nim oświetlenie. 
Ul.Srebrna znajduje się w strefie tempo 30 i pieszy powinien czuć się 
bezpiecznie chcąc przekroczyć jezdnie w dowolnym miejscu. W praktyce 
kierowcy rzadko ustępują pieszym poruszając się przy tym z nadmierną 
prędkością. 
Dodatkową korzyścią z budowy chodnika będzie poprawa widoczności 
dla wszystkich samochodów wyjeżdżających z ul.Szmaragdowej. 
 

150 000 zł  
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Lokalizacja: Od skrzyżowania ulic Srebrna i Szmaragdowa w stronę skrzyżowania ulic 
Srebrna i Kolorowa, przez działki 297/40, 296/12, 296/6, 296/4, 296/3 aż do jej końca czyli 
granicy z działką 297/31 

 

14 

 
Rodzinna Gra Terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na 

orientację 
 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: okolice ul. Platynowej z zejściem do Parku Oruńskiego 

 

5 900 zł  

15 

 
Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomnickiej/ 

Topazowa 
 
Opis: Zbiornik retencyjny Kolorowy to miejsce z ogromnym potencjałem. 
Mieszkańcy południowych osiedli wybierają się tam często na spacery z 
dziećmi, z wózkami, uprawiają bieganie a także wyprowadzają psy. 
Niestety nie można obejść zbiornika wokół, gdyż brakuje w 1/3 
utwardzenia nawierzchni.  
Celem zadania jest stworzenie utwardzonej ścieżki (szerokość około 2m, 
zatem 180m x 2m = 360 m2 ścieżki) o nawierzchni żwirowo- gliniastej, 
która stanowi warstwę przepuszczalną dla wody i nie wymaga 
rozbudowanych odwodnień. Nawierzchnia jest tania i doskonale 
harmonizuje z zielenią.  
Dzięki nowej ścieżce spacerowicze będą mogli okrążyć zbiornik zarówno z 
wózkiem jak i na rowerze. Planowane zadanie wpłynie korzystnie na 
dalszy rozwój tego miejsca i poprawi jego dostępność dla mieszkańców. 

140 000 zł  
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Dokładny rodzaj nawierzchni dla ścieżki oraz jej szerokość zostanie 
określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: nr działki 304/8, obręb Łostowice 

 

16 

 
Siłownia pod chmurką Łucznicza/ Podleckiego 

 
Opis: Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnej siłowni pod 
chmurką dla mieszkańców z osiedli Habenda, Hokejowa, Chabrowe, 
Krokusowe, Vivaldiego, Cztery Pory Roku i okolicznych domków 
jednorodzinnych. W okolicach tych osiedli nadal brakuje infrastruktury 
sportowej. 
Siłownia pod chmurką to znakomite miejsce relaksu na świeżym 
powietrzu.  
Projekt zakłada od 4 - 5 urządzeń do ćwiczeń, utwardzenie podłoża oraz 
kosz na śmieci. 
Projekt pozytywnie wpłynie na propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców i ożywi "sypialnie" Gdańska Południa. 
 
Lokalizacja: Teren zielony, działka nr 417/5 przy ulicy Łuczniczej i Podleckiego 

 

110 000zł  

17 

 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. PLATYNOWA) 

 
Opis: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. 
PLATYNOWA). 
Projekt zakłada dodatkowe oświetlenie LED typu smart przejść dla 
pieszych na ul. Platynowej (na wysokości sklepu Lidl) 
Cel: 
1.Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
2.Poprawa widoczności przejść 
3.Minimalizacji wypadków z udziałem pieszych 
Paweł Wiśniewski 
gdanskpoludnie.pl 
 
Lokalizacja: 0303.751/9 

 

55 000 zł  

18 

 
Stacja rowerów MEVO w rejonie ulic Starogardzkiej i Czerskiej 

 
Opis: Rejon Maćkowy-Lipce-św. Wojciech stanowi białą plamę na mapie 
stacji systemu roweru metropolitalnego MEVO. Rozwijające się w tym 
rejonie osiedla zamieszkane przez ponad 5000 mieszkańców zostały 
pominięte w konsultacjach dotyczących lokalizacji stacji systemu MEVO. 
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców należy w tym rejonie 
zlokalizować przynajmniej jedną stację MEVO tak, aby zapewnić im tę 

65 000 zł  
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alternatywną formę komunikacji miejskiej. Przedmiotem projektu jest 
stacja na 5 rowerów umiejscowiona u zbiegu ulic Starogardzkiej i 
Czerskiej, w ciągu pasa drogowego ulicy Czerskiej. Takie umiejscowienie 
stacji pozwoli na spokojne korzystanie z niej i jednocześnie łatwy dostęp 
do głównych arterii komunikacyjnych w tym rejonie (Starogardzka, 
Niepołomicka). Projekt zawiera także dodanie do systemu MEVO 5 
rowerów wraz z ich utrzymaniem przez 6 lat. 
 
 
Lokalizacja: Ulica Czerska, działka 118/15 (0094.118/15), Obręb Maćkowy, jak najbliżej 
skrzyżowania z ul. Starogardzką (dokładne położenie stacji do określenia w fazie projektu 
utwardzenia gruntu). Lokalizację należy zgrać z projektowanym rondem na skrzyżowaniu 
ul. Starogardzkiej i Czerskiej. 

19 

 
Budowa ścieżki dla pieszych z kostki brukowej łączącej Osiedle 

Kolorowe z Przedszkolem nr 80 oraz Żłobkiem Skarbek. 
 
Opis: Istnieje potrzeba zrobienia ścieżki dla pieszych z kostki brukowej od 
Osiedla Kolorowego do Przedszkola nr 80 oraz Żłobka Skarbek. 
Mieszkańcy tej części Osiedla, rodzice z dziećmi chodzą wydeptaną 
gruntową ścieżką w kierunku przedszkola i żłobka. Poruszanie się po niej, 
zwłaszcza dla rodziców z dziećmi w wózku, jest utrudnione, ponieważ 
ścieżka jest nierówna i błotnista. Ścieżka o długości ok 80 m. i szerokości 
1,4 m. z kostki brukowej prowadziłaby od parkingu na wysokości ulicy 
Brylantowej w kierunku ulicy Kolorowej. 
 
Lokalizacja: Teren pomiędzy parkingiem przy ulicy Brylantowej a ulicą Kolorową. Nr planu 
1913, nr 299/52 obręb 74. Wzdłuż ogrodzenia przedszkola od północnej strony. 

 

60 000 zł  

20 

 
Boisko wielofunkcyjne Łucznicza/ Podleckiego 

 
Opis: W otoczeniu tak wielu osiedli w Gdańsk- Południe wciąż brakuje 
miejsc dla dzieci i rodziców gdzie można bezpiecznie pograć w piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa, pin- ponga, itp. 
Celem realizacji projektu jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni 
sportowej wyposażonej w boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x20 m z 
dwoma bramkami ze sztywną siatką i piłko chwytami do koszykówki. 
Nawierzchnia boiska poliuretanowa z namalowanymi liniami otoczona 
ogrodzeniem. Kilka ławek i stojak na rowery. 
Obiekt poprawiłby bezpieczeństwo dzieci a także pozytywnie wpłynął na 
popularyzowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu 
wolnego.Wpłynąłby także na sprawność ruchową dzieci. 
Wniosek obejmuje tylko boisko a inne elementy infrastruktury będą 
budowane w następnych 
latach w zależności od potrzeb. 

400 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Jeżeli wniosek zostanie odrzucony ze względu na lokalizację to wyrażam 
zgodę na jej zmianę. 
 
Lokalizacja: Teren zielony, działka nr 417/5 przy ulicy Łuczniczej i Podleckiego 

 

22 

 
Budowa małego placu zabaw przy Zbiorniku retencyjnym Kolorowy 

 
Opis: Budowa małego placu zabaw przy Zbiorniku retencyjnym Kolorowy 
umożliwi popularyzację spędzania wolnego czasu z dzieckiem na świeżym 
powietrzu i integrację mieszkańców dzielnicy. W pobliżu Zbiornika 
znajdują się utworzone w roku 2018 przedszkole i żłobek. Zbiornik jest 
popularnym miejscem spacerów, w pobliżu którego brakuje miejsca 
odpoczynku dla dorosłych i zabawy dla najmłodszych. Budowa placu 
zabaw jest istotna również pod tym względem, iż w najbliższej okolicy 
intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna, w której brakuje tego typu 
miejsc rekreacyjnych. Dokładne wyposażenie placu zabaw 
uwarunkowane jest od dokumentacji projektowej i możliwości terenowo-
prawnych. 
 
Lokalizacja: Teren wokół Zbiornika retencyjnego Kolorowy, w okolicach skrzyżowania ulicy 
Niepołomickiej z ulicą Pastelową, w pobliżu siłowni "pod chmurką"; obręb Łostowice, 
działka:nr 304/9 lub 304/8. działki nr 299/11 i 299/49. 

 

100 000 zł  
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ORUNIA – ŚW. WOJCIECH-LIPCE  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Wielki powrót TRAMWAJU na Orunię! 

 
Opis: Projekt zakłada zakup składu Konstal N (z zapasów Warszawskich 
lub Toruńskich np.) i przystosowanie go do informacji turystycznej, a 
także punktu, ukazującego historię Oruni. 
Nie jest to kolejny projekt na zasadzie postawmy i będzie pomnik - jak to 
jest w przypadku tramwaju na Łąkowej. Tutaj jest faktyczny pomysł, by 
przy odpowiednim zarządzaniu, miejsce to żyło. 
Nie ma drugiej takiej dzielnicy w Gdańsku, gdzie dzieli nas 15 minut od 
centrum Gdańska i kolejne 15 od Żuław Wiślanych. Mamy Park Oruński, 
który w poradniku wycieczkowym tripadvisor zdobywa miejsce na 
podium. 
Taki tramwaj to idealne miejsce do przedstawienia jego historii. Mogą 
być tam również informacje o koncertach w amfiteatrze oruńskim, o 
kolejnych wydarzeniach mieszkańców organizowanych w Parku 
Ferberow, czy na Św. Wojciechu a co najważniejsze zachowana zostanie 
historia dla pokoleń. 
 
Lokalizacja: Gdańsk, ul.Gościnna 

450 000 zł  

2 

 
Lipce i Św.Wojciech - wymiana nawierzchni dróg. 

 
Opis: Zadanie polega na wymianie fragmentów nawierzchni dróg w części 
dzielnicy dot. Św.Wojciecha i Lipiec na płyty drogowe ażurowe i 
brukowiec kamienny z rozbiórek wraz z obrzeżami.  
Nawierzchnia od kilkudziesięciu lat nie była wymieniana, a ciężki sprzęt 
użyty do remontu Kanału Raduni pogorszył ich stan. Istniejąca 
nawierzchnia jest zdezelowana, płyt drogowych albo jest brak albo są z 
licznymi ubytkami, wystające z nich pręty stanowią zagrożenie. Wybrane 
odcinki dróg prowadzą między innymi do Parku Ferberów, Przedszkola nr 
24 w Gdańsku, nowo otwartego klubu sąsiedzkiego MAM, a także wielu 
gospodarstw domowych. Wymiana nawierzchni przede wszystkim 
poprawi komfort dojazdu do Klubu sąsiedzkiego i gospodarstw 
domowych w Św.Wojciechu, a także będzie krokiem w kierunku 
uatrakcyjnienia dostępności do historycznego Parku Ferberów, który od 
2017 r. stał się centralnym punktem atrakcyjności tej części dzielnicy i od 
wielu lat stanowi miejsce licznych spotkań i akcji integracyjnych. 
 
Lokalizacja: obr 307 dz. nr 2- Trakt Św. Wojciecha od Przedszkola nr 24 w Gdańsku Lipcach 
do Traktu Św.Wojciecha nr 264 ( 1 200 m2 ) 

450 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

obr 311 część dz. nr 35/13 (150 m2 ) część podjazdu przy Trakcie Św.Wojciecha w 
Św.Wojciechu 
obr 314 cześć dz. nr 51 ( 150 m2 ) część ul. Inspektorskiej w Św. Wojciechu 

3 

 
Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim 

 
Opis: Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy -jednorazowo 
dla 10-15 rodziców dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu 
budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, 
ponad to wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym 
okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które 
rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując 
wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Takie zajęcia 
ruchowe dają możliwość (przede wszystkim matce) wyjścia z domu i 
zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. 
Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w 
gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu 
towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponadto zajęcia 
ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym 
do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma 
pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę. 
 
Lokalizacja: Park Oruński 

5 912 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Orunia-Św.Wojciech-Lipce - zabawa na 

orientację 
 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Park Oruński 

5 900 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

5 

 
Rower Mevo bliżej mieszkańców Oruni 

 
Opis: W naszej dzielnicy znajdują się tylko 3 stacje Mevo: ul. Gościnna, 
Ptasia i Sandomierska. To znacznie za mało w stosunku do powierzchni 
dzielnicy, którą obsługują. Inne dzielnice np. Śródmieście, Orunia Górna, 
Zaspa posiadają dużo większe zagęszczenie stacji Mevo. Ponadto nie ma 
żadnej stacji po wschodniej stronie Oruni od torów. Proponujemy 
budowę dodatkowych pięciu stacji Mevo: 
1. Dwie stacje w rejonie ul. Raduńskiej wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego 
na kanałem Raduni (na wysokości ul. Diamentowej oraz na wysokości 
Raduńska 30 - bezpośredni dostęp do głównej trasy rowerowej nie 
oddzielonej Traktem Św. Wojciecha oraz bliskość dużego osiedla 
zabudowy wielorodzinnej i kamienic wzdłuż Traktu Św. Wojciecha) 
2. Przy samej stacji kolejowej (przy peronie w kierunku Gdyni - dogodne 
przesiadki na kolej regionalną) 
3. Przy ul. Głuchej (bliskość zabudowy wielorodzinnej i szkoły) 
4. Przy ul. Związkowej przy parku (bliskość zabudowy wielorodzinnej, 
szkoły ponadpodstawowej i pływalni miejskiej). 
 
Lokalizacja: Stacja 1: Obręb 303S dz. 714/9 - na przeciwko budynku Raduńska 30 
Stacja 2: Obręb 303S dz. 592/2 - parking na wysokości Raduńskiej 11 
Stacja 3: Obręb 110 dz. 32 - park przy peronie stacji kolejowej w kierunku Gdyni 
Stacja 4: Obręb 110 dz. 89/2 - park 
Stacja 5: Obręb 111 dz. 49 - na przeciwko posesji Głucha 24 

 

250 000 zł  

6 

 
PARKI KIESZONKOWE - Raduńska, Trakt Św. Wojciecha 

 
Opis: Zagospodarowanie zaniedbanych i niezagospodarowanych placów 
po wyburzonych budynkach. Parki kieszonkowe zmienią przestrzeń w 
miłą dla oka, a przede wszystkim funkcjonalną dla okolicznych 
mieszkańców. Mała architektura w obecności zadbanej zieleni oraz 
kwiatów z pewnością wpłynie pozytywnie na otoczenie. 
RADUŃSKA - budowa schodów do Diamentowej 3, alejki, ławki, kosze, 
kwietniki i krzewy.  
TRAKT ŚW. WOJCIECHA - alejki ławki, kosze, kwietniki i krzewy. 
 
Lokalizacja: ul. Raduńska - 690/6 obręb 303 i Trakt Św. Wojciecha - 9/2 obręb 312 

 

350 000 zł  

7 

 
Stacja rowerów MEVO - na Trakcie. 

 
Opis: Projekt obejmuje umiejscowienie dodatkowej stacji rowerów 
miejskich MEVO. 

65 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Stacja wyposażona w 5 rowerów , zlokalizowana przy Trakcie św. 
Wojciecha 73, stanowiłaby alternatywny środek transportu dla 
mieszkańców ulicy Serbskiej , Rejtana, Traktu oraz części ul. Raduńskiej. 
 
Lokalizacja: Trakt św. Wojciecha 73.Część działki 0098.117/2 

 

8 

 
CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE ETAP I 

 
Opis: ETAP I  
1. Chodniki i tymczasowe miejsce postojowe przy Nakielskiej. Droga 
dzieci do Szkoły Podstawowej nr 56 i Mieszkańców na przystanek 
autobusowy Ptasia oraz tymczasowe miejsce postojowe przy Nakielskiej 
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 56 dla wszystkich mieszkańców; . 
2. Chodnik przy Głucha-Ubocze. Droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 
16 i Mieszkańców do pobliskich sklepów.  
3. Tymczasowe Miejsca Postojowe przy Żuławskiej koło Przedszkola 
Krasnal dla wszystkich Mieszkańców. 
Wszystkie wskazane miejsca powinny obejmować zakres zadbania o 
przyległą zieleń i małą architekturę (ławki; kosze etc.). 
 
Lokalizacja: 1. CHODNIKI I TYMCZASOWE MIEJSCA POSTOJOWE NAKIELSKA (OBRĘB 303S) 
Działka 676/8 
2. CHODNIK GŁUCHA (OBRĘB 111) Działaka 37 (OBRĘB 111) Działaka 264/2 lub przez 
(OBRĘB 111) Działaka 28/11 
3. MIEJSCA POSTOJOWE ŻUŁAWSKA (OBRĘB 110) Działki 400/1; 48; 49/1 49;/2; 49/3 

 

450 000 zł  

9 

 
,,Diamencikowy ogród sensoryczny" 

 
Opis: Istniejący plac zabaw przy Przedszkolu nr 71 „Diamencik” w 
Gdańsku jest ubogo wyposażony w urządzenia sensoryczne. W związku z 
udzielaną tutaj pomocą psych.–ped. dzieciom z naszej dzielnicy i okolic 
oraz większą potrzebą udzielania pomocy w zakresie zaburzeń 
sensorycznych niezbędna jest rozbudowa i stworzenie ogrodu 
sensorycznego.  
Powstaną tutaj miejsca oddziałujące na zmysły użytkownika: dotyk, 
wzrok, słuch, węch 
Planowany plac zabaw(ogólnodostępny) wymagać będzie budowy 
dodatkowego ogrodzenia z furtką dla osób z zewnątrz i montażu 
monitoringu. Adresatami projektu będą dzieci w wieku 3-7 lat. Miejsce 
na ogród usytuowany jest z daleka od głównych ciągów 
komunikacyjnych, jest pełne zieleni, wygodne i bezpieczne dla dzieci, a 
także sprzyja integracji środowisk sąsiedzkich. 
Dzięki niemu osoby cierpiące na zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
będą mogły cieszyć się nowymi doznaniami dostosowanymi do ich 
potrzeb. Powyższa inwestycja wesprze harmonijny rozwój najmłodszych. 

250 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

 
Lokalizacja: Przedszkole nr 71 ,,Diamencik 
ul. Diamentowa 13 A 
80-028 Gdańsk 
na działce nr 694/14 i nr 699/21 obręb 303 

 

10 

 
ROZBUDOWA PIERWSZEGO PUMPTRACKU W GDAŃSKU! 

 
Opis: Jak reklamuje wykonawca: "Pierwszy w Polsce modułowy 
pumptrack na konstrukcji z polietylenu" 
Projekt zakłada rozbudowę istniejącego pierwszego PUMPTRACKU w 
Gdańsku do formy docelowej, która została zgłoszona w roku 2017. 
Rozbudowa toru o dodatkowe modułowe elementy do docelowego toru 
o nazwie "Brooklands PC3", dodatkowo inwestycja winna zostać 
uzupełniona o małą infrastrukturę oraz nasadzenia (w strefie komfortu). 
Wszystko zgodnie z planami które zostały zaakceptowane na spotkaniach 
roboczych. 
 
Lokalizacja: Gdańsk Orunia, ul. Gościnna 

 

250 800 zł  

11 

 
MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. GŁUCHEJ 

 
Opis: Kontynuacja modernizacji placu zabaw przy ul. Głuchej - jedynego 
ogólnodostępnego placu w tej części Oruni. 
II etap zakłada remont i poszerzenie chodników w obrębie placu zabaw, 
montaż dużego zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni z 
poliuretanu. Projekt zakłada również montaż małej architektury w 
postaci ławek i koszy. 
 
Lokalizacja: Ul. Głucha, Obręb 111, Działka 78/18 

 

450 000 zł  
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OSOWA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
SKWER PRZY UL. PARTEROWEJ - ETAP I /tor rolkarski/ 

 
Opis: MIESZKAŃCY PN.-ZACH. OSOWY W REJONIE UL.PARTEROWEJ I 
OSIEDLA PAN TADEUSZ PO RAZ KOLEJNY STARAJĄ SIĘ O UDOSTĘPNIENIE I 
UPORZĄDKOWANIE TERENU GMINNEGO O POW. DZIAŁKI 2990 m.kw. I 
ZAGOSPODAROWANIE JEJ ZGODNIE Z ZAPISEM OBOWIĄZUJĄCEGO mpzp 
nr 2124 OSOWA REJON UL. Kielnieńskiej II POD FUNKCJĘ ZIELENI 
URZĄDZONEJ/ ZGODNIE Z KARTĄ TERENU 001-ZP62/. CHCEMY MIESZKAĆ 
W OKOLICY ŁADNIE ZAGOSPODAROWANEGO TERENU TAK,JAK W 
REJONIE NP UL.PEGAZA.TEREN MA SŁUŻYĆ LUDZIOM A NIE STRASZYĆ OD 
LAT SKŁADOWISKIEM PRZYPADKOWYCH ŚMIECI I ZDEZELOWANYM 
OGRODZENIEM. DZIAŁKA POSIADA PIĘKNY MODRZEWIOWY 
STARODRZEW DO ZACHOWANIA. ZAGOSPODAROWANIE POSESJI I 
WPŁYNIE POZYTYWNIE NA WIZUALNY OBRAZ TEJ ZAPOMNIANEJ CZĘŚCI 
OSOWY A MIESZKAŃCOM POMOŻE SPĘDZIĆ RACJONALNIE I ZDROWO 
WOLNY CZAS NA FIZYCZNYCH ĆWICZENIACH.PLAN MIEJSCOWY 
PRZEWIDUJE RÓWNIEŻ FUNKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM NAWIERZCHNI DO 
BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROLKACH. 
 
Lokalizacja: OSOWA UL.PARTEROWA-DZIAŁKA NR 293 OBRĘB 001.POWIERZCHNIA 2990 
m.kw.WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDAŃSKA 

 

200 000 zł  

2 

 
Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów 

 
Opis: Park położony u zbiegu ulic Diany i Heleny z każdym rokiem zyskuje 
na popularności. Przez wiele lat udawało się realizować poszczególne 
jego części z Budżetu Obywatelskiego (skatepark) oraz z grantów 
miejskich (zieleń, plac zabaw). 
Do zrealizowania w parku (zgodnie z projektem wykonawczym) pozostały 
ścieżka zdrowia, wybieg dla psów wraz z "urządzeniami" dla 
czworonogów oraz boisko do siatkówki plażowej. W tym roku proponuję 
zrealizowanie, zgodnie z projektem wykonawczym, ścieżki zdrowia oraz 
wybiegu dla psów. 
Wybieg dla psów zaopatrzony byłby w ławki, kosze na śmieci i zabawki 
dla psów, m. in. pale; 
Ścieżka zdrowia byłaby czymś w rodzaju kompleksu urządzeń na trasie, 
których użycie poprawiałoby kondycję 
W okolicy brakuje miejsca, w którym pieski mogłyby się wybiegać i 
załatwić swoje potrzeby. Nie ma także w pobliżu podobnego miejsca do 
wspomnianej "ścieżki zdrowia". Ten projekt zdecydowanie zwiększy 

110 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

atrakcyjność parku, polepszy jakość życia w okolicy oraz ułatwi spacery i 
ćwiczenia! 
 
Lokalizacja: Park Diany/Heleny w Gdańsku Osowej 
Obręb: Osowa 
Działka: 1242/113 

3 

 
Razem dla Osowy - remonty ulic. 

 
Opis: Projekt polega na wyremontowaniu południowej części ulicy 
Owczarnia od wjazdu do stadniny koni do kolejnej bramy wjazdowej do 
ogródków działkowych w kierunku południowym. Wyasfaltowanie około 
100mb. W chwili obecnej na wysokości stadniny koni asfalt nagle się 
urywa. Dalej są same koleiny i po deszczu tworzą się ogromne kałuże. 
 
Lokalizacja: Działka numer 0003.130 części ulicy Owczarnia od wjazdu do stadniny koni do 
kolejnej bramy wjazdowej do ogródków działkowych w kierunku południowym. 

 

340 000 zł  

4 

 
Remont chodnika ul. Zeusa 

 
Opis: Remont chodnika na ul. Zeusa po jego zachodniej stronie na 
odcinku od ul. Junony do ul. Pegaza. Obecnie na odcinku od ul. Junony do 
ul. Prometeusza istnieje prowizoryczny chodnik, na pozostałym odcinku 
stan nawierzchni wymaga naprawy, krawężniki obniżeniu, by ułatwić 
podjazd wózkom i rowerom dziecięcym. Jest to jedyna droga piesza, 
najkrótsza,prowadząca do szkoły, kościoła, parku i przychodni dla 
mieszkańców z południowej dzielnicy Osowej. Remont obejmowałby 
również budowę chodnika dla dojścia do przystanku autobusowego 
Zeusa oraz obniżenie krawężników na ul. Pegaza po obu jego stronach. 
Dodatkowo budowa chodnika po wschodniej części Zeusa obok firmy 
TopDesign jako dojście do przystanku autobusowego.  
( ok. 120m - odcinek od ul. Prometeusza do ul. Pegaza + około 35 m 
odcinek przy rondzie) 
 
Lokalizacja: ulica Zeusa i Pegaza (działka 0001.1656/31, 0001.1656/13, 0001.1114, 
0001.1144) 

 

110 000 zł  

5 

 
Nowe oblicze Parku Posejdona — nowoczesny edukacyjny eko-plac 

zabaw dla dzieci, oświetlenie, czujniki jakości powietrza, boisko i 
wybieg dla psów, ETAP I. 

 
Opis: Park Posejdona to miejsce, którego potencjał nie jest w ogóle 
wykorzystywany. Straszy w nim ogrodzenie i zaniedbane boisko, a 
brakuje dosłownie wszystkiego: oświetlenia, placu zabaw dla dzieci, 

490 000 zł  
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wydzielonej części dla czworonogów. Celem projektu jest modernizacja 
tego terenu poprzez: 
1) Stworzenie placu zabaw dla dzieci, który byłby bezpieczny, ale nie 
ograniczyłby aktywności i pomysłowości dzieci. Na dobrym placu zabaw 
dzieci mogą, poprzez zabawę, uczyć się i rozwijać kreatywność. 
2) Odnowienie boiska i ścieżek tak, aby spełniały współczesne standardy. 
3) Instalację nowoczesnego oświetlenia: lamp akomodacyjnych. Latarnie 
będą wyposażone dodatkowo w czujniki jakości powietrza, dzięki którym 
będziemy w stanie lepiej monitorować otaczające nas środowisko. 
4) Wydzielenie części dla czworonogów. 
5) Instalację małej architektury: ławek, śmietników, itp. 
Zadanie stanowić będzie pierwszy etap realizacji wybrany na podstawie 
dokumentacji projektowej, 
 
Lokalizacja: Działka 1108 leżąca u zbiegu ulic Posejdona i Prometeusza 

 

6 

 
Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Północne lasy dzielnicy 

 

5 900 zł  

7 

 
Osowska Mama - 4 ławki do przewijania i karmienia 

 
Opis: W dzielnicy brakuje miejsc, aby w godnych warunkach przewinąć i 
nakarmić maluszka. Proponuję 4 ławki dla mam karmiących w Osowskich 
parkach. Zwykłe ławki nie zawsze się do tego nadają, są albo blisko ulicy, 
zajęte lub nasłonecznione. Ławki byłyby ustawione w pobliżu placów 

34 000 zł  
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zabaw w parkach, tyłem do spacerujących, posiadałyby zadaszenie. Każda 
z ławek będzie wyposażona w przewijak oraz kosz na śmieci. Każda ławka 
zawierałaby również informację w postaci tabliczki o jej przeznaczeniu. 
Dzięki ławkom mamy będą miały większy komfort psychiczny przy 
przewijaniu, jeżeli chodzi o opiekę nad maluszkiem. Przy każdej z ławek 
kosz na śmieci. 
 
Lokalizacja: Park Chirona, Park Diany, Park przy Bliźniąt, Zieleniec przy Orfeusza 

 

8 

 
Park Leśny przy ulicy Niedziałkowskiego 

 
Opis: Projekt uwzględnia utworzenie uporządkowanego parku leśnego na 
terenie miejskim przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Balcerskiego 
obok budynku policji. 
Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego, często nazywany "Płucami 
Osowej", jest aktualnie terenem niezagospodarowanym i zaniedbanym. 
Rada Dzielnicy Gdańsk Osowa zleciła wykonanie projektu parku leśnego 
w tym miejscu. Projekt jest gotowy i zakłada utworzenie alejki z 
odnogami do ulicy Niedziałkowskiego, ustawienie ławek, śmietników i 
stojaków rowerowych, tablic edukacyjnych oraz okablowania pod 
przyszłe oświetlenie. 
Do realizacji nie będą zgłoszone zakup oraz ustawienie lamp, zgodnie z 
prośbą mieszkańców ulicy Zaruskiego. 
Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego będzie służyć uczniom, 
opiekunom oczekującym na uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 81 
i będzie powiązany z przyszłymi planowanymi inwestycjami zielonymi na 
terenie dzielnicy. 
Z projektem parku leśnego mogą się Państwo zapoznać w załącznikach. 
 
Lokalizacja: Teren zielony przy zbiegu ulic Niedziałkowskiego i Balcerskiego.  
Obręb: Osowa 
Działka: 901/2 

 

320 000 zł  

9 

 
Doświetlenie przejść, pasy i znaki poziome 

 
Opis: Doświetlenie przejść dla pieszych, pasy i oznakowanie poziome na 
ulicach. Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wodnika, Jedno-
rożca, Niedziałkowskiego. Pomalowanie trwałych (grubowarstwowe) 
pasów na przejściach dla pieszych i innych znaków poziomych na jezdni-
ach ulic: Wodnika, Jednorożca i Niedziałkowskiego. Wymienione ulice są 
obciążone ruchem pieszym i samochodowym. Piesi są bardzo słabo 
widoczni, zwłaszcza osoby przy przejściach dla pieszych. Znaki poziome 
na jezdniach nie są widoczne. Celem projektu jest poprawa bezpiec-
zeństwa ruchu pieszych i pojazdów. 
 

300 000 zł  
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Lokalizacja: Gdańsk Osowa, ulice: Wodnika, Jednorożca, Niedziałkowskiego 

10 

 
Huśtawka typu heksagon (połączenie 8 standardowych huśtawek w 

jednej instalacji), dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat 
 
Opis: Huśtawka typu heksagon, to połączenie 8 standardowych huśtawek 
w jednej instalacji. Jest to element placu zabaw dedykowany dla trochę 
starszych dzieci w wieku 6-12 lat.  
Park Chirona w Gdańsku Osowej z racji swojego położenia, wśród 
największych osiedli dzielnicy stał się swoistym centrum kulturalno-
rozrywkowym dzielnicy dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.  
Huśtawka typu hekasagon to świetna, nie droga atrakcja będąca 
idealnym uzupełnieniem dla tego bardzo popularnego terenu. 
 
Lokalizacja: 1091/2 - park Chirona cały park jedna działka 

 

45 200 zł  
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PIECKI-MIGOWO 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Nowy chodnik wzdłuż ul. Myśliwskiej - Etap I 

 
Opis: Wzdłuż ulicy Myśliwskiej chodnik ułożony jest z kostki w dwóch 
kolorach (szarej i czerwonej). Taki stan rzeczy ma miejsce po obu 
stronach jezdni. Czerwony kolor drogi jednoznacznie kojarzy się 
mieszkańcom Gdańska z drogą rowerową. Z tego powodu wielu 
rowerzystów mylnie uznaje czerwoną część chodnika za drogę rowerową 
(nie patrząc na znaki) co prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. 
Wzdłuż ulicy usytuowane jest wiele nowych osiedli, gdzie mieszka dużo 
młodych rodzin z małymi dziećmi. Dlatego też niestety często dochodzi w 
tej okolicy do rozmaitych incydentów drogowych z udziałem pieszych i 
rowerzystów. Często niebezpiecznych dla zdrowia dzieci. Projekt ma za 
zadanie ułożyć na nowo chodnik wzdłuż całej ulicy Myśliwskiej gdzie 
znajduje się obecnie czerwona kostka, która mylnie jest uznawana za 
drogę rowerową. W przyszłości (rezerwa miejsca) po jednej stronie drogi 
można by usytuować również ścieżkę rowerową wykonaną z użyciem 
tzw. "asfaltu rowerowego", zamiast drogi w pasie jezdni. 
Jest to etap I, który będzie obejmował projekt inwestycji oraz realizację 
maksymalnie długiego odcinka, do wykorzystania środków 
przeznaczonych na zadanie. 
 
Lokalizacja: ul. Myśliwska, Gdańsk z wyłączeniem działek będących współwłasnością osób 
prywatnych. 

 

720 000 zł  

2 

 
Budowa zatoki postojowej i modernizacja fragmentu chodnika wzdłuż 

ul. Myśliwskiej 
 
Opis: Projekt zakłada budowę zatoki postojowej dla samochodów oraz 
modernizację przyległego do niej chodnika. Obecnie chodnik w tym 
miejscu jest nierówny, a pas trawnika całkowicie zniszczony przez 
parkujące na nim samochody zatrzymujące się do m. in. pobliskiego 
paczkomatu i punktów usługowych. 
Zakładana powierzchnia zatoki to płyty "meba". Pozwoli to zwiększyć 
chłonność wód opadowych przez grunt. Dodatkowo w otworach płyt 
można zasadzić trawę, poprawiając estetykę otoczenia. 
Chodnik w połowie szerokości ma niebieską kostkę, zaś w drugiej połowie 
czerwoną- jest to pozostałość po dawnej drodze rowerowej. Po 
modernizacji projekt zakłada jednolity kolorystycznie chodnik, który nie 
będzie mylony ze ścieżką rowerową. 

192 000 zł  
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Na zaznaczonej części trawnika wskazane są nowe nasadzenia- 
drzewa/trawnik/żywopłot. 
 
Lokalizacja: 151/1, 151/2 i 161 obręb 77 

3 

 
Multi Park Morena - II Etap 

 
Opis: Zadanie jest kontynuacją wygranego projektu z poprzedniej edycji - 
Multi Park Morena i jego celem jest pozyskanie środków na doposażenie 
parku w dodatkowe element, na które może zabraknąć środków z 
pierwszej edycji. W tej edycji chcemy wyposażyć MPM w tor do 
parkour'u, całoroczną zjeżdżalnię rurową (również dla dorosłych) oraz tor 
rowerowy. Środki uzyskane w tej edycji mają również pomóc uzupełnić 
pozostałe atrakcje o dodatkowe elementy - większą ilość przyrządów 
siłowni zewnętrznej, więcej elementów w skateparku oraz inne. 
 
Lokalizacja: Teren rekreacyjny przy ul. Królewskie Wzgórze, obr. 50, dz. 67/31,65/11 

 

753 000 zł  

4 

 
PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE 

PRZY UL. WARNEŃSKIEJ 
 
Opis: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU ZIELONEGO DO CELÓW 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO. WYDZIELENIE MIEJSC 
POSTOJOWYCH / OBECNIE ZAWŁASZCZANYCH PRZE PARKUJĄCYCH 
KOSZTEM TERENÓW ZIELONYCH - NALEŻY JE PRZYSTOSOWAĆ JAKO 
EKOLOGICZNE / Z PŁYT KRATOWYCH Z ODBIOREM WÓD OPADOWYCH/. 
PROJEKT ZAKŁADA WYDZIELENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 
(OKOŁO 19) DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI DZIELNICY PIECKI-MIGOWO. 
NALEŻY TEŻ WYMIENIĆ DRZEWOSTAN NA MNIEJ ALERGOGENNE JAK NP; 
DĘBY, BUKI , SOSNY, LIPY, MODRZEW / OBECNIE GŁÓWNIE OLCHY W 
STANIE KRYTYCZNYM/, NASADZIĆ DOKOŁA ŻYWOPŁOT Z KRZEWÓW 
LIŚCIASTYCH,. 
POSTAWIĆ ; ŁAWKI, URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ , STOLIK DO 
SZACHÓW/DOMINA. 
KORZYŚCI: 
1. INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM 
WSPÓLNOTOWYM/ miejsca postojowe/. 
2.ROZWÓJ ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. 
3.ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ALERGOGENNYCH. 
 
Lokalizacja: TEREN ZIELONY PRZY BUDYNKACH WARNEŃSKA 2,4,3,5. 
OBRĘB 053 DZIAŁKA NR 372/3. 

 

200 000 zł  
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5 

 
Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Polana i las przy ul. Magellana 

 

5 900 zł  

6 

 
Zielona Myśliwska 

 
Opis: Wzdłuż Myśliwskiej powinna zostać nasadzona roślinność, która 
poprawi estetykę ulicy. Myśliwska jest ulicą, na której ze względu na dużą 
ilość usług i bliskość osiedli mieszkaniowych, odbywa się intensywny ruch 
pieszy. Zasadzona roślinność stanowiłaby barierę dla pieszych, która 
oddzielałaby ich od jezdni, filtrowała zanieczyszczenia z powietrza oraz 
stanowiła azyl podczas upalnych dni letnich lub silnych podmuchów 
wiatru. Myśliwska boryka się z problemami wynikającymi z 
zanieczyszczeń emitowanych przez piece pobliskich domów 
jednorodzinnych i intensywny ruch samochodowy oraz wysokie 
temperatury odczuwalne latem. Odpowiednio dobrana roślinność 
zminimalizowałaby te problemy i zwiększyła komfort okolicznych 
mieszkańców i pieszych. Dodatkowo projekt przewiduje estetyczne 
wygrodzenie zieleni, tak aby uniemożliwić jej dewastacje i utworzenie 
zatoki parkingowej dla dwóch aut przy paczkomacie. 
 
Lokalizacja: Myśliwska 33-78,  
Działki: Obręb 050 Numer działki 1; Obręb 051 Numer działki 5; Obręb 050 Numer działki 
11; Obręb 050 Numer działki 23; Obręb 051 Numer działki 35/1; Obręb 051 Numer działki 
39; Obręb 051 Numer działki 40; Obręb 051 Numer działki 43/1; Obręb 051 Numer działki 
43/1; Obręb 051 Numer działki 45/7; Obręb 051 Numer działki 46/1; Obręb 051 Numer 
działki 58/8; Obręb 051 Numer działki 58/9; Obręb 051 Numer działki 52/2; Obręb 050 

270 000 zł  
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Numer działki 3/1;Obręb 050 Numer działki 2/1; Obręb 050 Numer działki 4/1; Obręb 050 
Numer działki 6/1; Obręb 050 Numer działki 6/10; Obręb 050 Numer działki 9/1; Obręb 
050 Numer działki 11; Obręb 050 Numer działki 12; Obręb 050 Numer działki 13; Obręb 
050 Numer działki 38/4; Obręb 050; Numer działki 31/5; Obręb 050 Numer działki 24 

 

7 

 
Sport i rekreacja dla każdego - od małego do dużego. 

 
Opis: Łączy nas sport, łączy nas zabawa. Budowa boiska do piłki nożnej 
przy SP1. Planujemy przygotowanie i odwodnienie podłoża, położenie 
nawierzchni poliuretanowej, zainstalowanie bramek, piłkochwytów, 
wytyczenie linii na boisku, zakup ławek i odtworzenie zieleni. Celem 
projektu jest integracja mieszkańców w ramach lokalnej wspólnoty 
poprzez stworzenie na terenie dzielnicy miejsca do aktywnego spędzania 
wolnego czasu, propagowanie idei "fair play" i zdrowego stylu życia. 
Ponadto budowa boiska umożliwi prowadzenie zajęć sportowych w 
sezonie wiosenno-jesiennym, nie w hali sportowej, a na świeżym 
powietrzu. Przewidujemy także wzrost aktywności sportowej 
mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo, szczególnie dzieci w wieku 
szkolnym. Nowe boisko przyczyni się również do poprawy 
bezpieczeństwa, ponieważ najmłodsi mieszkańcy dzielnicy będą 
korzystać z terenu ogrodzonego i zagospodarowanego. 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr1 znajduje się w dzielnicy Piecki-Migowo (ul. P. 
Gojawiczyńskiej 10, 
80-286 Gdańsk). Składa się z czterech budynków i przylegającego terenu zielonego, jest to 
obiekt użyteczności publicznej 
będący własnością Miasta Gdańska. Projekt dotyczy działki nr 0053.158/24, która 
znajduje się na terenie szkoły. 

 

565 000 zł  

8 

 
EKO-ścieżka do SP 85 i Przedszkola 82 oraz Migowska Polana z górką 

saneczkową. 
 
Opis: W tym roku realizujemy 2 w1! Planujemy: 
1. wybudować ścieżkę pieszo-rowerową wraz z oświetleniem, która 
ułatwi mieszkańcom Wzgórz: Myśliwskiego, Morenowego i Królewskiego 
poruszanie się pomiędzy dzielnicami Piecki-Migowo oraz Jasień i będzie 
EKO-alternatywą dla codziennych korków i zgiełku ulicznego. Dla 
mieszkańców Wzgórz jest to najkrótsza droga do Szkoły Podstawowej Nr 
85 i Przedszkola Nr 82 na Jasieniu, jednak w czasie zimowych roztopów 
lub opadów deszczu praktycznie niemożliwa do przejścia. 
2. zagospodarować teren wzdłuż Potoku Siedlickiego, który posłuży 
rekreacji mieszkańcom Wzgórz oraz sąsiadującego Jasienia.  
„Migowska Polana” ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu 
rekreacyjnego. Przewidujemy uporządkowanie terenu, ścieżkę, 
nasadzenia, obsianie trawą, zagospodarowanie części terenu jako górki 
saneczkowej, siłownię pod chmurką, ławki, stojaki na rowery. 

596 200 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Projekt wpisuje się w krajobraz otuliny Potoku Siedlickiego i jest zgodny z 
założeniami OSTAB dla tego terenu. 
Lokalizacja: Działki nr 7/4,8/2 i 67/22 obręb nr 050,  
zachodnia część terenu zielonego 014-ZP62, ul. Myśliwskie Wzgórze, ul. Morenowe 
Wzgórze, powyżej koryta Potoku Siedlickiego, jak zaznaczono na mapce. 

 

9 

 
Sąsiedzkie miejsce spotkań. Zagospodarowanie terenu na potrzeby 

rekreacyjne w Dolinie Pileckiego (ul. Dolne Migowo). 
 
Opis: Na krańcu Doliny Pileckiego i ul. Dolne Migowo, w pobliżu lasu, 
znajduje się teren który idealnie nadaje się na miejsce spotkań 
okolicznych mieszkańców. W tej chwili działka o numerze 103 jest w 
opłakanym stanie i została rozjeżdżona przez sprzęt budowlany.  
Podczas ostatniej, zorganizowanej przez mieszkańców osiedla Młoda 
Morena, akcji sprzątania okolicznych terenów zielonych (w tym lasu), 
wykiełkował pomysł zaaranżowania pobliskiej przestrzeni na miejsce 
spotkań sąsiadów. Pozytywny odzew, również ze strony sąsiadów z wyżej 
położonych osiedli, dał nam impuls do działania. 
Na terenie dzielnicy Piecki-Migowo nie ma wystarczającej ilości miejsc 
służących integracji sąsiadów. Stworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich, z 
placem zabaw wykonanym z materiałów naturalnych, w większości z 
elementów drewnianych, spowoduje, że całe rodziny będą mogły 
spędzać czas w sąsiedztwie pięknej przyrody.  
Powierzchnia którą chcemy przeznaczyć na miejsce spotkań to około 260 
m2. 
 
Lokalizacja: ul. Dolne Migowo, obręb 052, dz. nr 0052.103 

 

159 950 zł  

10 

 
Modernizacja wejścia do budynku przychodni Morena od ul Piecewskiej 

/ zagospodarowanie terenu wokół do celów społecznych przy Domu 
Sąsiedzkim Piecki-Migowo, budowa poręczy schodów na parking tzw 

Carre 
 
Opis: Wymiana drzwi wejściowych od ul. Piecewskiej oraz bramy 
wjazdowej wraz przystosowaniem zjazdu dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową użytkowników przychodni oraz Domu Sąsiedzkiego Piecki-
Migowo / nad wejściem umieścić plafon z informacją "DOM SĄSIEDZKI 
PIECKI MIGOWO". Przystosować teren zielony na cele umożliwiające 
odbywanie koncertów oraz tzw. "wolnych debat" czyli ; zadaszoną mała 
scenę wkomponowaną w skarpę. Na ternie zielonym umieścić stół do 
ping ponga, stół do szachów/domina oraz ławki przy scenie jako 
widownia.  
Przy schodach prowadzących na parking tzw Carrafura koniecznie 
zamontować dwustronne poręcze. 

300 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW , ROZWÓJ ZDROWOTNY. REKREACJA I 
SPORT. ROZSZERZENIE OFERTY DOMU SĄSIEDZKIEGO. WZROST 
AKTYWNOŚCI SENIORÓW. 
 
Lokalizacja: Teren oraz budynek Przychodni Morena ul. Jaśkowa Dolina 105. Obręb 052, 
działka 84/5 

 

11 

 
PARK KIESZONKOWY na Morenie - zielona otulina wejścia do lasu na 

Pieckach 
 
Opis: Utworzenie PARKU KIESZONKOWEGO na Morenie - jako zielonej, 
urządzonej otuliny wejścia do lasu na Pieckach - przy skrzyżowaniu ulic 
Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana (w sąsiedztwie Przedszkola 
nr 74). 
Park kieszonkowy na wzór parku kieszonkowego u zbiegu ulic Matki Polki 
i Partyzantów oraz parku kieszonkowego u zbiegu ulic Wyzwolenia i 
Oliwskiej. 
W planie: 
elementy drogowe ciągów dla pieszych - nawierzchnia gliniasto-żwirowa 
w obrzeżach betonowych pod ławkami i krzesłami, oraz pomosty z 
drewna syntetycznego 
elementy roślinne - nasadzenia z bylin, roślin cebulowych, pnączy oraz 
traw ozdobnych i krzewów ozdobnych iglastych 
mała architektura - ławki i krzesła (min. 12 szt.), i zielone „ściany” z paneli 
drewnianych ze skrzynią obsadzoną 
 
Lokalizacja: PIECKI-MIGOWO 
Przy skrzyżowaniu ulic Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana (w sąsiedztwie 
Przedszkola nr 74) 
Działki nr 1/5 i 1/4, obręb 052 

 

250 000 zł  

12 

 
Park Uphagenów - miejsce wypoczynku i aktywizacji dla seniorów w 

rejonie ul. Piecewskiej w sąsiedztwie stacji BP i Przychodni Morena: Tor 
do gry w bule, ławki, urządzenia do gry w szachy oraz warcaby. 

 
Opis: Współtwórcami projektu są Radni Dzielnicy Piecki-Migowo: 
Radosław Nowak i Mateusz Zakrzewski. 
Projekt zakłada stworzenie zielonego azylu dla seniorów w centrum 
dzielnicy Piecki-Migowo. Teren pomiędzy Stacją BP, Biedronką a 
Przychodnią MORENA jest obecnie bardzo zaniedbany.  
Celem wniosku jest utworzenie parku nawiązującego do dawnej funkcji 
obecnego rejonu ul. Piecewskiej. W przeszłości gdańscy patrycjusze 
posiadali tu piękne rezydenckie wakacyjne. 
Projekt zakłada stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku poprzez: 

188 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

- uporządkowanie terenu 
- stworzenie nasadzeń kwiatowych 
- utworzenie toru do gry w bule 
- montaż ławek  
- stworzenie miejsc do gry w szachy / warcaby 
- montaż stołu do ping-ponga 
- montaż śmietników 
- wytyczenie estetycznych alejek 
- uporządkowanie drzew w parku 
- badanie stanu fitosocjologicznego drzew 
- działania zabezpieczające drzewostan oraz w razie konieczności 
dokonanie nowych nasadzeń 
- utworzenie tablicy przedstawiającej historię Piecek-Migowa. 
Realizacja zadania dopasowana do wykorzystania środków. 
 
Lokalizacja: Lokalizacja parku między ulicą Rakoczego a Piecewską.  
Teren znajduje się praktycznie w centrum dzielnicy Piecki-Migowo. Miejsce jest 
uczęszczane przez dużą liczbę mieszkańców ze względu na bliskie sąsiedztwo sklepów, 
stacji benzynowej oraz Przychodni Morena, do której każdego dnia przychodzi spora liczba 
seniorów. To właśnie realizację potrzeb tej grupy wiekowej zapewni budowa parku. W 
miarę możliwości atmosferycznych możliwe będzie oczekiwanie na wizytę lekarską w 
przyjemnych okolicznościach na świeżym powietrzu. Bliskie sąsiedztwo zabytkowego 
rokokowego Dworu Uphagena powinno sprzyjać poprawie wiedzy historycznej o dzielnicy. 
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PRZERÓBKA 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Przeróbka-Dzielnica przyjazna kotom. 

 
Opis: W dzielnicy Przeróbka występuje nad populacja kotów wolno 
żyjących.Koty bytują wśród bloków mieszkaniowych, bardzo liczne stada 
zamieszkują ogródki działkowe. W sezonie wiele osób przywozi nowe 
koty na działki, które rozmnażają się tam bez 
żadnej kontroli, po to tylko, żeby zimą, z braku pożywienia, umierać z 
głodu i zimna. Konieczne jest w ramach 
realizacji zadania rozpowszechnianie informacji o możliwej pomocy dla 
kotów, 
Aby zmniejszyć ilość kotów żyjących na wolności konieczne jest 
przeprowadzanie sterylizacji i kastracji. Trzeba 
zapewnić chorym kotom opiekę weterynaryjną, wesprzeć je w zakresie 
dokarmiania. 
Koty wolno żyjące są w większości dzikimi zwierzętami, żeby im pomóc 
trzeba je umieć odławiać, za pomocą 
specjalistycznego sprzętu (Klatki-łapki). Bardzo potrzebna jest 1 osoba, 
która będzie opiekunem kotów w dzielnicy: będzie 
monitorowała sytuację zwierząt, zbierała zgłoszenia o zwierzętach w 
potrzebie, odławiała koty i transportowała je do lecznicy weterynaryjnej. 
 
Lokalizacja: Przeróbka 

 

42 000 zł  

2 

 
Rodzinna Gra Terenowa Przeróbka - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 

5 900 zł  



 

73 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Westerplatte 

3 

 
Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle 

 
Opis: Wnoszę o ustawienie 10 ławek wraz ze śmietnikami na nabrzeżu 
przy Martwej Wiśle,poniżej mostu Siennickiego Promenada jest już 
ładnie oświetlona, brakuje tylko miejsca do wypoczynku dla 
mieszkańców. Korzystać będą zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy 
dzielnicy, zwłaszcza w cieplejsze dni i wieczory. 
 
Lokalizacja: Nabrzeże przy Martwej Wiśle. Przeróbka 

 

8 000 zł  
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PRZYMORZE MAŁE 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Remont chodników na Przymorzu Małym 

 
Opis: Remont chodnika po południowej stronie. Zakres robót do realizacji 
zaczyna się od Krzywoustego 24 w stronę Dworca PKP, aż do wyczerpania 
kwoty budżetu 
Chodnik ten jest w złym stanie technicznym. Połamane, niestabilne oraz 
wystające płyty chodnikowe, a także w/w krawężniki są zagrożeniem dla 
mieszkańców oraz utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich bądź dla rodziców z wózkami dziecięcymi.  
Jest to jeden z najbardziej uczęszczanych chodników na naszej dzielnicy. 
Pełni on rolę głównego ciągu pieszego prowadzącego z Dworca 
PKP Gdańsk Oliwa w kierunku rynku i dalej linii tramwajowych.  
W ramach projektu zostaną również: 
- odświeżone trawniki przyległe do chodnika ,  
- wykonane nasadzenia zieleni w postaci krzewów oraz drobnej 
roślinności ozdobnej, 
- zamontowane elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na 
śmieci itp 
 
Lokalizacja: Planowana inwestycja będzie miała miejsce na działce numer 0016.276/4 
oraz na działce numer 0016.65/2 

 

476 000 zł  

2 

 
Oświetlenie przejścia ciągu pieszego w pasie drogi publicznej pomiędzy 
parkingiem a działką SUAR przy ul. Krynickiej w działce pasa drogowego 

nr 232/4 
 
Opis: Oświetlenie przejścia ciągu pieszego w pasie drogi publicznej 
pomiędzy parkingiem a działką SUAR przy ul. Krynickiej w działce pasa 
drogowego nr 232/4 
 
Lokalizacja: Przymorze Małe (PMA) 

40 000 zł  

3 

 
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych ul. Bydgoska -Bzowa 

 
Opis: Od wielu lat skrzyżowanie ul. Bydgoskiej i Bzowej oraz drogi 
wewnętrznej PSM Przymorze w związku ze znacznym wzrostem 
natężenia ruchu ( zwłaszcza w dni targowe) stanowi zagrożenie ( wozy 
strażackie nie mają szansy przejazdu) jak i dużą uciążliwość( doszło do 
kilku kolizji w ostatnim czasie). Ul. Bydgoska od skrzyżowania z Bzową do 
budynku nr 6 przy ul. Bydgoskiej jest wąska i pojazdy aby się minąć jeżdżą 

100 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

po chodnikach. Dotyczy to również ul. Bzowej od momentu 
uruchomienie na krótkim odcinku ruchu dwukierunkowego ( czyj to był 
pomysł???). Planowany remont ul. Bzowej tylko w niewielkim stopniu 
rozwiąże te problemy. Dodatkowo ruchliwa już ul. Bydgoska przebiega 
tuż przy wejściu do budynku Bzowa nr 7 co stanowi zagrożenie dla dzieci 
mimo istniejących barierek. Moja propozycja jest taka aby dla ul. 
Bydgoskiej wykonać niezależny wjazd od strony ul. Czerwony Dwór lub ul. 
Bora Komorowskiego. Działki przez które miałby przebiegać wjazd należą 
do gm. Miasta Gdańska ( nr. 497/8, 381). 
 
Lokalizacja: Gdańsk ul. Bydgoska - projektowany wjazd z działki nr 497/8 poprzez dz.nr 
380/2 i 381 obr. 016 ( wł: Gmina Miasta Gdańska) do ul. Czerwony Dwór lub z działki nr 
497/8 obr.016 do ul. Gen. Bora-Komorowskiego dz.nr 1/3 obr.020 (wł: Skarb Państwa) 

4 

 
Remont dróg na Przymorzu Małym - Krynicka i Lęborska 

 
Opis: Remont nawierzchni jezdni ul. Krynickiej 80 m (od ulicy Słupskiej do 
ul. Lęborskiej) i ulicy Lęborskiej - 100 m (od ul. Krynickiej do budynku 
Lęborska 22). 
 
Lokalizacja: Ulica Lęborska i ulica Krynicka na Przymorzu Małym 

476 000 zł  

5 

 
Rowerowy Miś - ogólnodostępny plac rowerowy dla dzieci przy 

Przedszkolu nr 49 "Miś" w Gdańsku, Przymorze Małe 
 
Opis: Zadanie dotyczy budowy dziecięcego placu rowerowego na terenie 
Przedszkola nr 49 "Miś" w Gdańsku. W ramach projektu powstanie placyk 
manewrowy wraz z całą niezbędną infrastrukturą rowerową tj. ze 
znakami drogowymi pionowymi, oznakowaniem poziomym oraz 
przejściami dla pieszych. W ramach zadania powstaną również 
chodnikowe gry planszowe. Dzięki tej inwestycji środowisko lokalne zyska 
nowe miejsce rekreacji i integracji sąsiedzkiej. Z uwagi na niezależne 
wejście na plac rowerowy, będą mogły korzystać z niego dzieci wraz z 
rodzicami również z poza naszego przedszkola. 
 
Lokalizacja: Przymorze Małe, 80-379 Gdańsk, ul.Śląska 35a Teren: Obręb 020, działka nr 
140 

350 000 zł  

6 

 
Zielone Skwery na Przymorzu Małym - kolejny skwer sąsiedzki na naszej 

Dzielnicy! 
 
Opis: Budowa kolejnego Zielonego Skweru na terenie dzielnicy Przymorze 
Małe przy ulicy Chłopskiej na wysokości bloków Chłopska 7 i Śląska 88. 
2. Przy ul. Chłopskiej budowa chodników, postawienie ławek, 
śmietników, nasadzenia krzewów i budowa kwietników. 
Lokalizacja: Plac przy ulicy Chłopskiej. Numery działek: 0020.224/5 i 0020.224/6. 

250 000 zł  
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PRZYMORZE WIELKIE 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Wybieg i plac zabaw dla psów. 

 
Opis: Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zielonego (w 
okolicach deptaku pieszo-rowerowego na tyłach przychodni zdrowia 
pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Piastowską) na potrzeby czworonogów. Psi 
plac zabaw z wybiegiem to teren ogrodzony wśród drzew i krzewów. 
Utworzenie takiego psiego placu zabaw przyczyniłoby się do rozwiązanie 
problemu puszczania psów bez smyczy w miejscach publicznych, 
propagowania nawyku sprzątania po swoich pupilach oraz mogłoby się 
stać miejscem nawiązania relacji międzysąsiedzkich. Plac zabaw i wybieg 
składał by się z następujących urządzeń: 
1.ogrodzenie 
2.kosz na śmieci 
3.kosz na psie odchody 
4.szałas mały i duży 
5.zestaw obręczy o zmiennej wysokości 
6.potrójna platforma 
7.płotki proste 
8.równoważnia 
9.ławka z oparciem x 2 sztuki 
 
Lokalizacja: Obręb: 017 
Działka nr: 10/5 i 4/20 

 

100 000 zł  

2 

 
Stoły piknikowe w Parku Reagana 

 
Opis: Park Reagana to największy gdański park, ogromny obszar na styku 
morza i tętniącego życiem miasta. Stanowi idealne miejsce do obcowania 
z naturą i odpoczynku z dala od miejskiego hałasu. Każdego dnia 
odwiedzany jest przez setki mieszkańców, nie tylko Przymorza, ale i 
całego Gdańska. Jego walory ujawniają się szczególnie wiosną i latem, 
kiedy to daje możliwość przyjemnego spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu, w tym także urządzenia pikniku, czy rozpalenia grilla w gronie 
rodziny i przyjaciół. Niestety Park nie dysponuje odpowiednią 
infrastrukturą, która pozwoliłaby zaspokoić potrzeby wszystkich 
zainteresowanych, a braki są szczególnie widoczne w ilości miejsc 
przeznaczonych na piknik. Projekt obejmuje więc zakup i instalację 20 
stołów piknikowych i zespolonych z nimi ławek pozwalających większej 
ilości osób na skorzystanie z takiej właśnie formy spędzenia wolnego 

80 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

czasu. Obecnie w Parku dostępnych jest tylko kilka urządzeń tego typu, a 
przy dobrej pogodzie są one nieustannie oblegane. 
 
Lokalizacja: Park im. Ronalda Reagana 

3 

 
Remont chodnika wzdłuż ulic Jagiellońskiej oraz Lecha Kaczyńskiego 

(d.Dąbrowszczaków) - etap I. 
 
Opis: Zadanie polega na remoncie fragmentu chodnika wzdłuż ulicy 
Jagiellońskiej w kierunku Parku im. R.Reagana oraz wzdłuż ul. Lecha 
Kaczyńskiego (d.Dąbrowszczaków) na odcinku od ul. Jagiellońskiej do 
deptaku i w kierunku Parku im. R.Reagana. W ramach zadania zostanie 
wymieniona nawierzchnia istniejącego chodnika na nową, usadowione 
zostaną ławki wraz z koszami na śmieci oraz wykonane zostaną 
nasadzenia krzewów i drzew. 
W okolicy część chodników została już wymieniona - wskazane w 
projekcie chodniki byłyby dopełnieniem już wykonanych prac. W 
kolejnych latach zgłoszona zostanie kontynuacja remontu chodników w 
kierunku do ul. Piastowskiej wzdłuż ul. Lecha Kaczyńskiego 
(d.Dąbrowszczaków) - etap II. 
 
Lokalizacja: Obręb: 0 17 
Działki nr 4/12 oraz 86 

 

500 000 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Park Reagana 

5 900 zł  
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5 

 
Doposażenie placu zabaw dla psów 

 
Opis: Zadanie polega na doposażeniu wybiegu dla psów w ciągu pieszo - 
rowerowym, zlokalizowanym na przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża - 
wejście "C" do Parku Reagana. 
Składniki: 
1. równoważnia 
2. płotki małe i duże 
3. przeskok potrójny 
4. słupki do slalomu 
 
Lokalizacja: Park Reagana, przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od ul. 
Obrońców Wybrzeża (od strony wejścia "C"). 

18 860 zł  

6 

 
OGRODY w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji 

własnych pomysłów 
 
Opis: Projekt zakłada przebudowę placów zabaw z nowymi 
nasadzeniami; powstaną rabaty, kompleks doświadczalny do prac 
ogrodniczych zawierający ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek 
meteorologiczny a także szklarnię dla ogrodu warzywno-ziołowego. 
Wielozmysłowe doświadczanie przyrody zapewnić ma ścieżka 
sensoryczna łącząca w sobie różne faktury podłoża i rośliny różniące się 
pokrojem, ulistnieniem, kolorem i kształtem kwiatów oraz zapachem. 
Aby umożliwić prowadzenie zajęć na zewnątrz zaplanowano "zieloną 
salę" tj. altankę oraz mini domki dla dzieci. Strefa zabaw swobodnych ma 
być wyposażona w nowoczesne i bezpieczne oraz atestowane 
urządzenia. Projekt zakłada również przebudowę ścieżki dla jednośladów 
oraz budowę miasteczka ruchu drogowego, modernizację tarasu oraz 
budowę mini boiska do gry w piłkę dla najmłodszych. Realizacja projektu 
będzie stanowiła mini ogród, z którego będą mogli korzystać rodzice wraz 
z dziećmi. Planuje się zaangażowanie seniorów, którzy będą pełnili rolę 
opiekuna. 
Zakres etapu I zostanie określony po opracowaniu dokumentacji 
projektowej dla każdego przedszkola. 
 
Lokalizacja: Całość inwestycji znajduje się na terenie dzielnicy Przymorze Wielkie. 
Przedszkole nr 51 ul. Piastowska 102, Gdańsk 80-341; działka nr 2/41, obręb 17 
Przedszkole nr 57, ul. Kołobrzeska 71, 80-397 Gdańsk, działka nr 39, obręb 21 
Przedszkole nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F Gdańsk 80-398; działka nr 5/2, obręb 21 

 

762 900 zł  
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7 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Przymorze Wielkie 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Przymorze Wielkie. 
Program zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow 
joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking 
(marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie 
składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem 
projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i 
kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą 
się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez 
urazowo i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do 
spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej 
integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 
grupach: podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do 
jesieni. Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć 
Nordic Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park Prezydenta Ronalda Reagana (obręb 018, numer działki 17/8) 

 

10 400 zł  

8 

 
Kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii .Skwer wypoczynkowy za 

przychodnią 1 etap. 
 
Opis: Kwitniecie pięknych czerwonych ,różowych wiśni co roku przyciąga 
tłumy widzów. Można posadzić je także u nas .Ogromny teren zielony z 
tyłu za przychodnia obok dawnego parkingu jest od lat zaniedbany 
.Chcemy tam zrobić skwer wypoczynkowy dla mieszkańców . Posadzić 
wiśnie ozdobne, ławki i leżaki uporządkować teren. 
Kolejny etap przywrócenie dawnego przejścia do ulicy Jagiellońskiej oraz 
kolejne atrakcje dla mieszkańców do przyjemnego spędzania czasu w 
dzielnicy w tym miejscu. 
 
Lokalizacja: Obręb: 017 
Działka nr: 10/5 i 4/20 

100 000 zł  

9 

 
Drewniane krzesełka w Parku im. R.Reagana 

 
Opis: Zadanie polega na montażu 20 drewnianych krzesełek w 
przestrzeni, gdzie już są zamontowane drewniane leżaki. Dzięki tej 
inwestycji ta część parku wzbogaci się o kolejne elementy małej 
architektury sprzyjające wypoczynkowi i integracji. 
 
Lokalizacja: Obręb 018 
Działka 27/3 

 

30 000 zł  
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10 

 
Hamak miejski w Parku im. R.Reagana 

 
Opis: Hamak Miejski to nowoczesny element małej architektury miejskiej, 
który może stać się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców 
Gdańska oraz atrakcją turystyczną. Hamak Miejski jest twórczym 
przetworzeniem sielskiego elementu przydomowych ogrodów. Jego 
konstrukcja jest stabilna dzięki mocowaniu rozpiętemu pomiędzy dwoma 
potężnymi metalowymi walcami, które gwarantują wytrzymałość 
projektu. Ponieważ odporna na zniszczenia musi być również sama 
konstrukcja siedzisk hamaków, projekt zakłada wykonanie ich nie z 
tradycyjnego materiału, ale połączonych ze sobą elastycznych pasów 
(podobnych do pasów bezpieczeństwa w samochodzie). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu konstrukcja hamaka jest wytrzymała, a zarazem wygodna i 
estetyczna. Duża szerokość siedziska pozwala na swobodny wypoczynek 
dwóch osób. Dzięki stosunkowo niskiemu zawieszeniu hamaka nad 
ziemią mogą z niego korzystać również rodziny z dziećmi. Hamak Miejski 
może być idealnym miejscem do wypoczynku. 
 
Lokalizacja: Park im R.Reagana 
Obręb 018 
Działka nr 27/3 

 

138 000 zł  

11 

 
Poidełko czyli woda pitna z dozownika w Parku Reagana w Krainie 

Zabawy. 
 
Opis: Poidełko wodne zdroje to nic innego jak dozownik z czystą pitną 
wodą . 
Jest tam czysta woda taka sama jak w kranie zdatna do picia i mycia. 
Poidełka są higieniczne umożliwiają bezdotykowe napicie się wody 
tryskającej z kranu.  
Z poidełka każdy będzie się mógł napić. Wszyscy oczekują na te poidełko 
.W krainie zabawy ,która jest oblegana codziennie , konieczny jest dostęp 
do czystej wody, można dzięki temu umyć ręce i napić się wody co 
szczególnie jest przydatne latem w upały. Poidełka są bardzo popularne 
,ale brakuje ich właśnie w miejscach jak place zabaw gdzie jest najwięcej 
mieszkańców.  
Dostęp do wody latem jest nieoceniony dla uprawiających sport. 
Mnóstwo ludzi biega w parku. Będzie korzystne dla środowiska 
naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia sprzedaży butelek 
plastikowych z wodą i napojami. Dla miasta oznacza to także niższe 
koszty wywozu śmieci. Zamontowana będzie wersja poidełka z dostępem 
misą oddzielnie dla piesków itp .Taka jak w Jelitkowie i na zdjęciu. 
Możliwa lokalizacja jest wskazana przez GIWK, przy wejściu do parku 
wraz ze ścieżką rowerową ( na wysokości stacji paliw i salonu 
samochodowego). 

90 000 zł  
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Lokalizacja: Bedzie się znajdowało w miejscu obok planowanej "Zielony Bulwar " najbliżej 
jak to możliwe przy 
krainie zabawy.Za strefą ochrony ujęcia wody. 

12 

 
Drewniane leżaki w Parku im. R. Reagana 

 
Opis: Projekt zakłada dostawienie do już istniejących drewnianych 
leżaków kolejnych 20 sztuk. 
 
Lokalizacja: Obręb 018 
Działka nr 27/3 

 

50 000 zł  

13 

 
Obudź smartfonowe zombie ! 

 
Opis: Instalacja w chodnikach przy przejściach dla pieszych listew 
ludowych ostrzegających czerwonym i zielonym światłem. 
Projekt zakłada instalację listew ostrzegających pieszych, którzy nie 
podnoszą wzroku w kierunku sygnalizacji świetlnej. Coraz więcej osób 
korzysta ze smartfonów i nie zwraca uwagi na światła. Osoby 
spoglądające na smartfon, najprawdopodobniej spojrzą też na ziemię, 
gdzie można zainstalować listwę świetlną. Składa się ona z paska z 
poliwęglanu z oświetleniem diodowym LED. Pasek jest długości ok. 150 
cm i może być umieszczony na chodniku. Jest połączony z instalacją 
sygnalizacji świetlnej i równocześnie z nią zmienia kolor na zielony i 
czerwony. 
 
Lokalizacja: 1. Ul. Jagiellońska 7 – przejście dla pieszych (listwy po dwóch stronach jezdni) 
2. Ul. Piastowska 100 d – dwa przejścia dla pieszych przez 2 jezdnie 
3. Ul. Kołobrzeska – Olsztyńska - dwa przejścia dla pieszych przez ul. Kołobrzeska i przez 
ul. Olsztyńską (sprawdzone, po gwarancji ) 

 

20 000 zł  

14 

 
Oświetlenie bulodromu do gry w kule w Parku Reagana 

 
Opis: Oświetlenie bulodromu (miejsca do gry w petanque (bule)) w 
Gdańskim Parku Reagana. 
Bulodrom to miejsce do spędzania czasu wolnego dla całych rodzin, a 
także miejsce do organizacji turniejów, które przyciągają graczy z całej 
Polski. 
Bulodrom już dawno wpisał się w krajobraz Parku Reagana, 
zamontowanie lamp umożliwi przedłużenie czasu wykorzystywania tego 
miejsca, a w przyszłości zaowocuje organizacją turniejów w boule rangi 
Mistrzostw Polski. W zimowym okresie pozwoli na popołudniowe 
treningi. Zwiększy bezpieczeństwo, zainteresowanie, a także popularność 
tego sportu, który jest dostępny dla osób w każdym wieku, a także osób z 
niepełnosprawnością. 

90 000 zł  
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Lokalizacja: Bulodrom na terenie Parku Reagana. dz.27/3 obr.18 

15 

 
Doposażenie Aktiv Park Przymorze o drewniane leżaki i miejskie 

hamaki-siedziska 
 
Opis: Zadanie polega na doposażeniu Aktiv Park Przymorze o 4 
drewniane leżaki oraz 3 miejskie hamaki-siedziska. 
Aktiv Park Przymorze stanowi centrum rekreacyjne dla mieszkańców. 
Charakteryzuje go wielofunkcyjność, otwartość oraz szerokie spektrum 
odbiorców. Aktiv Park Przymorze ma za zadanie łączyć pokolenia, być 
miejscem spotkań całych rodzin i integrować społeczność lokalną. Godne 
podkreślenia są walory edukacyjne i wychowawcze parku, na które 
składa się strefa tworzenia i doświadczania, ścianka do wspinaczki oraz 
ścieżka do balansowania- one mają motywować do myślenia w działaniu. 
 
Lokalizacja: Skwer zieleni, pomiędzy Przychodnią „Jagiellońska” przy ul. Jagiellońskiej 7, a 
kościołem rzymsko – katolickim pw. Świętego Józefa przy ul. Jagiellońskiej 9.  
Dzielnica: Przymorze Wielkie, działka nr 4/20 obr.17.  
Obręb: 17  
Działka: nr 10/5. 

 

31 000 zł  

16 

 
Zielone Przymorze 

 
Opis: Projekt zakłada estetyzację płotów niektórych nieruchomości na 
naszej dzielnicy. Projekt polega na: 
- wstawienie budek dla owadów pożytecznych 
- nasadzenie roślin pnących, krzewów, drzewek 
Wertykalne ogrody są idealnym rozwiązaniem na zazielenienie dzielnicy. 
Będą one urozmaiceniem krajobrazu i przestrzeni wspólnej wśród 
blokowisk i wszechobecnego betonu. 
 
Lokalizacja: ul. Jagiellońska 12 działka 0017.16 i 0017.17 
ul. Jagiellońska 14 działka 0017.18 i 0017.65/3 
ul. Jagiellońska 24 działka 0017.51 
ul. Opolska 9 działka 0021.82 

 

140 000 zł  

17 

 
Pumptrack Kołobrzeska, czyli rowerowy i nie tylko plac zabaw. 

 
Opis: Zadanie polega na budowie pumptracka, czyli rowerowego placu 
zabaw, użytkowanego przez wszystkie grupy wiekowe. Przystosowane 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych stają się świetną alternatywą na aktywne 
spędzanie czasu wolnego. Tory o specjalnie ukształtowanej nawierzchni 
kompozytowej z wyprofilowanymi zakrętami służą do jazdy na rowerze, 
hulajnodze, rolkach i deskorolce. Jazda na pumptracku to świetny trening 
koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi. 

463 150 zł  
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Projekt zakłada budowę toru o długości 115 metrów, powierzchni 
instalacji 16,2 m x 24,5 m na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku. 
W ramach zadania powstanie tor, zamontowane zostaną ławki oraz 
zagospodarowana zostanie zieleń poprzez nowe nasadzenia krzewów i 
drzew. 
 
Lokalizacja: Obręb: 021 
Działka nr 21/2 

18 

 
Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie przejść dla pieszych 

bez sygnalizacji świetlnej na Przymorzu Wielkim. 
 
Opis: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych na Przymorzu Wielkim. Inwestycja zakłada doświetlenie aż 
osiemnastu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej trzydziestoma 
ośmioma lampami LEDowymi na ulicach: KOŁOBRZESKIEJ, OBROŃCÓW 
WYBRZEŻA, DĄBROWSZCZAKÓW, OLSZTYŃSKIEJ i CZARNY DWÓR. Jako 
mieszkańcy, doskonale wiemy, że na naszej dzielnicy są przejścia wiodące 
do przystanków komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli, przychodni, 
parków, kościołów czy sklepów, które są niedostatecznie oświetlone. 
Pomyślmy o bezpieczeństwie wszystkich użytkowników chodników, tras 
rowerowych oraz jezdni. Doświetlenie przejść dla pieszych w postaci 
lamp LEDowych znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo podczas 
codziennego przemieszczania się po Przymorzu Wielkim. Jest to 
inwestycja obejmująca swoim zasięgiem całą naszą dzielnicę! Wspólnie 
możemy sprawić, że droga do domu dla nas i naszych bliskich będzie 
bezpieczniejsza. 
 
Lokalizacja: 18 przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim. Ulice: Kołobrzeska, Olsztyńska, 
Czarny Dwór, Dąbrowszczaków (Lecha Kaczyńskiego), Obrońców Wybrzeża. Mapa w 
załączniku. 

 

370 000 zł  

19 

 
Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej 57 

 
Opis: Zadanie polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw o dwa 
nowe urządzenia: 
1.huśtawkę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim 
2.huśtawkę typu "rodzic - dziecko", która umożliwia jednoczesne bujanie 
się rodzica z małym dzieckiem. 
 
Lokalizacja: Obręb: 021 
Działka nr 21/2 

 

74 000 zł  
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1 

 
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! 

 
Opis: Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny w ogrodowej i 
zielonej dzielnicy Gdańska,dla mieszkańców i uczniów Szkoły 
Podstawowej: różne dyscypliny w godzinach lekcyjnych i poza 
nimi.Należy zrealizować projekt budowlany: boiska,bieżnie,zieloną salę 
gimnastyczną,urządzenia do 
ćwiczeń,ogrodzenie,furtki,oświetlenie,monitoring. Obecnie Dzielnica nie 
dysponuje żadnym nowoczesnym i gwarantującym bezpieczeństwo 
zapleczem sportowym.Utworzenie obiektów umożliwi aktywne 
spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia 
mieszkańców.Bezpośrednia bliskość Szkoły pozwoli w bezpiecznych i 
komfortowych warunkach dzieciom i młodzieży szkolnej rozwijać zdrowy 
styl życia i poprawiać ogólną sprawność fizyczną.Docelowo, 
projektowane obiekty sportowe,prócz codziennego wykorzystania na 
potrzeby uczniów oraz mieszkańców dzielnicy staną się miejscem 
organizowania zawodów sportowych na skalę miejską.Pozyskana kwota 
stanowi IV cz. (ok 25%) wydatku planowanej inwestycji realizowanej wraz 
z Gminą Gdańsk. 
 
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74 / ul. Prosta: działka 184/2, obręb 101. Obecnie jest 
to teren Miejski, graniczący z terenem Szkoły Publicznej nr29. Posiada dobry, niezależny 
dojazd od ul.Prostej oraz z terenu Szkoły. Teren równy, suchy. Do roku 2018 zarośnięty 
krzewami i karłowatymi drzewami (stary sad). W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 
wykonano: projekt inwestycji (załączony), wyrównanie gruntu, usunięcie przeszkody (linia 
niskiego napięcia), usunięcie zbędnej roślinności, ogrodzenie. Środki z edycji Budżetu 
Obywatelskiego 2018 i 2019 zostaną łącznie wykorzystane przez DRMG do końca czerwca 
tego roku na utworzenie oświetlenia, monitoringu, bieżni, skoczni, części chodników, 
uporządkowania terenu pod boisko gruntowe, humusowanie trawników oraz wykonanie 
piłkochwytów i ustawienie dwóch bramek wg. załączonego projektu. Obecny projekt 
Budżetu Obywatelskiego 2020 ma na celu utworzenie profesjonalnej nawierzchni 
sztucznej boiska, części chodników i odwodnienia terenu. 

 

149 000 zł  

2 

 
Pomóżmy kotom na Rudnikach. 

 
Opis: Celem realizacji zadania jest ograniczenie i ustabilizowanie 
populacji stad kotów, 
polepszenie ich dobrostanu i spowodowanie lepszej koegzystencji 
mieszkańców i 
kotów miejskich. 

25 200 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

W zakres projektu wchodzą następujące czynności: 
1.Odłowienie kotów. 
2.Dowóz do gabinetów weterynaryjnych. 
3.Wykonanie zabiegu wraz z odrobaczeniem i odpchleniem. 
4.Kwarantanna po zabiegu (min. 24 h) w warunkach weterynaryjnych. 
5.Odwiezienie i wypuszczenie kotów w miejscu bytowania 
6.Zakup karmy.. 
Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy.Beneficjentami będą 
również osoby opiekujące 
się kotami miejskimi, dokarmiające je, które same zgłaszają potrzebę 
sterylizacji i 
kastracji kotów. Osoby te nie są w stanie zapewnić dobrostanu ciągle 
zwiększającego się stada kotów. 
Niemniej, najwięcej skorzystają koty miejskie, wolnożyjące. Po sterylizacji 
/kastracji 
bardzo poprawia się jakość ich życia, pozytywnie zmienia się wizerunek 
kota 
wolnożyjącego, a następnie jego odbiór społeczny 
 
Lokalizacja: Rudniki 
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SIEDLCE 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Schody na przystanek Emaus 

 
Opis: Projekt poprawi warunki ruchu pieszego, komfort przesiadek 
pasażerów komunikacji publicznej oraz warunki ruchu rowerowego na 
Siedlcach i Niedźwiedniku. Realizacja projektu ułatwi dojście do 
przystanku autobusowego Emaus (nr 1264). Projekt obejmuje budowę 
schodów do przystanku autobusowego w sąsiedztwie umocnionej 
murem oporowym skarpy nad przystankiem autobusowym oraz 
gruntowny remont i przebudowę dotychczasowego zejścia (remont 
schodów i wydzielenie rampy).  
Więcej informacji na stronach: 
www.bo.ole.home.pl 
" realizacja wniosku obejmuje kolejno budowę nowych schodów a 
następnie remont istniejącego ciągu pieszego w tym chodnika i schodów" 
(założona przez DRMG koszt realizacji obu zadań mieści się w wartości 
podanej we wniosku lecz z uwagi na uzgodnienia z użytkownikiem terenu 
oraz prawdopodobną potrzebę wykonania badań gruntowych wraz ze 
statecznością skarpy koszt całości zadania może wzrosnąć. w takiej 
sytuacji Wnioskodawca został poinformowany o etapowaniu całości 
zadania i realizacji kwoty budżetu). 
 
Lokalizacja: Projekt będzie zrealizowany na Siedlcach - przy ul. Kartuskiej i Nowolipie. 
działki nr 766, 767, 768 obręb 64 - dodatkowe działki dla remontu istniejącego chodnika i 
schodów. 

 

420 000 zł  

2 

 
Remont schodów na ulicy Ciasnej  / dla rowerów 

 
Opis: Celem projektu jest odnowienie nawierzchni schodów na ulicy 
Ciasnej. 
Schody na ulicy Ciasnej są intensywnie uczęszczanym ciągiem 
komunikacyjnym pieszym między górnym tarasem Siedlec, dzielnicą 
Gdańsk Chełm a dolnym tarasem Siedlec (rejon Kartuskiej). 
Od wielu lat schody są zaniedbane i niszczeją.  
Trudno jest również używać ich osobom starszym. 
 
Lokalizacja: ulica Ciasna (schody) 
działki: 150/1, 150/2, 161 

358 000 zł  
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3 

 
Piaskowanie ulicy Na Zboczu - etap 1- zaniedbana i zapomniana 

zabytkowa ulica w środku miasta 
 
Opis: Celem projektu jest poprawa nawierzchni ulicy Na Zboczu w 
Gdańsku Siedlcach od skrzyżowania z Sołecką do skrzyżowania z 
Narewska poprzez piaskowanie. 
Z racji tego, że ulica jest ważnym ciągiem komunikacyjnym 
rozbudowującej sie częsci Siedlec, istnieje potrzeba poprawy jakości 
nawierzchni. 
Kostka brukowa jest zabytkowym filarem tej drogi, natomiast wypłukany 
przez lata piasek powoduje jej uszkodzenia. 
Ideą jest wypełnienie szczelin miedzy kamieniami piaskiem, co zmniejszy 
dyskomfort podróży pojazdami jak i pozwoli uniknąć dalszym 
uszkodzeniom. 
 
Lokalizacja: pas drogowy 351  
ulica Na Zboczu od skrzyżowania z ulica Sołecką do skrzyżowania z ulicą Narewską 

 

150 000 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Park Bema i/lub Park Śródmieście z Górą Gradową 

5 900 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

5 

 
Uporządkowanie stoku  z możliwością spotkań mieszkańców Wzgórza 

Mickiewicza, Siedlec i Gdańska na GRILA. 
 
Opis: Uporządkować i wyrównać doły, wyrwy. Usunąć niezbędne drzewa 
i krzewy na stoku, bez zmiany współrzędnych wysokości terenu. Obecnie 
teren jest bardzo zaśmiecony, wszelkiego rodzaju śmieciami, fekaliami, 
porośnięty drzewami i krzewami, chwastami W zakrytym roślinnością 
terenie.przebywają w chaszczach osobnicy pijący alkohol zagrażający 
mieszkańcom Uporządkowanie terenu zapewni mieszkańcom większe 
bezpieczeństwo. Część naszego kochanego i pięknego miasta Gdańska 
zostanie uporządkowana, mieszkańcy Gdańska, Wzgórza Mickiewicza i 
KOŁA SENIORA będą mogli spokojnie spędzać wolny między innymi czas 
na "GRIlU". 
 
Lokalizacja: Obręb 204 S od strony rurociągów 2000 metrów kwadratowych działki 4/3 

 

38 000 zł  

6 

 
Oświetlenie przy ulicy Skrajnej 

 
Opis: Od wielu lat ulica Skrajna prowadząca do ulicy Malczewskiego oraz 
do ulicy Szarej jest ciemna i nieoświetlona. Ulica ta prowadzi do 
przystanku tramwajowego , jest "skrótem " którym idziemy do Kościoła 
przy pętli Sielce , łączy mieszkańców , którzy codziennie przemieszczają 
się w tej okolicy. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali brak oświetlenia do 
Spółdzielni, do Urzędu Miasta , lecz zawsze z negatywnym skutkiem. Czas 
na oświetlenie przy ulicy Skrajnej , aby mieszkańcy Siedlec, nasze dzieci i 
każda osoba , przechodząca tą ulicą czuła się bezpiecznie i będzie przede 
wszystkim widziała drogę oraz chodnik wracając spokojnie do domu . 
 
Lokalizacja: ul. Skrajna obr. 204S (704) DZ. 118/1 

50 000 zł  

7 

 
Wiata śmietnikowa przy "Delikatesach FART" Kartuska73-79 ; Tarasy 1-

3 ; Zakopiańska 41,32,32a 
 
Opis: WIATA ŚMIETNIKOWA: Popękany, brudny, betonowy murek, 
wewnątrz pojemniki. Brudne , błotniste dojście do pojemników. Obok na 
trawie odpady nietypowe, okoliczny teren zaśmiecony latającymi 
papierami. Taki obraz widzi każdy, kto idzie do sklepu FART. Postarajmy 
się zmienić ten wizerunek okolicy. 
Celem projektu jest budowa nowej wiaty, podzielonej na 3 zamykane 
sekcje mogącej pomieścić wszystkie pojemniki, pamiętając o zwiększonej 
selektywności odpadów.  
Podział na trzy zamykane sekcje ma na celu danie szansy 16 wspólnotom 
mieszkaniowym zapanowanie nad sortowaniem odpadów i zmniejszeniu 
kosztów wywozu śmieci. 

60 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Zamki zapobiegną pladze szperaczy śmietnikowych a dodatkowy podział 
zwiększy żywotność zamków. 
Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej – informacja 
o podziale odpadów na konkretne rodzaje kontenerów. 
Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie 
pozytywnie na okolicę. 
 
Lokalizacja: Kartuska 75c działka 0078.350/8 w miejscu dotychczasowego punktu 
gromadzenia odpadów 

 

8 

 
II etap siłowni pod chmurką (STREET WORKOUT) 

 
Opis: Należałoby wykonać konstrukcję składającą się z połączonych ze 
sobą: drabinek, drążków do podciągania, poręczy równoległych do 
pompek, poręczy równoległych wysokich, kół gimnastycznych, rury do 
pole dance a dodatkowo można zainstalować rower stacjonarny z 
ładowarką USB. Działanie jakie należałoby podjąć to jedynie głosowanie 
na powyższy projekt i organizacja przetargu, ponieważ takie kompletne 
urządzenia są dostępne na rynku. Problemem istniejących już siłowni pod 
chmurką jest ograniczona ilość ćwiczeń jakie mogą wykonać mieszkańcy 
oraz mała ilość urządzeń. Celem wykonania siłowni typu STREET 
WORKOUT jest rozszerzenie zakresu wykonywanych ćwiczeń oraz 
zwiększenie ilości dostępnych urządzeń. Realizacja tego projektu 
pozytywnie wpłynełaby na zdrowie osób w różnym wieku, ponieważ 
odciągnełaby je sprzed telewizorów i komputerów, umożliwiłaby 
wykonanie aktywnej przerwy podczas spaceru. Dodatkowo dałaby 
możliwość do rozgrzania każdej partii mięśni dla osób regularnie 
uprawiających sport. 
 
Lokalizacja: Odpowiednią lokalizacją dla tej inwestycji jest Park Bema znajdujący się u 
zbiegu ulic Zakopiańskiej i Generała Józefa Bema (Obręb 079, Działka 473/7). 

88 000 zł  

9 

 
Z głową w chmurach - huśtawki dla "dużych dzieci" w Parku Bema 

 
Opis: Dorośli i "starsza młodzież" też zasługują na to by czasem pobujać 
w obłokach. Projekt zakłada umieszczenie 6 huśtawek w Parku Bema, w 
pobliżu istniejącego już bulodromu i u góry - nieopodal wybiegu dla 
psów, w których będzie się można relaksować w słoneczne dni. Wśród 
tych huśtawek - preferowane 2 dla dorosłych, 2 dla dzieci, 2 podwójne / 
lub w typie bocianie gniazdo, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.  
 
Huśtawki powinny być z jednej serii, najlepiej z elementami drewnianymi 
tak aby elegancko wkomponowały się w przestrzeń parku. Celem jest 
ożywienie Parku Bema, tak aby stał się chętniej odwiedzanym przez 
okolicznych mieszkańców miejscem relaksu, gdzie mogą miło spędzić czas 
na świeżym powietrzu. 

73 500 zł  
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 projektu 

 
Lokalizacja: Park Bema 
Gdańsk, ul. Bema/Kartuska/Zakopiańska 
Dokładna lokalizacja zostanie wskazana na etapie dokumentacji projektowej w 
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

 

10 

 
"Ważny szlak komunikacyjny" - poprawa nawierzchni ulicy Narewskiej 

 
Opis: Celem projektu jest poprawa stanu nawierzchni ulicy Narewskiej, 
która stanowi ważny szlak komunikacyjny pomiędzy gównym tarasem 
Siedlec a szkołami, przedszkolem i ulicą Kartuska. 
Z racji tego, iż ulica nie ma stabilnej nawierzchni obecnie oraz znajduje 
się na terenie podmoklym, ulegą ciągłemu niszczeniu. 
Ideą jest poprawa nawierzchni poprzez posypanie jej żużlem lub szutrem 
i wyrównanie istniejących płyt/ płytek. 
Konieczne jest również wyrównanie istniejacej studzienki kanalizacyjnej 
do poziomu gruntu oraz usunięcie dzikich. 
 
Lokalizacja: ulica Narewska (działka drogowa 270) 

95 000 zł  

11 

 
Budowa drogi  Kartuska etap II -kontynuacja .Inwestycja będzie 
realizowana na podstawie  sporządzanego obecnie  w ramach  z 

BO2019 projektu pn.: „Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej na 
działce nr 222/ 

 
Opis: Przedmiotem wniosku jest kontynuacja budowy drogi Kartuska - 
etap II. Zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego 2020 odcinek drogi zaczyna 
się od nru 120 do numeru 94 to jest wyjazdu na ulicę Malczewskiego. 
Inwestycja będzie realizowana na podstawie sporządzanego obecnie w 
ramach z BO2019 projektu pn.: „Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej 
na działce nr 222/83 i 130/13 obręb 77”. Nowa droga rozwiązuje problem 
właściwego dojazdu do posesji mieszkańców, placówek szkolnych, 
przedszkoli i użytkowników placówek handlowych i usługowych. Nowa 
droga odpowiadać będzie też wymogom stawianym dla dróg 
przeciwpożarowych co zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia. W chwili 
obecnej żadna jednostka gaśnicza Straży Pożarnej nie może dojechać na 
miejsce ewentualnej akcji ratunkowej. 
 
Lokalizacja: Gdańsk, ul. Kartuska 126-94. 

 

420 000 zł  

12 

 
Punkt widokowy z ul. Kolonia Wyżyny i modernizacja ulicy. 

 
Opis: Modernizacja ulicy Kolonia Wyżyny poprzez zmianę (wiejskiej) 
nawierzchni piaszczysto żużlowej na (miejską) 

420000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

asfaltową, (wymiar około szer. 4 m, dł.300 m). Na końcu ulicy Kolonia 
Wyżyny potrzeba zrobić punkt widokowy z 
wyżyny na południową część Gdańska, usuwając pozostałości śmietnika i 
wstawiając parę ławek z fundamentami. 
Spodziewane korzyści to, że realizacja wpłynie na mieszkańców; 
usuwaniem zdegradowanej części miasta, 
zmniejszając negatywne zachowania. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Siedlce, Obręb 079, Numer działki 310 – 343, 
ul. Kolonia Wyżyny 1-19 ( łączna długość ok. 205). W pierwszym etapie modernizacja ul. 
Kolonii Wyżyny , odcinek uzależniony od kwoty budżetu. 

13 

 
Remont schodów na połączeniu ul. Ojcowskiej z ul. Wyczółkowskiego 

 
Opis: Projekt dotyczy remontu schodów na połączeniu ul. Ojcowskiej z ul. 
Wyczółkowskiego. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali problem ze stanem 
tych schodów oraz problem przemieszczania się nimi przez matki z 
wózkami.Trzeba stworzyć na nich powierzchnie do swobodnego 
poruszania sie z wózkiem dla dziecka. Uważam, że bezpieczeństwo jest 
najważniejsze oraz że mieszkańcy dzielnicy Siedlce powinni móc 
swobodnie poruszać się po swojej dzielnicy nie narażając przy tym 
swojego zdrowia. 
 
Lokalizacja: Schody na ulicy Kolonia Wyżyny od strony Leona Wyczółkowskiego oraz od ul. 
Ojcowskiej do Wyczółkowskiego 

 

220 000 zł  

14 

 
REMONT CZĘŚCI CHODNIKA UL. NA ZBOCZU OD NR.78 DO NR.94 

 
Opis: Remont części chodnika przy ul. Na Zboczu od nr. posesji 94 do 
skrzyżowania z ul. Narewską. Od nr. posesji 106 do 96 wymienić 
kraweżniki z betonowych na kamienne. 
I takie krawężniki kamienne na całej długości remontowanego chodnika. 
Postawienie czterech znaków drogowych " zakaz parkowania na 
chodniku" . Mieszkańcy oraz turyści będą mieli bezpieczną i drożną trasę 
dla pieszych, przejazd wózkami dla matek z dziećmi , wóżków 
inwalidzkich i rowerów. 
 
Lokalizacja: Ul. Na Zboczu od numeru 78-94 

200 000 zł  

15 

 
"Pomost dla mieszkańców Siedlec" - ścieżka piesza na przedłużeniu 

ulicy Narewskiej 
 
Opis: Celem projektu jest poprawa nawierzchni i zadbanie o teren 
regularnie uczęszczany, który jest pomostem dla mieszkancow górnych 
tarasów Gdanska Siedlec / Chełmu i ulicami Malczewskiego i Kartuska 
(gdzie znajduje się główny ciąg komunikacyjny, szkoły, sklepy). 

80 000 zł  
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Ścieżka znajduje się na przedłużeniu ulicy Narewskiej i jest bardzo często 
uczęszczana (szczególnie przez dzieci i młodzież idące do i ze szkoły / 
przedszkola. 
Obecnie teren jest zaniedbany, zaśmiecony a po deszczu (szczególnie 
zimą) cieżko jest przejść.  
Rozwiązaniem była by droga szutrowa z koszami na śmieci. 
 
Lokalizacja: Na przedłużeniu ulicy Narewskiej 
działki: 233/1, 233/3, 448/2 

 

16 

 
"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie terenu zielonego w park z 

alejkami i z miejscem do rekreacji i sportu. 
 
Opis: Celem projektu jest stworzenie parku aby podnieść bezpieczeństwo 
okolicy oraz stworzyć miejsce do rekreacji i 
aktywności fizycznej. Obecnie teren jest niewykorzystany, niebezpieczny 
(ruiny) oraz nierzadko służy za miejsce 
spożywania alkoholu i wyrzucania śmieci. 
Stworzony nowy teren zielony przyczyni się mieszkańcom znaczącego 
terenu gdyż będzie stanowił doskonałe 
miejsce do uprawiania sportów (popularne bieganie, jazda na rowerze) 
czy spacerów z dziećmi. W centralnej części 
przewidziane jest stworzenie dużego płaskiego trawnika do organizacji 
aktywności sportowych, pikników czy 
spotkań sąsiedzkich. 
W ramach prac należy wykonać: uporządkowanie terenu (wywóz śmieci, 
wyrównanie terenu, likwidacja ruin), 
zasianie trawy, przycinka gałęzi drzew, budowa alejek szutrowych). 
Więcej wkrótce na http://park2019.gizmo.pl 
 
Lokalizacja: Teren pomiędzy ul. Seweryna Goszczyńskiego, ul. Zagórną i schodami 
łączącymi 2 odcinki ul. Seweryna 
Goszczyńskiego; Działki obręb 065 działki nr. 348/3, 347 oraz fragment dz. nr 345/8 

420 000 zł  
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1 

 
DZIELNICOWY PARK SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA STOGACH -  KONTYNUACJA 
BUDOWY 

 
Opis: Niniejszy wniosek dotyczy kontynuacji budowy Dzielnicowego 
Parku Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowego dla Dzieci, Młodzieży i 
Dorosłych i obejmuje wybudowanie: 
- oświetlenia istniejącego już od 2015 r. dużego boiska wielofunkcyjnego 
(boisko do siatkówki, kort tenisowy, ściana do gry w tenisa(zał 1, obiekt 
nr 7),  
- mniejszego boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i oświetleniem 
(boisko do siatkówki, kometki, koszykówki, 2 boiska poprzeczne do mini 
koszykówki i ściana do gry w tenisa dla dzieci (zał. nr 1, obiekt nr 3),  
- 2 stanowisk do gry w skłosza (zał. 1, obiekt nr 4),  
- boiska do gry na istniejącej już ścianie tenisowej przy wybudowanym już 
dużym boisku wielofunkcyjnym (zał. 1, obiekt nr 5), 
Kontynuacja budowy parku przyczyni się do zwiększania aktywności 
ruchowej mieszkańców naszej dzielnicy, co znacząco poprawi jakość ich 
życia. 
Dokładny zakres zostanie wskazany do realizacji po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Dzielnicowy Park Sportowo-Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych obejmuje strefę 005-US na planie przestrzennego zagospodarowania 1420 pod 
nazwą „Stogi Mieszkaniowe w rejonie ul. Wrzosy 28 i ul. Zalesie 10. Strefa 005-US jest 
własnością miasta Gdańska, ma pow. 0,35 ha, jest przeznaczona w planie przestrzennego 
zagospodarowania 1420 na tereny sportu i rekreacji. Obręb 255S, nr działki 26/61. 

 

642 700 zł  

2 

 
UL. KŁOSOWA - remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników oraz 

miejsc postojowych 
 
Opis: Remont ulicy Kłosowej wraz z chodnikami na odcinku od ul. 
Stryjewskiego do ul. Tamka.  
Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w śladzie istniejącej jezdni z 
wykorzystaniem obecnej konstrukcji jako podbudowy oraz przełożenie 
chodnika wraz z regulacją wysokości od strony Szkoły Podstawowej nr 72 
z wykorzystaniem istniejących płyt chodnikowych, zaś na pozostałych 
odcinkach wymiana płyt chodnikowych i poszerzenie obecnej zatoki 
postojowej wzdłuż budynku Stryjewskiego 39 (zmiana charakteru z 

642 700 zł  
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 projektu 

parkowania równoległego na prostopadły). Ponadto zamontowanie 
dwóch ławek i koszy na śmieci przy terenie zielonym. 
Nawierzchnia ulicy Kłosowej wraz z przylegającymi chodnikami jest 
mocno zniszczona i wymaga kompleksowego remontu. Ulica Kłosowa jest 
jedną z mocniej eksploatowanych ulic na Stogach, gdyż w jej sąsiedztwie 
znajduje się min. szkoła podstawowa i jeden z popularniejszych 
dyskontów na dzielnicy. Przeprowadzony remont poprawi 
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 
 
Lokalizacja: Obręb 259S, numer działki 116/5 

3 

 
Pomóżmy Kotom Wolno żyjącym na Stogach 

 
Opis: Na terenie dzielnicy Stogi występuje nad populacja kotów wolno 
żyjących. Każdy z nich potrzebuje stałej opieki. 
Osób chętnych do pomocy jest bardzo mało w porównaniu do liczby 
osób, które są wrogo nastawione do bezdomnych zwierząt .Aby 
zmniejszyć ilość kotów żyjących na wolności konieczne jest 
przeprowadzanie sterylizacji i kastracji. Trzeba zapewnić chorym kotom 
opiekę weterynaryjną, wesprzeć je w zakresie dokarmiania. Koty wolno 
żyjące są w większości dzikimi zwierzętami, żeby im pomóc trzeba je 
umieć odławiać, za pomocą specjalistycznego sprzętu. Bardzo potrzebna 
jest osoba, która będzie opiekunem kotów w dzielnicy: będzie 
monitorowała sytuację zwierząt, zbierała zgłoszenia o zwierzętach w 
potrzebie, odławiała koty i transportowała je do lecznicy. W ramach 
projektu wnioskuję o:powołanie opiekuna kotów, zakupienie karmy, 
zapewnienie zabiegów sterylizacji oraz leczenia kotów chorych. 
Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy,jak i miasto 
Gdańsk, dzięki temu projektowi 
 
Lokalizacja: Stogi 

 

81 000 zł  

4 

 
Stogi Pusty Staw; sport, rekreacja, wypoczynek 

 
Opis: Pomost na Pustym Stawie - dokończenie budowy. Istniejący już 
pomost zgodnie z dokumentacją projektową, która znajduje się w 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ze względu na ograniczenia 
finansowe, wybudowany został tylko częściowo. Usytuowanie pomostu 
na szlaku spacerowym przy fontannie stanowić będzie doskonałe miejsce 
do wypoczynku i rekreacji. 
 
Lokalizacja: Pusty Staw - Stogi 

480 000 zł  
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5 

 
Poprawa jakości dróg na Stogach! 

 
Opis: Istnieje na dzielnicy Stogi ulica Ugory, zapomniana przez wszystkich. 
Ulica Ugory nie doczekała się remontu od poand 50 lat, a na liście 
remontu ulic jest daleko w tyle. Dalej leży tam stara kostka, a na ulicach 
kałuże to standardowy widok w deszczowe dni. Nie zapowiada się by 
stała się inwestycją priorytetową dla Miasta. 
Projekt zakłada remont ulicy Ugory wraz z uliczkami bocznymi i 
parkingiem czyli wymiana nawierzchni na asfaltową oraz modernizacją 
infrastruktury podziemnej w tym kanalizy wodno - deszczowej. 
Korzyścią z realizacji tego projektu będzie poprawa jakości życia wielu 
rodzin, które mieszkają w tamtym rejonie, o których zapomniano. 
Pomoże to dzielnicy Stogi uatrakcyjnić ten obszar mieszkalny. 
Dokładny zakres do realizacji zostanie wskazany po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Ulica Ugory; działki o numerach:  
1. Obręb 255S Numer działki: 26/51 
2. Obręb: 255S Numer działki: 9/5 
3. Obręb: 255S Numer działki: 8/15 
4. Obręb: 255S Numer działki: 8/14 
5. Obręb: 255S Numer działki: 8/12 
6. Obręb: 255S Numer działki: 44/1 
7. Obręb: 255S Numer działki: 44/2 
8. Obręb: 255S Numer działki: 8/10 
9. Obręb: 255S Numer działki: 9/8 
10. Obręb: 255S Numer działki: 9/9 

 

642 700 zł  

6 

 
Czyste trawniki i czyste chodniki to czysta przyjemność! Budowa 

wybiegu dla psów z dala od okien! 
 
Opis: Wielu z nas ma przyjaciela domu - czworonoga, z którym spacery to 
często przyjemność ale też i obowiązek. Nasz czworonóg potrzebuje też 
ruchu więszkego niż spacer, a nie zawsze mamy czas by pójść z nim do 
lasu lub na odległy wybieg. Na szczęście na naszej dzielnicy są idealne, 
niezagospodarowane miejsca na organizację wybiegów dla psów. Blisko, 
lecz z dala od okien!  
Projekt zakłada wygrodzenie wybiegu dla psów w dogodnej dla 
mieszkańców lokalizacji, wraz oświetleniem ich w porze wieczornej, 
ławką i koszem na nieczystości oraz z kilkoma przeszkodami/atrakcjami 
dla psów. 
Korzyścią dla mieszkańców będzie mniej właścicieli wyprowadzających 
swoich czworonogów pod okna bloku, a tym samym zwiększy się odsetek 
mieszkańców aktywnie spędzających czas ze swoimi psami. 
 
Lokalizacja: Okolice ul. Tamka; Obręb 257S Numer działki 43 i/lub 42/2 

100 000 zł  
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7 

 
Renowacja ścieżki rekreacyjno - dydaktycznej przy Pustym Stawie wraz 

z małą architekturą ( ustawienie ławek i koszy) 
 
Opis: Odnowienie i naprawa istniejącej ścieżki przy jeziorze Pusty Staw 
wraz z małą architekturą zgodną z leśnym przeznaczeniem terenu. 
 
Lokalizacja: Stogi - Pusty Staw 

 
 

162 700 zł  

8 

 
Przystań edukacyjna dla dzieci 

 
Opis: Na dzielnicy potrzebne są miejsca dla najmłodszych , gdzie rodzice 
będą mogli bezpiecznie wypoczywać ze swoimi pociechami. Mały park z 
elementami edukacyjnymi dla najmłodszych. Projekt zakłada budowę 
miejsca wypoczynkowego dla rodziców, dziadków, opiekunów z dziećmi 
w postaci małego parku z elementami edukacyjnymi dla najmłodszych 
oraz kilkoma elementami rekreacyjnymi, ławką i koszem na śmieci oraz 
zadaszonym elementem chroniącym przed słońcem i deszczem. 
 
Lokalizacja: 1. Obręb 278S Numer działki 8/3. 

100 000 zł  

9 

 
Rodzinna Gra Terenowa Stogi - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Pętla tramwajowa Stogi + plaża 

 

5 900 zł  
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STRZYŻA 
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Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Przystanek Relaks 2  

Aktywna Strzyża. Etap I. 
 
Opis: Strzyża to dzielnica bez swobodnego dostępu do infrastruktury 
sportowej oraz zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Szkoła jest 
naturalnym środowiskiem skupiającym społeczność lokalną. Usytuowana 
jest w sercu Strzyży dzięki czemu wszyscy mieszkańcy mogą mieć do niej 
dostęp. Chcielibyśmy, by to miejsce skupiało społeczność lokalną, by 
rodziny mogły spędzać i aktywnie i relaksacyjnie czas razem. 
Infrastruktura wymaga zmiany istniejących powierzchni i dostosowanie 
ich do używalności w formie ogólnodostępnych boisk i miejsc do 
spędzania wypoczynku.  
Nawierzchnia do boiska do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej pozwoli 
na rozwijanie aktywności sportowej i promowanie w dzielnicy aktywnego 
zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Asfaltowy dziedziniec jest 
idealnym podłożem do stworzenia takiego kompleksu i nie generuje 
kosztu utwardzenia nawierzchni czy dodatkowych prac ziemnych.  
Wokół boisk przewidziano również stanowiska do gry w szachy i 
chińczyka, piłkarzyki. 
 
Lokalizacja: MIejsce: Ul. Wilka Krzyżanowskiego 6-8, Gdańsk 
lokalizacja, obręb 030, działka numer 23.2 
Teren asfaltowego dziedzińca 

 

249 000 zł  

2 

 
Przyjazna i Aktywna STRZYŻA 

 
Opis: 1) PARKING - wykonanie miejsc parkingowych po południowo-
wschodniej stronie ul.Chopina (między Wojska Polskiego a Moniuszki) 
utwardzenie płytami ażurowymi, renowacja pozostałego pasa zieleni i 
ochrona drzew 
2) CHODNIK - wykonanie bezpiecznego przejścia długości ~40mb po 
południowo-wschodniej stronie ulicy Gomółki (dojście do kościoła) 
3) WYBIEG dla psów  
4) ZIELEŃ - nasadzenia krzewów i renowacja zieleni dzielnicowej 
5) Mini skatepark - teren aktywności dla dzieci i dorosłych 
 
Lokalizacja: ad.1 - pas drogowy ulicy Chopina strona południowo-wschodnia między 
Wojska Polskiego a Moniuszki 
ad.2 - pas drogowy ulicy Gomółki strona południowo-wschodnia na wysokości posesji 
Hubala 53 

249 000 zł  
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ad.3 - działka 202/4 obr.031 między przedłużeniem ulicy Ludowej a ulicą Gomółki (teren 
dzielnicy Strzyża w przypadku braku możliwości realizacji) 
ad.4 - pasy drogowe m.in. ulic Chopina, Chrzanowskiego, Wojska Polskiego, Wita Stwosza, 
Szymanowskiego oraz place Maczka i Piłsudskiego 
ad.5 - zaplecze Placu Piłsudskiego (fragment dz.809/8 dz.809/5 obr.031) 

3 

 
Pomocna Łapka - ratujemy KOTY ,wolno żyjących lokatorów naszego 

miasta, Gdańska ! 
 
Opis: Na terenie miasta dzielnica Strzyża występuje nad populacja kotów 
wolno żyjących- każdy z nich potrzebuje indywidualnej i stałej opieki. 
Naszym celem będzie ograniczenie rozrostu oraz ustabilizowanie 
populacji stad kotów, które w obecnych czasach nie poradzą sobie bez 
pomocy człowieka. 
Zakres Projektu: 
- Zakup karmy 
- Odłownie miejskich dzikich kotów 
- Zapewnienie dowozu do gabinetów weterynaryjnych 
- Zabiegi weterynaryjne kastracje/sterylizacje oraz czynności mające na 
celu ratowanie i ułatwianie bytu kotów 
- Zapewnienie stałej opieki geriatryczna  
- Wykonanie zabiegów z odrobaczania, odpchlenia, leczenie skóry  
- Zapewnienie kotom bezpieczeństwa poprzez czipowanie 
- Odwiezienie i wypuszczenie kotów  
Powyższy projekt ma na celu zmniejszenie rozmnażania się kotów 
miejskich, jednocześnie ma na celu wyeliminowanie groźnych chorób 
kocich. 
Poprzez nasze działania koty nie będą już głodować ani chorować. 
Zmieńmy to wspólnie, pomóżmy naszym lokatorom miasta, żyć godnie. 
 
Lokalizacja: Strzyża ul.Wita Stwosza 93 

 

26 700 zł  

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Strzyża - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 

5 900 zł  
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Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Rejon ul. Kiepury przy kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

5 

 
Przez Grunwaldzką na Strzyży bez przeszkód 

 
Opis: Projekt poprawi warunki ruchu pieszego, komfort przesiadek 
pasażerów komunikacji publicznej oraz warunki ruchu rowerowego w 
miejscu zbiegu dzielnic Strzyża, Wrzeszcz Górny i Zaspa-Młyniec.  
Projekt będzie obejmował przebudowę przejścia i przejazdu przez ul. 
Grunwaldzką w sposób pozwalający na przejście i przejazd bez obecnego 
„meandrowania”. Przejście i przejazd zostaną wykonane „na skos” w 
sposób zbliżony do realizowanego przez Miasto w bieżącym roku 
przejścia i przejazdu przy Nowej Sudeckiej (OBC). Zasady obsługi 
przejścia/przejazdu sygnalizacją świetlną będą zbliżone do obecnych. 
 
Lokalizacja: Projekt poprawi warunki ruchu pieszego, komfort przesiadek pasażerów 
komunikacji publicznej oraz warunki ruchu rowerowego w miejscu zbiegu dzielnic Strzyża, 
Wrzeszcz Górny i Zaspa-Młyniec. 
Projekt będzie obejmował przebudowę przejścia i przejazdu przez ul. Grunwaldzką w 
sposób pozwalający na przejście i przejazd bez obecnego „meandrowania”. Przejście i 
przejazd zostaną wykonane „na skos” w sposób zbliżony do realizowanego przez Miasto w 
bieżącym roku przejścia i przejazdu przy Nowej Sudeckiej (OBC). Zasady obsługi 
przejścia/przejazdu sygnalizacją świetlną będą zbliżone do obecnych. Więcej informacji o 
projekcie, mapka - www.bezprzeszkod.ole.home.pl 

 

249 000 zł  
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SUCHANINO 
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1 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Suchanino 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Suchanino. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Tereny rekreacyjne przy ul. Powstańców Warszawskich (obręb 065, numer 
działki 350/3) 

 

10 400 zł  

2 

 
Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. 

Wagnera i J.S. Bacha 
 
Opis: Przejście dla pieszych przez ul. Wagnera, w pobliżu przedszkola nr 
21, kończy się obecnie chodnikiem o szerokości 0,5m. Widoczność 
ogranicza łuk ulicy i słup oświetleniowy. Ul. Wagnera, jednokierunkowa i 
szeroka, zachęca kierowców do szybkiej jazdy. Zdarza się, że kierowcy z 
dużą prędkością skręcają w ul. Bacha, którą poruszają się piesi, omijający 
zaparkowane na chodniku samochody. 
Cel projektu to poprawa bezpieczeństwa, przez budowę tzw. "uszu 
myszki miki" (ang. Bulb-out), czyli poszerzenia chodnika przy 
skrzyżowaniu. To rozwiązanie zwiększy widoczność pieszych i zmniejszy 
szerokość jezdni do przekroczenia. Podobne rozwiązanie istnieje na 
złączeniu ul. Zator-Przytockiego i ul. Waryńskiego. Chodnik zostanie 
wykonany z kostki bauma. Nowy chodnik długości ok. 4-5m w każdej z 
ulic, zostanie zabezpieczony słupkami i oznakowany znakami D-6 i C-9. 
Odświeżona zostanie "zebra". 
 

20 000 zł  
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Szacowany koszt 

 projektu 

Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. R. Wagnera i J.S. Bacha, Obręb 065, nr dz. 177 i 46, własność 
gminy 

3 

 
Odmalowanie elewacji budynku administracyjnego 

 
Opis: Projekt zakłada odnowienie elewacji budynku ADM która szpeci 
krajobraz smugami brudu i graffiti. Otoczenie przez to jest nieatrakcyjne i 
straszy. 
 
Lokalizacja: Cygańska Góra  
obreb 66 
działka nr 65/7 

 

41 184 zł  

4 

 
Oświetlenie schodów i przystanku "Suchanino" 

 
Opis: Projekt zakłada realizację oświetlenia ledowego w postaci jednej 
lampy przy ulicy Powstańców Warszawskich, przy przystanku 
autobusowym "Suchanino nr 1847" . W ramach Budżetu Obywatelskiego 
2016 przystanek został przeniesiony i nie został doświetlony. Dobre 
oświetlenie pozwoli wszystkim mieszkańcom czuć się bardziej 
komfortowo w czasie czekania na autobus 
 
Lokalizacja: Suchanino, ul. Powstańców Warszawskich, Przystanek autobusowy 
"Suchanino nr 1847" i schody od strony ul Paganiniego 

15 000 zł  

5 

 
Renowacja placu zabaw z chodnikiem 

 
Opis: Cygańska Góra nie jest osiedlem dostosowanym dla najmłodszych. 
Znajdują się tutaj tylko stare drążki metalowe oraz piaskownica. Drugi 
taki zaniedbany plac jest przy bloku "3D". 
Brakuje tu publicznych miejsc do dodatkowych aktywności fizycznych 
dzieci. Odnowienie niewielkiego placu zabaw jest prostym sposobem na 
uatrakcyjnienie oferty aktywnej formy spędzania czasu dzieci na świeżym 
powietrzu. 
Plac nie potrzebuje ogrodzenia ani oświetlenia jednak płyty chodnikowe 
są nierówne, które należy naprawić, oraz wstawić kosz na śmieci.  
Należy wymienić piasek w piaskownicy odmalować metalowe drążki i 
dołączyć kilka podstawowych przedmiotów wyposażenia placu zabaw tj.: 
Huśtawka, karuzela. 
 
Lokalizacja: Cygańska Góra  
obręb 66 
działka nr 65/7 

 

42 058 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

6 

 
Kwietny Park Muzyczny  jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna 

służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino. 
 
Opis: Kwietny Park Muzyczny będzie ogólnodostępną zieloną 
przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną oraz miejscem integracji 
mieszkańców. Łąka kwietna stanowić będzie otoczenie dla istniejących 
ciągów pieszych, a ze względu na różnorodność gatunkową będzie 
nieocenionym elementem edukacji przyrodniczej. Rozlokowane wzdłuż 
ścieżek 3 parkowe instrumenty muzyczne (zdjęcia w załącznikach), 
pozwolą na wspólną zabawę z rytmami i brzmieniami. Każdy będzie miał 
okazję dowiedzieć się, w jak różnorodny sposób można wydobyć dźwięk, 
a tablice informacyjne przy każdym instrumencie pozwolą nabyć wiedzę 
muzyczną. Dodatkowo, teren wyposażony będzie w elementy małej 
architektury tj. kostki kamienne. Dzięki realizacji projektu Kwietny Park 
Muzyczny zostanie poprawiona estetyka przestrzeni publicznej, pięknie 
urządzony teren zielony będzie doskonałym miejscem odpoczynku i 
dodatkowo służyć będzie edukacji przyrodniczej i muzycznej oraz 
integracji międzypokoleniowej. 
 
Lokalizacja: Część działki 680/15 i 680/14 w obrębie 64; ( razem około 2000 m 2) 

 

180 000 zł  

7 

 
Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla 

pieszych do SP 43, ośrodka zdrowia i przystanku ZTM. 
 
Opis: Projekt obejmuje zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy 
prędkości (identycznych z powszechnie zamontowanymi już w Gdańsku) 
przed skrzyżowaniem ul. Noskowskiego i L.V. Bethoveena. Mieści się tam 
przejście dla pieszych, które jest codzienną drogą do szkoły uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 43 i dzieci z przedszkola nr 21. Z racji na 
koncentrację handlu, usług i komunikacji mieskiej jest to też jedno z 
najbardziej ruchliwych miejsc dzielnicy Suchanino. 
Realizacja projektu ma na celu poprawienie bezpieczeństwa przez 
motywowanie kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
w miejscu, gdzie dochodziło już do wypadków. 
 
Lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Noskowskiego i L.V. Bethoveena. 

77 000 zł  

8 

 
ZIELONE SUCHANINO. Spotkajmy się w Parku przy Szkole! Etap I. 

 
Opis: Celem projektu jest stworzenie nowego zielonego miejsca na mapie 
Suchanina, parku o potencjale nie tylko rekreacyjnym ale też 
edukacyjnym i poznawczym. 
Realizacja projektu poprawi estetykę niezagospodarowanej przestrzeni 
przy SP 43, wzbogaci jej bioróżnorodność, umożliwi miłe spędzenie czasu 
a także realizację elementów edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 

206 000 zł  
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 projektu 

Główną atrakcją parku będzie kolorowy, pachnący ogród sensoryczny 
urządzony w formie rabat obsadzonych kwiatami i ziołami. W ramach 
projektu wykonane zostaną czynności pielęgnacyjne oraz nowe 
nasadzenia kolorowych krzewów i kwiatów. Wytyczone zostaną 
dodatkowe alejki spacerowe, przy których rozmieszczone będą ławki 
parkowe, drewniane elementy małej architektury: domki dla owadów 
oraz tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej. 
Zainstalowana zostanie także piramida liniowa. Konstrukcja dostosowana 
będzie do potrzeb większych i mniejszych dzieci. Piramida, jako 
urządzenie sprawnościowe, poprawia ogólną kondycję i wzmacniają 
większość partii mięśniowych. Regularne wspinanie się stymuluje 
poprawną postawę ciała i jest świetną zabawą.” 
Park przy Szkole stanie się atrakcyjnym miejscem do odpoczynku na 
świeżym powietrzu dla całej społeczności osiedla i sprzyjać będzie 
integracji użytkowników w różnym wieku. 
 
Lokalizacja: Park przy Szkole Podstawowej nr 43, Gdańsk Suchanino ul. Beethovena 20 
Fragment działki 0065.65/2 ok 0,2 ha 

 

9 

 
Naprawa dziur w drodze 

 
Opis: Celem projektu jest szybkie naprawienie nawierzchni drogi 
dojazdowej w miejscach gdzie występują wyboje. Problem doskwiera 
lokatorom dojeżdżających do parkingu przy bloku, śmieciarce etc. 
Problem staje się większy ponieważ wzdłuż drogi parkują auta, co zmusza 
nas do "wjeżdżania" w dziurę co skutkuje powiększaniem się dziur. 
 
Lokalizacja: Cygańska Góra 
obręb 66 
działka nr 65/7 

7 500 zł  
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ŚRÓDMIEŚCIE 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Rozświetlamy Dolne Miasto 

 
Opis: Mamy na celu zwiększenie atrakcyjności scenografii Dolnego 
Miasta. Projekt zakłada wykonanie i montaż typowych dekorów 
świątecznych - bożonarodzeniowych w kształcie kuli, zawieszonych na 
lampach oświetleniowych ustawionych na tzw. "środkowej alejce" 
wzdłuż ul. Wróbla i ul. Łąkowej aż do Podwala Przedmiejskiego . Zabieg 
ten przyciągnie rzesze turystów, ale także pokaże Dolne Miasto od nowej, 
romantyczniejszej strony. 
 
Lokalizacja: ul. Wróbla w obrębie działki 0100.193/1 (środkowa alejka) i wzdłuż ul. 
Łakowej w obrębie działki 0100.262/2 (środkowa alejka) do ul. Podwale Przedmiejskie 

 

73 500 zł  

2 

 
Plac zabaw dla dzieci - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. 

Wygon 
 
Opis: Piękna okolica Park Siennicki - ok. 50m szerokości i ok. 100m 
długości - projekt z ubiegłego roku. Działa na tym terenie ogródek dla 
dzieci do lat 5. Jest oblegany przez mamy, babcie przychodzące również 
ze starszym rodzeństwem które niema gdzie się bawić. Jest potrzeba 
zrealizowania placu zabaw dla starszych dzieci. Jest również miejsce na 
kwiaty, stolik z szachami, itp. Proponowany jest również ogrodzony 
wybieg dla psów (obecnie na placu zabaw biega wiele psów które 
zanieczyszczają teren). Prosimy o głosy - warto. Ostateczne elementy do 
wbudowania zostaną wskazane na etapie realizacji wniosku. 
 
Lokalizacja: Park Siennicki (park pod kasztanami) między ul. Wygon a ul. Siennicką przy ul. 
Długie Ogrody, Działka nr 72/2, Obręb nr 091. 

150 000 zł  

3 

 
DOG  PARK   ANGIELSKA GROBLA 

 
Opis: Jest takie miejsce przy Angielskiej Grobli , które należy 
uporządkować i zagospodarować na DOG PARK . Na ogrodzonym terenie 
na psiaki czekać będą takie atrakcje jak: slalom,równoważnia ,kładka , 
tuba, kółka do skoków - z przyrządów skorzystają zarówno miłośnicy 
agility, jak i amatorzy.Każde z urządzeń posiada instrukcję obsługi . 
Kolejnym atutem terenu jest osobna ,wydzielona sekcja dla mniejszych 
piesków z urządzeniami dostosowanymi do ich wzrostu.Korzystanie z 
psich torów przeszkód szkoli posłuszeństwo.Dzięki ćwiczeniom poprawia 
się kondycja zwierzaków ,co świetnie wpływa na ich zdrowie 

200 000 zł  
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.Poszczególne elementy wybiegu mogą być instalowane w dowolnej 
konfiguracji . Istniejące drzewa zapewnią cień psom jak również ich 
opiekunom , a dystrybutor torebek i pojemniki na odchody pozwoli 
utrzymać czystość.Ważnym elementem wyposażenia terenu jest montaż 
zdroju aby w każdej chwili napoić pieski świeżą wodą .Montaż 5 ławek 
dla właścicieli psów uzupełni całość planowanej inwestycji. 
 
Lokalizacja: Teren zielony należący do Gminy Miasta Gdańska przy ulicy Angielska Grobla i 
Długa Grobla obręb 91 działka nr 58 Dzielnica Śródmieście 

 

4 

 
Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach miejskich dzielnicy poprzez organizację plenerowej imprezy 
na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Główne Miasto 

5 900 zł  

5 

 
Zielone płuca Śródmieścia. Rewitalizacja terenu spacerowo - 

wypoczynkowego wzdłuż kanału Raduni - nowe barierki wzdłuż rzeki, 
nasadzenie drzew i pnączy. 

 
Opis: Teren wzdłuż Kanału Raduni, znajdujący się na drodze do Muzeum 
Poczty Polskiej i Muzeum Drugiej Wojny Światowej, ma szanse stać się 
nie tylko przyjemną trasą turystyczną, lecz przede wszystkim miejscem 
spacerów i odpoczynku dla mieszkańców. Obecnie na odcinku od Vinifery 
do mostu Krosna kanał ogrodzony jest metalowym płotkiem ze śladami 
rdzy i powyginanymi prętami. Jedynie na mostach zamontowano nowe, 
ozdobne barierki. Naszym zdaniem wzdłuż całego kanału należałoby 
zamontować odpowiednie barierki. 

296 450 zł  
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Projekt zakłada ponadto nasadzenie roślin wzdłuż kanału. Proponujemy 
nasadzenie drzew na trawniku między chodnikiem a ogrodzeniem. Przy 
samych barierkach proponujemy nasadzenie pnączy. Mają to być: 
zimozielony bluszcz, kwitnące wiosną powojniki i winorośl, której liście 
jesienią przebarwią się na kolory rdzawoczerwone. W miejscach, gdzie 
nad samym kanałem rośnie trawa (przy moście Krosna) proponujemy 
zaniechanie koszenia i utworzenie ostoi dla owadów i dziko rosnących 
roślin. 
 
Lokalizacja: Teren bezpośrednio przylegający do kanału Raduni od Vinifery do mostu 
Krosna, wzdłuż ul. Wodopój i Rybaki Górne. Działki 0090.206/3, 0090/215, 0090/216. 

 

6 

 
Modernizacja skweru i rekreacja na Starym Przedmieściu. 

 
Opis: Projekt dotyczy modernizacji niewielkiego skweru znajdującego się 
za kościołem oo. Franciszkanów pw. Św. Trójcy i Muzeum Narodowym 
pomiędzy ulicami Toruńską, a Okopową. Projekt zakłada: 
-ujednolicenie nawierzchni chodnikowej i trawiastej na ww.skwerze, 
która po wybudowaniu tunelu pod ulicą Okopową jest mocno 
zróżnicowana; 
-wymiana istniejących i ustawienie nowych mebli miejskich (ławek, 
leżanek), elementów tzw. "małej architektury" (kosze na śmieci, kosze na 
psie odchody, etc); 
-rozebranie małego murku, który okalał przeniesiony pomnik św. 
Wojciecha. 
Modernizacja tego skweru może uatrakcyjnić tę część Starego 
Przedmieścia dla jej mieszkanek i mieszkańców. 
 
Lokalizacja: 0099.141/1 0099.141/2. Teren pomiędzy ulicami Okopową, Toruńską, a 
Świętej Trójcy. 

 

171 000 zł  

7 

 
Zielone Śródmieście 

 
Opis: Projekt zakłada zmianę przeznaczenia Placu Tadeusza Polaka z 
dzikiego parkingu na zielony skwer.  
Projekt zakłada: 
- likwidację nawierzchni z płyt betonowych 
- nasadzenia zieleni: trawy, krzaków, drzew i kwiatów ozdobnych 
- budowa alejek 
- ustawienie mebli miejskich (ławek, leżanek,hamaków) 
- montaż "małej architektury" (kosze na śmieci, ławki, może jakaś mała 
rzeźba w centralnym punkcie placu) 
- remont chodnika między ulicą Ogarną a ulicą Za Murami na 
przedłużeniu ulicy Garbary 

300 000 zł  
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Celem projektu jest stworzenie terenów zielonych jako miejsca 
wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie zaniedbanego terenu poprawi 
krajobraz dzielnicy i posłuży integracji mieszkańców. W okolicy brakuje 
terenów zielonych oraz miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Stworzenie zielonego skweru w tej części Śródmieścia zapewne poprawi 
wizerunek tego rejonu i posłuży okolicznym mieszkańcom. 
 
Lokalizacja: Plac Tadeusza Polaka, Działka numer 0089.342/10 

8 

 
Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik 

(Opływ Motławy) 
 
Opis: Miejsce uczęszczane przez całe rodziny, Reduta Dzik - Dolne Miasto 
gdzie działa ścieżka spacerowa wzdłuż zabytkowego opływu Motławy. 
Mamy zgodę na realizację placu zabaw w tym miejscu, ale ze względu na 
duże zainteresowanie, potrzebne jest dołożenie stolików, ławeczek, 
roślin, urządzeń do zabawy dla dzieci w różnym wieku wraz z 
ogrodzeniem. Dzielnica uboga, dużo dzieci, które nie mają w pobliżu 
takiego miejsca. Cały ten teren rozwija się dosyć prężnie i brakuje takich 
miejsc. Proszę o głosy i dziękuję. 
 
Lokalizacja: Działka nr 334, Obręb nr 100, ul. Reduta Dzik - Śródmieście (Dolne miasto) w 
zielonej przestrzeni, oddalona od komunikacji. 

 

60 000 zł  

9 

 
Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1 

 
Opis: Projekt obejmuje wykonanie projektu oraz pierwszej części robót 
budowlanych trasy rowerowej łączącej Śródmieście Gdańska z dzielnicą 
Chełm oraz innymi osiedlami Gdańska Południe. Trasa przebiegać będzie 
łagodnym podjazdem wzdłuż północnej jezdni al. Armii Krajowej, na 
odcinku od ul. 3 Maja do al. Sikorskiego. Planowane jest zlokalizowanie 
trasy poza trójpasmową jezdnią al. Armii Krajowej - w rezerwie zieleni 
(po wykonaniu korekt przebiegu jezdni) oraz częściowo (w okolicy ul. 
Rogaczewskiego) na mini-estakadzie nadwieszonej na lekkiej konstrukcji 
nad skarpą drogową na długości ok. 350 m. 
 
Lokalizacja: Równolegle do trójpasmowej jezdni al. Armii Krajowej, po stronie północnej, 
na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja i al. Sikorskiego, z włączeniem do istniejących dróg 
rowerowych na tych ulicach. 

736 600 zł  
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10 

 
Aktywność fizyczna i relaks. Siłownia zewnętrzna i nie tylko ... 

 
Opis: Siłownia zewnętrzna + ustawienie tzw. "mebli miejskich" 
Celem projektu jest integracja społeczna oraz propagowanie aktywność 
fizycznej oraz relaksu wśród mieszkańców Gdańska.  
Proponowane jest urządzenie siłowni zewnętrznej i wyposażenie jej w 
urządzenia ogólnorozwojowe aktywizujące wszystkie partie mięśniowe. 
Już samo przebywanie na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na 
organizm człowieka dodatkowo aktywność fizyczna poprawia kondycję, 
minimalizuje ryzyko zachorowania na schorzenia cywilizacyjne, takie jak 
choroby serca, otyłość i cukrzyca, poprawia samopoczucie. 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Grobla IV 8 
dz. nr 82/7, 82/8, 82/11 obręb ewidencyjny 226101_1.0089 

 

65 000 zł  

11 

 
Rewitalizacja skweru przy ul. Osiek w Gdańsku 

 
Opis: Wykonanie projektu rewitalizacji skweru wraz z fragmentem ul. 
Osiek i przyległego do niej chodnika oraz jego realizacja. 
Celem realizacji projektu jest zapewnienie: bezpieczeństwa mieszkańcom 
(w tej chwili chodzenie po nierównym i popękanym chodniku jest 
niebezpieczne), komfortu oraz przestrzeni na wypoczynek. Kluczowe jest 
podniesienie estetyki zaniedbanego fragmentu Śródmieścia, ważne ze 
względu na turystykę. W tej chwili sąsiednie przestrzenie np. okolice 
Poczty Polskiej, dawnego sierocińca wyglądają coraz piękniej a fragment 
ulicy Osiek jest bardzo zaniedbany. W ramach projektu i jego wykonania 
zaplanowano rewitalizację skweru, w tym: zaprojektowanie nasadzeń 
(krzewy, trawnik), przestrzeni wypoczynkowej (ławki, kosze na śmieci). W 
ramach rewitalizacji ulicy i przyległego chodnika: wymiana płyt 
chodnikowych na kostkę na podbudowie drogowej w związku z 
wydzielonymi miejscami parkingowymi, gdzie samochody systematycznie 
niszczą płyty chodnikowe. 
 
Lokalizacja: ul. Osiek (skwer od ul. Stajennej do ul. Sierocej) nr 0090.235/2 

280 000 zł  

12 

 
#czystedolne 

 
Opis: Mieszkańcy Dolnego Miasta borykają się z problemem 
przepłnionych śmietników i niewłaściwej segregacji śmieci. Projekt 
#czystedolne ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców i zmianę ich nawyków tak, aby stały się bardziej przyjazne 
środowisku. W cyklu 4 wykładów i warsztatów #czystedolne mieszkańcy 
nauczą się jak w codziennym życiu wdrażać zasadę 
refuse/reduce/reuse/recycle/rot i stosować zasadę obiegu zamkniętego 
we własnym gospodarstwie domowym. Każde ze spotkań będzie 

6 400 zł  
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podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, i będzie dotyczyło 
następujących tematów: 1. dlaczego segregacja jest konieczna 
(+warsztaty upcycclingowe); 2.jak przemysł tekstylny wpływa na 
środowisko (+warsztaty przerabiania odzieży); 3.chemia w kuchni i 
łazience (+warsztaty robienia kosmetyków i chemii domowej); 4.nawyki 
żywieniowe a środowisko (+warszaty kuchni roślinnej). Oprócz nabytych 
umiejętności korzyścią projektu będzie integracja sąsiedzka i zwiększenie 
poczucia wspólnoty mieszkańców. 
 
Lokalizacja: Wykłady i warsztaty odbędą się w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii na ul. 
Reduta Wyskok 2 

 

13 

 
Wkoło Zielono 

 
Opis: Projekt „Wkoło Zielono” obejmuje utworzenie miejsca do 
prowadzenia na świeżym powietrzu lekcji, wykładów, pogadanek, 
pokazów i innych aktywności na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku ul. Głęboka 11. Celem projektu, jest 
zmiana klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz 
doświadczania przez dzieci i młodzież wpływu natury na stan zdrowia, 
samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny, fizyczny i percepcyjny. 
Zakłada postawienie zadaszonej wiaty wraz z ławostołami oraz 
ustawienie drewnianych ławek w kształcie półkola tworzących zielony 
amfiteatr. Ważnym elementem w zielonej klasie będzie zewnętrzna 
tablica kredowa. Teren wokół szkoły świetnie nadaje się do utworzenia 
pięknego i funkcjonalnego miejsca posiadającego własną duszę. Obiekt 
będzie kameralny, lecz jednocześnie umożliwi korzystanie nawet bardzo 
licznym grupom. Dostępny będzie dla mieszkańców osiedla i lokalnej 
społeczności, również dla osób niepełnosprawnych celem kształtowania 
postaw prozdrowotnych. 
 
Lokalizacja: ZSO nr 6 
ul.Głęboka 11  
80-759 Gdańsk  
Obręb: 091  
Numer działki: 50 

70 000 zł  

14 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Śródmieście 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Śródmieście. Program 
zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 

10 400 zł  
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korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park im. św. Barbary (obręb 100, numer działki 41/17) 

15 

 
Reprezentacyjna promenada nad kanałem Raduni 

 
Opis: Promenada nad kanałem Raduni (Promenada Południowa) może 
być pięknym, wielofunkcyjnym miejscem zarówno do odpoczynku, 
spaceru czy przejażdżki rowerem. Niestety dzisiaj stare ławki, brak koszy 
na śmieci i psie odchody czy oświetlenia w nocy skutecznie odstraszają 
mieszkańców od korzystania z jej uroków jak np. oglądania panoramy 
Starego Przedmieścia czy historycznego kanału Raduni. Nowy wygląd 
promenady byłby doskonałym uzupełnieniem trwającej rewitalizacji 
Biskupiej Górki, a także powstającego parku przy SP 21. 
W projekcie zawiera się: 
(Od Mostku Napoleońskiego do wysokości krat na Kanale Raduni) 
- Postawienie 4 nowych ławek 
- Postawienie 4 nowych koszy na śmieci i psie odchody 
- Postawienie 2 podajników z workami na psie odchody 
- Postawienie 6 latarni oświetleniowych 
(Od Mostku Napoleońskiego do skrzyżowania ul. Zaroślak z Traktem św. 
Wojciecha) 
- Postawienie 4 latarni oświetleniowych 
 
Lokalizacja: Promenada nad kanałem Raduni  
Obręb 080 Numer działki 192/2 

 

120 000 zł  

16 

 
Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap. 

 
Opis: Projekt ma na celu zorganizowanie miejskiej przestrzeni 
rekreacyjnej na Biskupiej Górce, która będzie idealnym miejscem na 
rodzinne piknikowanie, festyny, zabawy ruchowe, sport i cichy relaks. 
Istniejąca zieleń oraz położenie terenów sprawiają, że staną się one 
wspaniałym miejscem wytchnienia w centrum miasta. Jest to 
kontynuacja projektu do Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku i prace 
mają być realizowane zgodnie z wcześniej wykonanym projektem tego 
parku. W ramach projektu przewiduje się: 
1/ uzupełnienie nawierzchni pod zrealizowanymi elementami siłowni 
zewnętrznej i grami stołowymi, 
2/ wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz drzew, 

460 000 zł  
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3/ wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią, 
4/ Wykonanie pełnego oświetlenia terenu, poprowadzenie linii 
kablowych, badania i pomiary, zabezpieczenie sieci, 
 
 
Lokalizacja: Biskupia Górka - teren przy ulicy Na Stoku. Działki: 149 obręb 80; 150, obręb 
80 

 
 
 

17 

 
Plac kalisteniczny (Street Workout) - drabinki, drążki , poręczę , 

urządzenia gimnastyczne 
 
Opis: ZSO nr 6 przyciąga mieszkańców boiskiem wielofunkcyjnym i 
orlikiem. Plac kalisteniczny zwiększy bazę sportową szkoły i przyciągnie 
sympatyków gimnastyki i sportów siłowych. Zlokalizowany na terenie 
ZSO6 daje możliwość ćwiczeń na świeżym powietrzu, co ma pewną 
przewagę nad ćwiczeniami wykonywanymi w zamkniętych 
pomieszczeniach. Łącząc wysiłek fizyczny i przebywanie na zewnątrz 
przyczyni się do lepszego dotlenienia organizmu naszych dzieci. Plac 
podczas lekcji wychowania fizycznego będzie wykorzystywany przez 
dzieci w każdym wieku, dzięki czemu zajęcia będą doskonałym 
uzupełnieniem tradycyjnych zajęć. Dzięki ćwiczeniom na tym placu nasi 
młodzi gdańszczanie będą przyzwyczajać się do korzystania z siłowni, 
posłuży to popularyzowaniu sportowego trybu życia, który dzieci 
przekazują rówieśnikom i rodzicom. Plac ten poprawi atrakcyjność całej 
okolicy, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny. 
Wpłynie to na poprawę stylu życia mieszkańców - dzieci, osób dorosłych i 
seniorów. 
 
Lokalizacja: Ul. Głeboka 11, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku (teren 
wzdłuż płotu od strony sygnalizacji świetlnej) 

44 100 zł  

18 

 
FONTANNA  W PARKU ŚWIĘTEJ BARBARY 

 
Opis: Uwieńczeniem rewitalizacji Parku Św. Barbary jest fontanna w 
kształcie kielicha na środku Parku wraz z montażem 10 ławek wokół 
fontanny.  
Będzie to miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom dzielnicy, gdzie 
spotkają się seniorzy , młodzież , dzieci wraz z rodzicami aby zaznać chwili 
odpoczynku przy spadającej wodzie a lekka mgiełka w upalne dni doda 
przyjemnego uczucia chłodu. 
Wiele się zmieniło w Parku przez ostatnie lata dzięki pomocy 
mieszkańców, którzy każdego roku głosują w Budżecie Obywatelskim na 
projekt dotyczący rewitalizacji parku aby jedyny taki zielony teren 
pozostał w mieście . Wokół powstają osiedla a Park Św. Barbary pięknieje 

300 000 zł  
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z roku na rok, aby każdy mógł po ciężkiej pracy przyjść odpocząć i spotkać 
się z sąsiadami,pograć w piłkę na pięknym boisku , poćwiczyć na 
przyrządach tam zamontowanych czy zaprowadzić swoje dziecko na plac 
zabaw. W każdą niedzielę będzie można posłuchać koncertu w 
wykonaniu studentów z pobliskiej Akademii Muzycznej i innych 
zapraszanych artystów. 
 
Lokalizacja: Park Św. Barbary ul. Krowoderska i Św.Barbary obręb 100 działki 41/17 i 43/2 
o powierzchni 1 ha Dzielnica Śródmieście 
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UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE 
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1 

 
WARSZTATY Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU DLA 

OSÓB 60+ 
 
Opis: W dzisiejszych czasach obsługa smartfona czy komputera jest 
podstawową potrzebą w życiu codziennym każdego człowieka. W świecie 
wirtualnym mamy informacje, sklepy, banki czy komunikatory. Wiele 
osób starszych ma jednak problem z samodzielnym opanowaniem świata 
zarówno cyfrowego jak i wirtualnego. Warsztaty miałyby w sposób 
dostosowany do potrzeb uczestników wprowadzić ich w tajniki pracy z 
komputerem czy smartfonem. Zakres warsztatów byłby na wstępie 
omówiony z uczestnikami, jednak zawierałby podstawy obsługi 
komputera i środowiska systemu operacyjnego, internetu, poczty 
elektronicznej, pakietów biurowych, itp. Warsztaty mogłyby się odbyć w 
wymiarze 10 dwugodzinnych spotkań. Warsztaty opierałyby się na 
krótkim wprowadzeniu, a następnie na samodzielnej pracy z 
komputerem - pod okiem prowadzących. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Ujeścisko-Łostowice 

 

3 000 zł  

2 

 
Ciąg komunikacyjny dla pieszych przy zbiorniku retencyjnym Zabornia 

pomiędzy osiedlem Słoneczna Morena a ul. Kartuską 
 
Opis: Proponowany pieszy ciąg komunikacyjny umożliwi lepszą integrację 
w północnym krańcu dzielnicy Ujeścisko-Łostowice a także lepszy dostęp 
jej mieszkańców do komunikacji publicznej. 
Realizacja tej inwestycji umożliwi bardziej komfortowe dojście 
mieszkańców osiedla Słoneczna Morena a także sąsiednich osiedli i 
domów do przystanków autobusowych przy ul. Kartuskiej – są to najbliżej 
zlokalizowane przystanki autobusowe „Pagórkowa 01 i 02”. Obecne 
dojście do ul. Kartuskiej po prawej stronie zbiornika jest piaszczystą, 
wydeptaną ścieżką, która w czasie deszczu zamienia się w błoto. 
Utwardzenie tego odcinka zwiększy komfort przejścia. Dodatkowe 
elementy projektu to nasadzenia krzewów oraz oświetlenie ścieżki 
latarniami parkowymi. 
Inwestycja ta umożliwi także pełne jednoczenie poszczególnych części 
dzielnicy poprzez łatwy dostęp mieszkańców mieszkających po 
południowej stronie potoku Siedlickiego do części rekreacyjnych takich 

66 000 zł  
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jak siłownia na wolnym powietrzu i place zabaw oraz punktów handlowo-
usługowych zlokalizowanych w północnej części tego terenu. 
 
Lokalizacja: Teren po wschodniej stronie zbiornika retencyjnego Zabornia 
obręb: 63; numery działki 158 

3 

 
Uratować od zapomnienia - Renowacja w formie skweru cmentarza 

przy ul. Cedrowej 
 
Opis: Renowacja starego cmentarza przy ul. Cedrowej, na którym leży 
m.in. ppłk. Antoni Parys, który zginął w 1807 r. walcząc o Gdańsk 
napoleoński.  
W ramach prac należałoby wykonać: 
- renowacje istniejących nagrobków,  
- utworzenie tablicy upamiętniającej ppłk. Antoniego Parysa,  
- utworzenie skweru z zachowaniem elementów cmentarnych, 
- postawienie dwóch latarni oświetlających pozostałość cmentarza 
ewangelickiego. 
 
Lokalizacja: Gdańsk, ulica Cedrowa, 80-126. Obręb: Ujeścisko Nr działki 139/2. Karta 
terenu 003-ZP62 Planu zagospodarowania przestrzennego nr 1845. 

 

200 000 zł  

4 

 
Leżaki i rozrywka dla starszych dzieci przy zbiorniku retencyjnym 

Jeleniogórska/Człuchowska 
 
Opis: Proponuje ustawienie czterech leżaków parkowych do swobodnego 
wypoczynku oraz urządzeń zabawowych dla starszych dzieci dla 
urozmaicenia spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
 
Lokalizacja: teren wokół zbiornika retencyjnego Jeleniogórska/Człuchowska  
działka 10/231 obręb 074 

46 000 zł  

5 

 
Zielono mi - nasadzenie drzew w dzielnicy 

 
Opis: Nasadzenie w dzielnicy Ujescisko-Lostowice 100 drzew 
 
Lokalizacja: drzewa na terenie dzielnicy Ujeścisko-Łostowice 

 

140 000 zł  
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6 

 
Budowa oświetlenia ciągu pieszego, stanowiącego dojście do 

przystanku autobusowego Świętokrzyska/Wieżycka. 
 
Opis: Ciąg pieszy od wysokości budynku przy ulicy Konstantego Bergiela 
4A do ulicy Wieżyckiej stanowi jedyne dojście z terenu Osiedla Pięciu 
Wzgórz do ulicy Świętokrzyskiej. Tereny przyległe do tego ciągu 
zarośnięte są przez bardzo rozległe wierzby z jednej strony i wysokie 
krzewy z drugiej. W okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada 
zmierzch, przejście tego odcinka jest nieprzyjemne i niebezpieczne. W 
przeszłości dochodziło już w tym miejscu do napadów rabunkowych. 
Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
korzystających z niego w drodze na przystanek oraz dzieci, dla których 
ciąg ten stanowi część drogi do szkoły. Ze wstępnej analizy wynika 
konieczności wykonania okablowania i ustawienie 6-7 słupów 
oświetleniowych z oprawami oraz przyłączenie tego odcinka do 
istniejącego oświetlenia ulicznego ulicy Wieżyckiej. 
 
Lokalizacja: Ciąg pieszy łączący ulicę Wieżycką z osiedlem Pięciu Wzgórz na wysokości 
budynku Bergiela 4, położony na działkach nr 172/1, 172/3, 182/3, obręb 074 

 

120 000 zł  

7 

 
”Zwierzęcy plac zabaw” – poprawa czystości i bezpieczeństwa  w 

dzielnicy. 
 
Opis: W dzielnicy Ujeścisko mieszka wielu właścicieli czworonogów - 
małych i dużych- jednak mimo wielu terenów zielonych, nie każdy 
właściciel może puścić ,,luzem", tak aby nie zagrażał bezpieczeństwu 
ludzi a w szczególności matek z małymi dziećmi.  
Zwierzęcy plac zabaw byłby idealnym rozwiązaniem zarówno dla osób 
starszych i młodszych, które nie mają siły biegać za zwierzęciem.  
Właściciele oraz posiadacze małych zwierząt, którzy wolą trzymać pupila 
blisko siebie też będą z takiej propozycji zadowoleni.  
Utworzenie takiego zwierzęcego placu zabaw przyczyniłoby się do 
rozwiązanie problemu puszczania bez smyczy w miejscach publicznych 
oraz propagowania nawyku sprzątania po pupilach. 
Najistotniejsze jednak to, że powinno wpłynąć zdecydowanie na poprawę 
bezpieczeństwa innych przechodniów. 
Nowo powstały plac byłby miejscem gdzie mogliby integrować się 
mieszkańcy osiedla oraz ich pupile. 
 
Lokalizacja: Działka miejska nr 10/3. Na tyłach ulicy Piotrkowska 2 w Gdańsku. 

90 000 zł  
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8 

 
Zmieniamy DZIELNICĘ, sprawdź swoją ULICĘ… (Bergiela, Cedrowa, 

Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy). 
 
Opis: B: Bergiela - miejsca postojowe 
3 miejsca wys. nr 5, dz. 0074.8/23 + 3 miejsca wys. nr 10, dz. 0074.8/193 
C: Cedrowa - plac zabaw 
Rewitalizacja placu zabaw dz. 0063.268/4 
P: Porębskiego - miejsca postojowe/chodnik/przejście dla pieszych 
15 miejsc wys. nr 30-44, dz. 0074.8/193 
brakujący chodnik wys. nr 62, dz. 0074.8/193 
BEZPIECZNE przejście dla pieszych wys nr 50 dz. 0074.8/193 
P: Przemyska - miejsca postojowe 
15 miejsc dz. 0075.175/10 
Z: Zbiornik Świętokrzyska – dodatkowy sprzęt rekreacyjny 
dodatkowe elementy przy wygranym boisku w edycji BO 2019, dz. 
0074.8/41 
SZKOŁY: 
Podstawowa nr 12: elektroniczna tablica z pomiarem prędkości+stojak 
rowerowy 15’ 
Olimpijczyk: dodatkowy sprzęt rekreacyjny+elektr tablica+zadaszony 
stojak rowerowy 30’+doświetlenie planowanego przejścia dla 
pieszych+chodnik wzdłuż Wieżyckiej jako łącznik od przejścia dla pieszych 
do istniejącego ciągu pieszego do szkoły+progi 
Podstawowa nr 86: stojak rowerowy 15 
 
Lokalizacja: ul. Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + plac zabaw przy zbiorniku 
Świętokrzyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy. 

 

730 000 zł  

9 

 
Poprawa dojścia do jaru przy kościele pw Ojca Pio w Gdańsku 

 
Opis: Poprawa dojścia do jaru (przedłużenie ul. Wadowickiej) poprzez 
wymianę zdegradowanej nawierzchni z płyt jomb na nawierzchnię z 
kostki betonowej. Obecnie stan nawierzchni w znaczny sposób utrudnia 
dojście do jaru osobom na wózku inwalidzkim a także osobom z wózkami 
dziecięcymi. Realizacja tej inwestycji umożliwi swobodne dojście do 
części rekreacyjnej w tej części dzielnicy a także jej skomunikowanie. 
 
Lokalizacja: Obręb Łostowice działka 10/42 

100 000 zł  

10 

 
 

 Muzyczna ścieżka doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 86  
 
Opis: Na zielonym terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 86 chcemy 
stworzyć ogólnodostępną, edukacyjną Muzyczną ścieżkę doświadczeń 
składający się z 9 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład 

106 015 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Muzycznej ścieżki doświadczeń wejdą takie elementy jak bębny, grające 
trójkąty, gong i cymbały w jednym, ksylofon, rury deszczowe, 
wieloelementowy panel muzyczny, dzwony rurowe, litofon i głuchy 
telefon. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z 
opisem działania danego eksponatu. 
Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na 
świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji 
społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu młodzieży przed 
komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, a przy tym innowacyjną 
przestrzeń zieloną nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla 
wszystkich mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie 
przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież 
chętniej zgłębią tajniki nauki. 
 
Lokalizacja: Ulica: Wielkopolska 20 
dzielnica: Ujeścisko-Łostowice 
Obręb: Łostowice 
Numer działki: 127 
Współrzędne geograficzne szerokość N54° 18´ 59.06426"  
długość E18° 35´ 20.71374" 
Teren przy Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku. 

11 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking – Ujeścisko-Łostowice 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. 
Program zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow 
joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking 
(marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie 
składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem 
projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i 
kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą 
się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez 
urazowo i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do 
spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej 
integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 
grupach: podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do 
jesieni. Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć 
Nordic Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Zbiornik retencyjny Świętokrzyska II (obręb Łostowice, numer działki 8/130) 

10 400 zł  



 

118 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

12 

 
WARSZTATY Z PODSTAW PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI DLA DZIECI 

 
Opis: Dzisiejsze pokolenie naszych dzieci nie wyobraża sobie życia bez 
internetu, komputerów i smartfonów. Wszyscy jednak wiemy, jakie 
niebezpieczeństwa kryją się w niekontrolowanym oddaniu się dziecka 
wirtualnemu światu. Możemy jednak ukierunkować wirtualne 
zainteresowania naszych dzieci i pokazać im ciekawe, a jednocześnie 
praktyczne i bezpieczne wykorzystanie dostępnych technologii. 
Konstruowanie robotów i ożywianie ich, daje dziecku ogromną radość - a 
jednocześnie, niepostrzeżenie, uczy go podstaw elektroniki, 
programowania czy mechaniki. Zajęcia z podstaw robotyki są idealne do 
nauki myślenia projektowego - są doskonałym impulsem do rozwijania 
pasji przyszłych inżynierów. Zajęcia, prowadzone przez 2 doświadczonych 
opiekunów, odbywałyby się w grupach trzyosobowych, co jednocześnie 
uczyłoby dzieci zgodnej 
pracy w zespole oraz efektywnego zarządzania powierzonym im 
zestawem (mikrokontroler, silniki, czujniki, elementy obudowy robotów - 
wszystko bezpieczne i niskonapięciowe). 
 
Lokalizacja: Dzielnica Ujeścisko-Łostowice 

 

4 800 zł  

13 

 
Parkour - miejsce do aktywnego wypoczynku lub treningu przy 

zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 
 
Opis: Projekt zakłada instalację sprzętu do ćwiczeń parkour i oświetlenie 
terenu. Sprzęt obejmuje rozbudowane drążki i poręcze, wysoką ściankę, 
wiele średnich ścianek będących imitacją murków, oraz betonowe słupki 
(przykładowy zestaw w załączeniu) na obszarze minimum 10x15 m. 
Można na nim wykonywać wiele technik z uwzględnieniem wspinaczki i 
wskoków. Duże zagęszczenie przeszkód umożliwi wykonywanie dłuższych 
przebiegów łączonych w całość.  
W naszej dzielnicy oprócz małych dzieci jest coraz więcej młodzieży. Ci 
młodzi ludzie także potrzebują miejsc, w których mogliby efektywnie 
spędzać czas. Stwórzmy dla nich, a także dla dorosłych miejsce, w którym 
będą mogli się spotykać, rozwijać i dbać o formę. 
 
Lokalizacja: Działka przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2 w obrębie Łostowice nr 
8/41 (ewentualnie, gdyby powierzchnia projektu realizowanego w ramach BO 2019 była 
zbyt duża obecny projekt można zrealizować na działce 8/130). 

155 000 zł  
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14 

 
Chodniki i schody na trasie do szkoły SP12 

 
Opis: Prawie każdy z nas gdzieś się rano spieszy. A dzieciaki spieszą się do 
szkoły. I najczęściej skracają sobie drogę. Jeden ze skrótów do SP12 
biegnie przez działki należące do miasta, gdzie można uporządkować ciąg 
pieszy, zrobić oświetlone chodniki oraz schody zamiast skarpy. Byłoby to 
duże ułatwienie dla dzieci, które z okolic ulicy Porębskiego przedostają 
się skrótem. A w porze deszczowej ten skrót jest prawdziwym 
wyzwaniem. Co oczywiście dzieciaków nie powstrzymuje i w zabłoconych 
ciągną do szkoły. W okresie zimowym trudność tego przejścia potęguje 
brak oświetlenia. 
Zróbmy na tej trasie oświetlone chodniki i schody. 
 
Lokalizacja: Ciąg pieszy na trasie od Biedronki przy Porębskiego do ulicy 
Unruga/Człuchowskiej przecinający ulice Wieżycką i Huenefelda. 
Obręb: Łostowice 
Działki: 8/87, 10/66 i 10/52 

 

239 000 zł  

15 

 
Ujeścisko spędza wolny czas - budowa siłowni na świeżym powietrzu 
oraz miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców - 

okolice ul. 
Częstochowskiej/Piotrkowskiej 

 
Opis: Projekt przewiduje postawienie 8 urządzeń siłowni "pod chmurką", 
których zadaniem byłaby sportowa integracja mieszkańców różnych grup 
wiekowych oraz poprawa ich zdrowia i kondycji. Nasza dzielnica w 
zawrotnym tempie zwiększa liczbę mieszkańców, jednak nadal jest 
niewiele miejsc do czynnego wypoczynku. Siłownia została wpisana do 
"Koncepcji programowo-przestrzennej" działki w styczniu 2015 roku. 
Projekt zakładałby postawienie 8 urządzeń zgodnie z "Koncepcją". Byłby 
początkiem tworzenia w tym miejscu centrum rekreacyjno-sportowego 
zgodnego z "Koncepcją" (siłownia, boisko do streetballa, boisko do 
squasha, plac zabaw, wybieg dla psów, górka zimowa na sanki, ławki, 
alejki). Uzupełnieniem byłby budowę betonowego ogólnodostępnego 
grilla, z którego mogliby bezpłatnie korzystać mieszkańcy. Głównym 
celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w gronie 
rodzinnym i przyjaciół na świeżym powietrzu.Kompleks składałby się z 
zadaszonego grilla, stołu z ławkami oraz z koszem na śmieci. 
 
Lokalizacja: Działka 74-10/3 położona w okolicy ul. Częstochowskiej 22 i Piotrkowskiej 2. 
Działka miejska z przeznaczeniem zieleń-rekreacja oraz koncepcją programowo-
przestrzenną wykonaną w styczniu 2015 roku przez DRMG. 

 

150 000 zł  
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16 

 
Rodzinna Gra Terenowa Ujeścisko-Łostowice - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: las Kozacza Góra 

5 900 zł  
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VII DWÓR 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Dolina Samborowo 

 

5 900 zł  

2 

 
Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 

"Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem. 
 
Opis: Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 
"Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem. W ramach 
projektu planowane jest utwardzenie ul. Michałowskiego w ramach 
dostępnej dla dzielnicy kwoty. 
 
Lokalizacja: Ul. Michałowskiego 

206 000 zł  

3 

 
Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego 52 w Gdańsku 

 
Opis: Modernizacja powstałej w 2007 roku – pierwszej siłowni na wolnym 
powietrzu, polegająca na całkowitym demontażu częściowo 
wyeksploatowanych i niesprawnych urządzeń, uporządkowaniu terenu i 
ustawieniu siedmiu nowoczesnych przyrządów rekreacyjno-

89 500 zł  
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 projektu 

rehabilitacyjnych. Istniejące urządzenia są przestarzałe i niefunkcjonalne. 
W dzielnicy VII Dwór nie ma innych miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby 
regenerować swoją kondycję i sprawność fizyczną. 
 
Lokalizacja: W Gdańsku-VII Dworze – ul. Michałowskiego teren gminny działkę 336/2 
obr.29, teren ogrodzony drewnianym płotem i administrowany przez Gdański Zarząd 
Schronisk Szkolnych i Młodzieżowych w Gdańsku ul. Grunwaldzka 244. 

 

4 

 
Nowe miejsca postojowe 

 
Opis: Wykonanie nowych miejsc postojowych - na wysokości ogrodzenia 
kościoła ( działka nr 532/3 obr. 12 ) - do parkowania równoległego i 
wzdłuż działki nr 542/1 – do parkowania prostopadłego wykonane z płyty 
MEBA o powierzchni 350 m2 pomiędzy ulicami Abrahama i 
Doroszewskiego z boku kościoła. Działka usytuowana jest pomiędzy 
kościołem i kortami tenisowymi, należy do gminy Gdańsk. W dzielnicy VII 
Dwór jest deficyt miejsc postojowych, a w szczególności w rejonie 
kościoła pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. Abrahama 38. Nowe miejsca 
postojowe znacznie poprawi przejezdność i bezpieczeństwo przez ul. 
Abrahama i skrzyżowanie z ul. Norblina. 
 
Lokalizacja: Obręb nr 12 działka nr 584/1 (nieużytki) usytuowana pomiędzy kościołem a 
kortami tenisowymi oraz ul. Abrahama i Doroszewskiego. 

120 000 zł  

5 

 
Wykonanie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicami 

Abrahama i Gryglewskiego 
 
Opis: Wykonanie nowego chodnika o szerokości 1,50 m na odcinku o 
długości ok 45 m pomiędzy ul. Abrahama a budynkiem nr 11 przy 
ul.Gryglewskiego na działce położonej przy ul. Abrahama 22 oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 181/1 ( po podziale wcześniej nr 181).Realizacja 
inwestycji skomunikuje część osiedla VII Dwór z ulicą Abrahama a przede 
wszystkim rozwiąże problem dojazdu i dojścia osób niepełnosprawnych i 
osób z wózkami dziecięcymi do budynku Gryglewskiego 11 . 
 
Lokalizacja: działka nr 181 położona przy ul. Abrahama 22 po podziale 181/1 

 

40 000 zł  
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WRZESZCZ DOLNY 
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
MONITORING - WRZESZCZ DOLNY 

 
Opis: Instalacja 6 kamer w 3 różnych lokalizacjach: 
1. Skrzyżowanie ul B.Chrobrego/ul.T.Kościuszki 
2. Skrzyżowanie Al.Legionów/ul.T.Kościuszki 
3. Skrzyżowanie ul. J.Kilińskiego/ul.T.Kościuszki 
Na każdym skrzyżowaniu będą zainstalowane, po 2 kamery. Jedna typu 
360 stopni a druga szerokokątna. 
Monitoring będzie podłączony do systemu monitoringu policji, co realnie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w 
całej dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
 
Lokalizacja: 1. Skrzyżowanie ul B.Chrobrego/ul.T.Kościuszki 
2. Skrzyżowanie Al.Legionów/ul.T.Kościuszki 
3. Skrzyżowanie ul. J.Kilińskiego/ul.T.Kościuszki 

 

220 000 zł  

2 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Wrzeszcz Dolny 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Program 
zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park "Nad Strzyżą" (obręb 043, numer działki 1045) 

10 400 zł  
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3 

 
Wymieńmy się książkami - skrzynki bookcrossing w Dolnym Wrzeszczu 

 
Opis: Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez 
pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach 
celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, 
gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. 
Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i 
czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka – bez własnej siedziby, 
regałów, kart bibliotecznych. [Wikipedia] 
W ramach tego projektu powstaną skrzynki w różnych miejscach 
Wrzeszcza Dolnego. Dzięki takim miejscom mieszkańcy będą mogli 
wymieniać się książkami. Często mamy w domu już przeczytane książki, 
które zalegają nam na półkach a na nowe nie zawsze są fundusze. W 
takim przypadku będzie można je zanieść do skrzynki, zostawić, a w 
zamian zabrać sobie jakąś inną, nam nieznaną. Nie trzymajmy książek już 
nam niepotrzebnych, wymieńy się i niech służą innym. 
 
Lokalizacja: Plac Wybickiego (Obręb 042 Numer działki 288), Park Kuźniczki (Obręb 042 
Numer działki 353), Park "Nad Strzyżą" (Obręb 043 Numer działki 1045), Plac Biskupa 
O'Rourke (Obręb 044 Numer działki 800/2), przy Winda - Gdańskim Archipelagu Kultury 
(Obręb 044 Numer działki 660) 

 

15 000 zł  

4 

 
Remont nawierzchni w ciągu jezdno - pieszym na ul. Gotfryda 

Lengnicha. 
 
Opis: Na odcinku pomiędzy ul. J. Kochanowskiego, a ul. Dzielną - 
przełożenie i uzupełnienie kostki granitowej na podbudowie dla obciążeń 
ruchu samochodów osobowych wraz z wykonaniem obrzeży, wykonanie 
odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. J. 
Kochanowskiego. Na odcinku pomiędzy ul. Dzielną, a al. Gen. J. Hallera 
wykonanie nowej nawierzchni - chodnika - przystosowanego do obciążeń 
małego ruchu samochodowego. W/w ulica pełni dość istotną rolę 
komunikacji pieszej dla uczniów od strony al. Gen. J. Hallera (przystanek 
tramwajowy) do Zespołu Szkół Energetycznych, a także jest istotna dla 
mieszkańców najbliższej okolicy. Stan techniczny (brakujące płyty 
chodnikowe, dziury) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
przechodniów, szczególnie osób starszych, którzy stanowią znaczny 
odsetek mieszkańców najbliższej okolicy. Inwestycja poprawiłaby stan 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim podniosłaby estetykę otoczenia. 
 
Lokalizacja: ul. Gotfryda Lengnicha, działki: 0044.1116 i 0044.1202 

 

150 000 zł  
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5 

 
Urządzenia fitnes-siłownia przy skwerze Mickiewicza, Klonowicza, 

Kochanowskiego park -O'Rourke 
 
Opis: Udoskonalenie parku o małą infrastrukturę siłowni-fitnes. Dzięki 
czemu młodzież, jak i też osoby dorosłe mogłyby bardziej aktywnie 
spędzać czas na dworzu. Korzyści z tego projektu to przede wszystkim 
bardziej aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, dzięki czemu 
polepszy się zdrowie jak i samopoczucie okolicznych mieszkańców 
Wrzeszcza Dolnego. Dwa urządzenia fitness proponuję postawić bliżej 
płotu od przedszkola nie opodal kamienia. 
 
Lokalizacja: Obręb 044 Numer działki 800/2 Skwer Park Mickiewicza, Klonowicza, 
Kochanowskiego 

 

20 000 zł  

 

6 

 
ZEGAR SŁONECZNY we Wrzeszczu 

 
Opis: Samo wykonanie zegara nie będzie kosztowne, ponieważ wg 
mojego pomysłu, wszystkich obliczeń i pomocy w budowie chcą dokonać 
uczniowie 8 klasy SP nr 24 przy ul. Lilli Wenedy. Będzie to ich dodatkowa 
nauka astronomii i geometrii. Zegar analemmatyczny interaktywny o 
wym. 5x6m ułożony zostanie na trawniku z płyt chodnikowych 
ozdobnych. W skład zegara wchodzi panel dat i płyty z oznaczonymi 
cyframi godzin. Obok zegara umieścimy stosowną tablicę informacyjną z 
opisem działania i sposobu odczytu czasu. Ułożenie płyt równo z gruntem 
pozwoli na prace porządkowe i koszenie trawnika. 
 
Lokalizacja: Teren szkolny szkoły SP 24 lub teren zielonej klasy na działce 671/4 ob. 43. 
Możliwa też inna lokalizacja na terenie dzielnicy. 

 

12 000 zł  

7 

 
Boisko do gry w bule na zieleńcu pomiędzy ul. Reja i Okrzei 

 
Opis: Co ma zostać wykonane? 
Boisko do gry w bule (pétanque) na terenie zielonym pomiędzy ul. Reja a 
Okrzei 
Jakie działania powinny być podjęte? 
Wyodrębnienie i przygotowanie niewielkiego obszaru pod boisko do gry 
w bule  
(utwardzenie gruntu i wysypanie odpowiedniego żwiru/piachu 
nadającego się do gry). 
Opis problemu: 
We Wrzeszczu brakuje publicznych miejsc do rekreacji, które byłyby 
przeznaczone dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. 

55 000 zł  
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W Dolnym Wrzeszczu posiadamy zaledwie kilka niewielkich parków, w 
których jedyną rekreacją są place zabaw dla dzieci lub przyrządy do 
ćwiczeń - tzw. siłownie pod chmurką. Brakuje tu publicznych miejsc do 
dodatkowych aktywności fizycznych.  
Przygotowanie niewielkiego boiska do gry w bule jest prostym sposobem 
na uatrakcyjnienie oferty rekreacji w Dolnym Wrzeszczu. 
Najbliższe publiczne boisko znajduje się dopiero na Zaspie - w parku 
Reagana. 
Przygotowanie małego boiska w Dolnym Wrzeszczu zaktywizuje 
mieszkańców naszej dzielnicy.  
 
 
Lokalizacja: Ciąg parkowy od ul.Reja do ul.Okrzei - działka nr 1251/2 obręb 44 

 

8 

 
Budowa parku dla psów i modernizacja istniejących wybiegów w 

Dolnym Wrzeszczu 
 
Opis: W Dolnym Wrzeszczu brakuje wybiegów dla psów, a te które 
istnieją działają w formie ogrodzonego i zniszczonego klepiska, co 
zniechęca mieszkańców do korzystania z nich. Jednocześnie są one mało 
użytkowe, nie ma na nich żadnych urządzeń dla psów. Często szpecą 
otoczenie. Potrzebne są parki dla psów, a nie tylko zniszczone wybiegi. 
Projekt obejmuje budowę nowego parku dla psów oraz modernizację i 
doposażenie istniejących dwóch wybiegów w Dolnym Wrzeszczu: 
1. Budowa parku dla psów wraz z wyposażeniem w urządzenia 
zabawowe/treningowe, ławki, kosze na odchody oraz z zapewnieniem 
piaszczystego podłoża na placu zabaw przy ul. Baczyńskiego  
2. Wymiana podłoża na piaszczyste i doposażenie istniejącego wybiegu w 
urządzenia zabawowe/treningowe w Parku nad Strzyżą 
3. Wymiana podłoża na piaszczyste i doposażenie istniejącego wybiegu w 
urządzenia zabawowe/treningowe na ul. Białej 
 
Lokalizacja: 1. Pl. Baczyńskiego (zieleniec przy placu zabaw) Działka nr 471/28 i 466/27 
obręb 44 
2. Istniejący wybieg w Parku nad Strzyżą Działka nr 1055/8 obręb 43 
3. Istniejący wybieg na ul. Białej Działka nr 532 obręb 42 

 

240 000 zł  

9 

 
Atrakcyjny Wrzeszcz- zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

 
Opis: Przestrzeń publiczna to przede wszystkim otoczenie, w którym 
ludzie mogą się spotykać bez żadnych barier i ograniczeń. Spełnia też 
bardzo ważną funkcję - stanowi o charakterze miasta, o tym, jak je 
postrzegamy i odczuwamy. Dlatego jest tak ważna. Wiele przestrzeni we 
Wrzeszczu jest zaniedbanych. Projekt zakłada zagospodarowanie 
wskazanych miejsc: 

498 000 zł  



 

127 

 

1. Róg ul. Białej/ul. Waryńskiego - dz.533, obr. 042 (Pow. ok. 1145 m2) - 
oświetlenie, elementy małej architektury służące do odpoczynku i 
rekreacji, zieleń, monitoring 
2.Teren pomiędzy ul. Chrobrego - al. Legionów - dz.437/3 obr. 043 (Pow. 
ok. 1400m2) - elementy małej architektury służące do odpoczynku i 
rekreacji, zieleń 
3. Działka przy Potoku Strzyża pomiędzy ul.Aldony a ul.Wyspiańskiego - 
nr 468/11 obr. 042 (Pow.ok.250 m2) - oświetlenie, elementy małej 
architektury służące do odpoczynku i rekreacji, zieleń 
4. Podwórko w kwartale ulic: Mickiewicza/Chrobrego - działki nr 
074/6,074/7 obr. 043 (Pow.ok.3100 m2) - miejsca postojowe, mała 
architektura, plac zabaw, oświetlenie, zieleń 
 
Lokalizacja: 1.Róg ul.Białej/ul.Waryńskiego-działka 533,obr.042  
2.Teren pomiędzy ul. Chrobrego- al. Legionów- działka 437/3 obr.043 
3.Działka przy Potoku Strzyża pomiędzy ul.Aldony,a ul.Wyspiańskiego- nr 468/11 obr.042  
4. Podwórko w kwartale ulic: Mickiewicza/ Chrobrego- działki nr 074/6,074/7 obr.043 

 

10 

 
Remont wszystkich ulic i chodników w kwartale: Deotymy, Zygmunta 

Augusta, Jana Strakowskiego i Lwowska. 
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni oraz remont chodników 
następujących ulic: Deotymy, Zygmunta Augusta, Jana Strakowskiego i 
Lwowskiej. W ramach projektu proponuje się również dodanie progu 
zwalniającego na ulicy Lwowskiej od strony wjazdu od ulicy Hallera. 
Celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznej w naszym kwartale 
oraz poprawa bezpieczeństwa. Remont będzie wykonany do wyczerpania 
dostępnych w budżecie dzielnicy środków po opracowaniu przez 
wykonawcę dokładnego projektu, kolejności prac i zakresu. 
 
Lokalizacja: Ulica Deotymy, Zygmunta Augusta, Jana Strakowskiego, Lwowska 

 

651 000 zł  

11 

 
Zielone Tarasy 

 
Opis: Zielone Tarasy – to propozycja zagospodarowania terenu 
położonego po stronie zachodniej i wschodniej budynku przy ul. 
Pestalozziego 7/9 jako miejsca rekreacji i wypoczynku. Jako 
wnioskodawcy cenimy sobie miejsca wytchnienia w miejskim gwarze i 
chcemy, aby do takich miejsc dołączył wskazany przez nas teren. Po 
stronie zachodniej proponujemy zamianę asfaltowego placu w skwer z 
ławkami, trawnikami i niską roślinnością, które pozwolą na wytchnienie 
pomiędzy piękną, klasyczną zabudową Dolnego Wrzeszcza. Od strony 
wschodniej natomiast, proponujemy odrestaurowanie terenu zielonego, 
który już się tam znajduje i wzbogacenie go miejsce do rekreacji poprzez 
wstawienie sprzętu siłowni zewnętrznej. Zielone Tarasy to teren 
ogólnodostępny i spełniający funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i 
estetyczne. Będzie to teren zieleni publicznej, urządzonej i 

651 000 zł  
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zagospodarowanej zgodnie z charakterem dzielnicy, w której mieszkańcy 
i goście będą mogli skorzystać z możliwości odpoczynku w przyjemnych 
okolicznościach 
Lokalizacja: ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk 
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WRZESZCZ GÓRNY  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Gramy w zielone - plac zabaw w Parku Akademickim 

 
Opis: Park Akademicki jest miejscem pełnym zieleni w centrum 
Wrzeszcza, blisko przystanku tramwajowego i stacji SKM. Kiedyś mieścił 
się tu plac zabaw, niestety aktualnie straszą jego pozostałości.  
Naturalny plac zabaw wkomponowany w zieleń z elementami 
drewnianymi, ożywiłby przestrzeń parku i stał się nowym miejscem 
rekreacji dla Rodzin z dziećmi. Oddalenie od zabudowań mieszkalnych, 
pozwoliłoby dzieciom na swobodną aktywność i pełną ekspresję. Drzewa 
dawałyby naturalne schronienie w trakcie ciepłych letnich dni. 
 
Lokalizacja: 0055.626/2 Miejsce lub okolice miejsca , w którym mieścił się dawny plac 
zabaw na terenie Parku Akademickiego 

 

100 000 zł  

2 

 
Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym 

powietrzu. Miejsce spotkań.ETAP I. 
 

 
Opis: Celem jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na wypoczynek 
dzieciom, młodzieży i dorosłym przez: 
-Usypanie piknikowego wzgórza (wysokość~10m) pozwalającego na 
obserwację dzieci na placu zabaw, zimą służącego do zabawy na sankach.  
-Leśny plac zabaw w kolorystyce naturalnej (Zał.1 - Z1) u podnóża 
usypanego wzgórza składający się z: ślizgawek (Z1 fig.1), labirynt 
czarownic (Z1 fig.2), huśtawki (Z1 fig.17-18), osady czarownic (Z1 fig.3-6), 
elementy wspinaczkowe i równowagi (Z1 fig.7-10), zjazd linowy (Z1 
fig.11), makro owady (Z1 fig.12). 
-Parkiet taneczny z drewna accoya (powierzchnia~120m2) sprzyjający 
rozwojowi kultury tańca, występom uczniów szkół tanecznych, 
organizacji konkursów tanecznych na wolnym powietrzu (Z1 fig. 14).  
Między ul. Do Studzienki a Jaśkową Doliną brakuje terenów zielonych 
przystosowanych do potrzeb mieszkańców, nie ma placu zabaw. 
Realizacja zwiększy komfort mieszkańców Wrzeszcza. Parkiet taneczny na 
świeżym powietrzu jest inwestycją unikatową na skalę trójmiasta 
W związku z historycznym charakterem bezpośredniego otoczenia 
Sobótkowej Polany, szczegółowy projekt zostanie przygotowany przy 
merytorycznym wsparciu Konserwatora Zabytków. 
 

630 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Lokalizacja: Polana u podnóża Wzgórza Królewskiego (Ślimaka, Sobótki, Gdańska Góra 
Czarownic) - Karta terenu, 005-U34, Wg planu zagospodarowania teren "zabudowy 
usługowej z zielenią towarzyszącą, z dopuszczeniem jedynie usług sportu i rekreacji" 
(Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXVII/734/08 z dnia 28.08.2008 r. - miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście 
Gdańsku). Istnieje droga dojazdowa od ul. Jaśkowa Dolina (przy numerze 74), od ul. 
Sobótki droga leśna. Działka umieszczona w dobrej komunikacji niedaleko przystanku 
autobusowego “Na Wzgórzu” pozwalając na korzystanie z placu nie tylko mieszkańcom 
Górnego Wrzeszcza. Działka znajduje się na Zachodnim stoku Wzgórza, będącego częścią 
parku założonego niegdyś przez J. Lebes (niesłusznie obecnie traktowana jako część lasu) 
a oddana do użytku zwykłym ludziom w 1803 r. Niegdyś służyła jako korty tenisowe, 
obecnie zapomniana zniszczona, nie przynosi mieszkańcom żadnych korzyści. Czas aby 
znów im służyła. 

3 

 
Sąsiedzka Szkoła 2020 

 
Opis: Projekt składa się z dwóch części.  
Część pierwsza ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia sportowe, edukacyjne, 
rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kierowane do 
mieszkańców Wrzeszcza. Zajęcia odbywać się będą w 4 szkołach na 
terenie dzielnicy Wrzeszcz Górny.  
Cześć druga inwestycyjna. Projekt przewiduje wzbogacenie dzielnicy o 
miejsca ogólnodostępne umożliwiające bezpieczne, rodzinne, aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 
Projekt jest wynikiem wielu konsultacji społecznych i odpowiedzią na 
zgłaszane potrzeby mieszkańców. 
Projekt obejmuje:  
Zajęcia taneczne,  
Gimnastyka artystyczna 
Ćwiczenia gimnastyczno- usprawniające,  
Treningi piłki nożnej, koszykówki i siatkówki  
Tenis stołowy 
Zajęcia na ściance wspinaczkowej. 
Całodzienny Piknik Międzypokoleniowy na Podleśnej Polanie  
Warsztaty tematyczne. 
Aktywizacja seniorów 
Budowa siłowni zewnętrznej, parku linowych, urządzeń 
 
Lokalizacja: Szkoły publiczne na terenie Wrzeszcza Górnego i GZSSiSS. 

 

490 280 zł  

4 

 
Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym 

oraz zajęcia na Sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy 
Wrzeszcz Górny 

 
Opis: Program zajęć obejmuje trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz 
obwodowy dla kobiet w każdym wieku oraz po ciąży z nastawieniem na 
wzmacnianie mięśni dna miednicy. Mile widziane pociechy na zajęciach. 

6 520 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Celem projektu jest aktywizacja i poprawa zdrowia ogólnego oraz 
nawiązanie relacji sąsiedzkich wśród mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz 
Górny. 
Zaletą wykonywania ćwiczeń złożonych (wielostawowych) jest poprawa 
działania układu krążenia oraz wzrost wydolności organizmu, ponieważ 
ćwiczenia te wymuszają intensywniejsze krążenie krwi w naszym 
organizmie. Trening ten korzystnie wpływa również na wzmocnienie 
mięśni całego ciała, z racji tego, że aktywizuje do pracy wszystkie rodzaje 
włókien mięśniowych, w odróżnieniu od tradycyjnych metod 
treningowych. Ten rodzaj treningu angażuje do pracy również mięśnie 
głębokie, wzmacniając mięśnie tułowia zarówno z przodu, jak i z tyłu, 
odciążając tym samym kręgosłup. 
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, zatem projekt ten będzie 
obejmować 52 spotkania 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 45 w okresie zimowym, Podleśna Polana w okresie 
wiosenno-letnim 

 

5 

 
Przejście dla pieszych przy Teatrze Miniatura - POWRACA!!! Etap I 

 
Opis: Projekt ma na celu odtworzenie tymczasowo zlikwidowanego 
przejścia dla pieszych przez al. Grunwaldzką - pomiędzy skrzyżowaniem z 
ul. Uphagena i ul. Łukasiewicza (przy Teatrze Miniatura). Projekt 
docelowo zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych (wraz z 
przejazdem rowerowym) z sygnalizacją świetlną wpiętą w miejski system 
sterowania ruchem Tristar (brak wpływu na ruch drogowy). Konieczność 
realizacji zadania wynika z wieloletnich, niedotrzymanych obietnic władz 
Gdańska, dotyczących odtworzenia tego przejścia dla pieszych, 
koniecznego dla zaspokojenia dzielnicowych potrzeb ruchu pieszego 
(dojście m.in. do Teatru Miniatura, Radia Gdańsk, Parku Uphagena, 
sklepów i budynków mieszkalnych). 
I etap projektu będzie obejmował wykonanie dokumentacji na całe 
zadanie oraz wykonanie części prac w zakresie zmian geometrycznych i 
likwidacji kolizji z sieciami podziemnymi. 
Więcej informacji o projekcie: www.bo.ole.home.pl 
 
Lokalizacja: al. Grunwaldzka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Uphagena i ul. Łukasiewicza 
(alejka piesza obok Teatru Miniatura). 

 

638 889 zł  
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6 

 
BUDOWA PARKINGU PUBLICZNEGO w Gdańsku, przy ULICY JAŚKOWA 

DOLINA 76, dz. nr 703, obr. 0055. ETAP I. 
 
Opis: Budowa parkingu publicznego przy ulicy Jaśkowa Dolina 76 tj. 
budowa nawierzchni przepuszczalnej i trawiastej na podbudowie; 
budowa odwodnienia; budowa oświetlenia; uzupełnienie historycznych 
szpalerów drzew, bez elementów małej architektury, na części terenu 
działki nr 703, jako pierwszy etap realizacji inwestycji. Budowa parkingu 
poprawi wizerunek terenu i stanu technicznego historycznego placu 
rekreacji. Obecnie teren jest wykorzystywany jako parking o nawierzchni 
gruntowej, ukształtowanej w sposób przypadkowy koleinami kół 
samochodów, z miejscami postojowymi spontanicznie i nieekonomicznie 
zlokalizowanymi. W okresach suszy piasek niesiony wiatrem, obsypuje 
kurzem sąsiednie budynki, a w deszczu nawierzchnia stanowi błotnistą 
masę wywożoną kołami samochodów na jezdnie ulicy. Budowa parkingu 
pozwoli wyeliminować uciążliwości i umożliwi użytkowanie terenu 
zgodnie z przeznaczeniem określonym zapisem planu miejscowego. 
Zadanie będzie etapowane do wyczerpania środków z budżetu. 
 
Lokalizacja: GDAŃSK, ul. Jaśkowa Dolina 76, dz. nr 703, nr obr. 0055 

 

638 000 zł  

7 

 
Historia Wrzeszcza - Mural 

 
Opis: Wrzeszcz to jedna z najstarszych dzielnic Gdańska. Po raz pierwszy, 
jeszcze jako osada był wspomniany w dokumentach z 1263 roku. To 
miejsce z bogatą historią i kultowymi obiektami. W projekcie Historia 
Wrzeszcza, poprzez murale pokażemy jak niezwykle dzielnica wyglądała 
w ubiegłych stuleciach. 
Pierwszy mural przedstawia scenę z życia codziennego w 1968 roku. Jest 
to widok mieszkańców spędzających czas z dziećmi na skwerku, przy ulicy 
Klonowej, ze słynnym budynkiem Cristala w tle. Czuć w nim ducha 
minionej epoki. Mural ma być wykonany na ścianie kamienicy, przy ulicy 
Grunwaldzkiej 117, znajdującej się dokładnie w miejscu wykonania 
fotografii. Mural przywoła wiele wspomnień wśród starszych 
mieszkańców a młodym pokoleniom umożliwi podróż w czasie. 
Fotografia została wykonana przez Zbigniewa Kosycarza. Na jej 
wykorzystanie uzyskano zgodę Kosycarz Foto Press. Celem projektu jest 
urozmaicenie jakości przestrzeni wizualnej w dzielnicy oraz 
upamiętnianie historii. 
 
Lokalizacja: Aleja Grunwaldzka 117 
w załączniku - wizualizacja muralu 

 

24 000 zł  
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8 

 
Remont chodnika na ul. Gen. de Gaulle'a 

 
Opis: Ul. Gen. de Gaulle'a, dawniej ul. Wiązowa, to ulica z dużym 
potencjałem usługowym w centrum Wrzeszcza. Pomimo renowacji 
większości kamienic i chodnika po jednej stronie ulicy, zdegradowany i 
niejednolity chodnik po drugiej stronie sprawia, że ulica utraciła walory 
estetyczne. Odnowienie chodnika nada temu miejscu przyjazny charakter 
i zachęci inwestorów do rozwijania tutaj działalności (na ulicy znajduje się 
kilka niewykorzystanych lokali użytkowych).  
Po renowacji równoległej ul. Jesionowej, ulica Gen. de Gaulle'a 
stanowiłaby stylistyczne uzupełnienie tej części miasta nawiązując do 
historycznego zagospodarowania przestrzennego. 
 
Lokalizacja: Ul. Gen. Charlesa de Gaulle'a 

 

375 000 zł  

9 

 
Oświetlenie skweru na rogu ul. Partyzantów i Matki Polki mierzące 

zanieczyszczenia toksynami i hałasem oraz z 
automatycznym oświetleniem wzbudzanym ruchem dla oszczędności 

 
Opis: W ubiegłym roku dzięki staraniom Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 
(RDWG) skwer na rogu ul. Matki Polki i 
Partyzantów zyskał nowy przyjemny wygląd a dzięki Gdańskiemu 
Zarządowi Dróg i Zieleni (GZDiZ) został 
wyposażony w nowe siedziska. 
Kolejnym krokiem koniecznym w zagospodarowaniu skweru, na co 
bardzo często zwracają uwagę okoliczni 
mieszkańcy, jest konieczność wyposażenia skweru w oświetlenie. 
Propozycja zastosowanie inteligentnego oświetlenia skweru pozwoli przy 
okazji mierzyć zanieczyszczenia toksynami 
i hałasem oraz pozwoli oszczędzać energię dzięki automatycznemu 
świeceniu akomodacyjnemu wzbudzanego 
ruchem. 
Okolice ul. Partyzantów przez cały rok narażone są na zanieczyszczenia 
powietrza, w tym benzo(a)piren, pyły i 
hałas. Wyniki badań dowodzą m.in., że wysoka koncentracja 
zanieczyszczeń powietrza wiąże się ze zwiększoną 
liczbą osób szukających pomocy w nagłych wypadkach z powodu 
migotania przedsionków. Ponadto, skwer wieczorami jest niedoświetlony 
i potencjalnie niebezpieczny. 
 
Lokalizacja: Skwer na rogu ul. Matki Polki i Partyzantów - obręb 041 numer działki 358 - 
działka gminna 

 
 
 
 

100 000 zł  
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10 

 
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Gaj Gutenberga / Podleśna Polana lub tzw. Ślimak 

 

5 900 zł  

11 

 
Piknik międzypokoleniowy i międzykulturowy 

 
Opis: Całodzienna impreza sportowo rekreacyjna na świeżym powietrzu.. 
1. Promowanie zdrowego trybu życia 
2. Integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa  
3. Wspólne grillowanie 
4. Gry, zabawy sportowe  
5. Wieczór taneczny 
 
Lokalizacja: Wrzeszcz Górny 

 

16 950 zł  

12 

 
Przywróćmy zieleń na ul. Dmowskiego - drzewa, krzewy, rewitalizacja 

skweru 
 

Opis: Jeszcze do niedawna, pośród dostojnych gdańskich kamienic, stały 
szpalery drzew. Dawały cień, relaksowały, zbierały nadmiar wody z 

chodników i ulic. Teraz większość z nich zastąpiono betonem. 
Ul. Dmowskiego, z jej krzywą linią, odnowionymi kamienicami, 

kawiarniami i restauracjami może być jedną z najpiękniejszych ulic 
dzielnicy, a nawet miasta. Musimy jednak zadbać, by powróciła do niej 

zieleń  
Projekt zakłada nasadzenie ok. 30 drzew oraz 150 krzewów: 

68 100 zł  
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1) po wschodniej stronie ul. Dmowskiego, w biegu chodnika; 
2) w parku kieszonkowym przy skrzyżowaniu z Zator-Przytockiego oraz 
pasie zieleni przed budynkami 10A-E (tu także poprawa stanu trawnika) 

3) możliwie największe powiększenie skweru przed budynkiem 16A 
(szkoła) z jego rekompozycją, wymianą gleby, nasadzeniami drzew i 

krzewów oraz małej architektury. 
 

Lokalizacja: Ul. Dmowskiego 
działki 284, 286, 26, 3, 283/4, 283/5, 250/33 
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WYSPA SOBIESZEWSKA  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt. 

ETAP I. 
 
Opis: Wykonanie zagospodarowania terenu na cele sportowo 
rekreacyjne według sporządzonego projektu w 2001 roku. 
oryginał powinien znajdować się powinien w UM w Gdańsku. 
 
Lokalizacja: ul.Boguckiego przy przeprawie promowej w Gdańsku Świbnie 
Działki nr. 5;228;230;245/2 
8 załączników to są pisma oraz odpowiedzi w sprawie zagospodarowania terenu na cele 
sportowo-rekreacyjne oraz projekt techniczny. 

 

200 000 zł  

2 

 
"BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW - WIĘKSZYM BEZPIECZEŃSTWEM 

MIESZKAŃCÓW WYSPY SOBIESZEWSKIEJ" - Zakup ubrań specjalnych do 
działań ratowniczych na Wyspie Sobieszewskiej dla strażaków OSP 

Gdańsk-Sobieszewo 
 
Opis: Projekt zakłada zwiększenie możliwości działań ratowniczo-
gaśniczych na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej przez OSP 
Gdańsk Sobieszewo poprzez zakup specjalnych ubrań ochronnych dla 
strażaków-ochotników OSP w postaci spodni i kurtki chroniącej przez 
wysoką temperaturą i urazami mechanicznymi oraz hełmów ze 
zintegrowaną latarką i okularami. Planujemy zakup 8 kompletów. 
Ubrania ochronne są jednym z najważniejszych elementów 
wykorzystywanych przez strażaków podczas działań w tym akcji 
zwalczania pożarów, miejscowych zagrożeń czy też podczas działań na 
miejscu wypadku.  
Ubranie ochronne dwuczęściowe oraz hełm zapewniają strażakom 
bezpieczeństwo, zwiększają ich komfort pracy a przez to rozszerzają 
możliwość działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  
Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu strażaków OSP Gdańsk-
Sobieszewo przygotowanie strażaków do akcji będzie szybsze i łatwiejsze 
przez co zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów 
przebywających na terenie Wyspy Sobieszewskiej. 
 
Lokalizacja: Projekt dzielnicowy, 
Sprzęt wykorzystywany będzie przez strażaków-ochotników OSP Gdańsk-Sobieszewo - 
będący w dyspozycji przez całą dobę w strażnicy przy ul. Turystycznej 28, 80-680 Gdańsk. 
Sprzęt ratowniczy i wyposażenie ochronne - osobiste strażaków będzie służył 
mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej oraz będzie wykorzystywany do szkoleń strażaków-
ochotników 

448 00 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Remont ławek przy rezerwacie Ptasi Raj 

 
Opis: Ławki zostały postawione już kilka lat temu i zostały zniszczone 
przez czas oraz wodę, która zalewa te tereny. Są na samym wejściu do 
Rezerwatu Ptasi Raj i zamiast zachęcać do odpoczynku to straszą 
zaniedbaniem. Uszkodzone lub usunięte zostały deski. Ostały się za to 
betonowe podpory. W złym stanie są też śmietniki. 
 
Lokalizacja: 0139.16/2, północna część działki 

 

2 000 zł  

4 

 
Plac zabaw dla dzieci - Górki Wschodnie, ul Nadwiślańska 

 
Opis: Plac zabaw dla dzieci z okolicznych domów, który mógłby być 
również używany przez dzieci przyjeżdżające na Górki Wschodnie wraz z 
opiekunami.  
Proponuję miejsce zabaw nawiązujące stylistycznie do otoczonia wodą i 
jego tradycyjnego przeznaczenia rybackiego. Zastosowanie zarówno dla 
młodszych i starszych dzieci ze zjeżdżalniami, ściankę wspinaczkową oraz 
piaskownicą.  
Górki Wschodnie to teren, który jest odwiedzanym przez wielu 
Gdańszczan i okrywany przez turystów. Aktualnie nie oferuje żadnych 
atrakcji dla dzieci. Znajduje się tutaj rezerwat Ptasi Raj oraz popularne 
przejście na plażę wzdłuż ścieżki edukacyjnej. Nie ma jednak żadnego 
miejsca do zabawy. 
 
Lokalizacja: Obręb - Górki Wschodnie  
Numer działki - 0139.87  
Ulica Nadwiślańska 

 

70 000 zł  

5 

 
Zagospodarowanie części parkowej jako  III etap parku rekreacyjno-

botanicznego przy ulicy Narcyzowej. 
 
Opis: Trzeci etap inwestycji przy ul. Narcyzowej (113/2) obejmuje 
uregulowanie ciągów komunikacyjno-pieszych i zagospodarowanie części 
parkowej wraz z miejscem do odpoczynku. 
Dopełnieniem dwóch poprzednich etapów jest wykonanie części 
parkowej z prawdziwego zdarzenia tj : 
- wykonanie ciągów pieszych z miejscami do odpoczynku w postaci ławek 
parkowych 
- zagospodarowanie części zielonej - posprzątanie terenu, wyregulowanie 
istniejących rabat, wykonanie nowych nasadzeń upiększających park, 
wyregulowanie koron drzew 
- w centralnej części - na fundamentach po starym wiatraku stworzenie 
miejsca w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli się spotkać, 

140 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

posiedzieć oraz po odpoczywać, spędzając wspólnie czas, gdy ich dzieci 
lub wnuki będą hasać na pobliskim placu zabaw lub street workout - cie. 
Wykonanie tego etapu pozwoli na stworzenie rodzaju enklawy dla 
mieszkańców, gdzie będzie można spędzać całe dnie, gdyż oprócz 
aktywnego wypoczynku, będzie można w ciszy zieleni odpocząć. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Wyspa Sobieszewska 
Ul. Narcyzowa 
Działka 113/2 obręb 141 

 

6 

 
"ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP 

GDAŃSK-SOBIESZEWO" - Polepszenie bezpieczeństwa p.pożarowego i 
skuteczności działania OSP Gdańsk-Sobieszewo na terenie Wyspy 

Sobieszewskiej 
 
Opis: Projekt zakłada zakup nowego i jednocześnie niezbędnego 
wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i 
poszukiwawczych na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Wieloletnie 
obserwacje strażaków-ochotników i jednocześnie mieszkańców pokazały, 
że OSP Gdańsk-Sobieszewo potrzebuje, dla zapewnienia lepszego 
bezpieczeństwa Wyspy Sobieszewskiej nowego, specjalistycznego 
sprzętu. Duża ilość lasów, domów drewnianych wymusza posiadanie 
następującego sprzętu, którego nie kupimy ze skromnych środków 
przyznanych dla OSP. 
Zakup drona służącego w działaniach poszukiwawczych i ratowniczo-
gaśniczych, kamery termowizyjnej do przeszukiwania zarzewi ognia i 
pożaru w domach i domkach letniskowych oraz pił do cięcia betonu, 
metalu i drewna wraz z przeprowadzeniem kursu do ich obsługi to 
główne zadania projektu. Sprzęt pozwoli skuteczniej walczyć z ogniem w 
terenach zamkniętych oraz otwartych. Wszystko aby nieść szybką i 
skuteczną pomoc mieszkańcom na terenie Wyspy Sobieszewskiej czyli 
nam wszystkim 
 
Lokalizacja: OSP Gdańsk-Sobieszewo ul. Turystyczna 28, 80-680 Gdańsk.  
Teren należący do miasta, Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych i 
poszukiwawczych prowadzonych przez OSP Gdańsk-Sobieszewo na rzecz mieszkańców i 
turystów OSP Gdańsk-Sobieszewo 

 

42 100 zł  

7 

 
Rodzinna Gra Terenowa Wyspa Sobieszewska - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 

5 900 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Zachodnia część Wyspy Sobieszewskiej 
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WZGÓRZE MICKIEWICZA  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Bezpieczeństwo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. 

 
Opis: Prewencyjne radary stosowane są jako skuteczne narzędzia do 
walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości. 
Obserwując ruch na ulicach naszej dzielnicy można odnieść wrażenie, że 
nie wszyscy kierowcy są świadomi 
ograniczenia do 30km/h - szczególnie Ci omijający korki. Wielu z nas 
pewnie zdarza się też jechać "z głową w 
chmurach". 
Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej przekroczenia 
zmiana koloru wyświetlania z zielonego na 
czerwony w pulsującej formie, oraz ukazanie się rzucającego się w oczy 
napisu „ZWOLNIJ” ma działanie 
psychologiczne, kierowca zdecydowanie częściej zwalnia i jedzie 
ostrożniej. Statystyki jednoznacznie pokazują 
skuteczność tych urządzeń. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym 
idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się. 
 
Lokalizacja: ulice Wojskiego oraz Pana Tadeusza. W pobliżu wjazdów na osiedle. 

 

70 000 zł  

2 

 
Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego 

 
Opis: Nowo wybudowany "Park Na Zboczu" nie ma oświetlenia co 
praktycznie uniemożliwia korzystanie z niego po zmroku. Oświetlenie 
poprawi jego dostępność oraz bezpieczeństwo w tym miejscu. W ramach 
BO 2019 ma powstać nowe dojście do parku od strony ulicy ulicy Pana 
Tadeusza, które również powinno zostać oświetlone. Dodatkowe lampy 
powinny zostać zainstalowane w miejscach rekreacji jak boisko do 
koszykówki oraz w punkcie widokowym.  
Obszar objęty oświetleniem został oznaczony na mapce na żółto. 
 
Lokalizacja: Ciąg pieszy rozpoczyna się przy ul. Maryli i kończy przy ul. Łostowickiej. 

182 000 zł  

3 

 
Stolik do gry w Szachy w Parku Na Zboczu 

 
Opis: Montaż 2 stolików do gry w Szachy w Parku Na Zboczu. W Parku nie 
ma żadnego stolika montaż taka umożliwi grę rodzinna w Szachy jak 
również przy większej ilości osób na placu można odpocząć i spożyć 
posiłek podczas niedzielnego spaceru. 

12 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

 
Lokalizacja: Park Na Zboczu 

4 

 
Wykonanie dojścia do Parku Na Zboczu 

 
Opis: Teren dojścia do Parku Na Zboczu od wschodu i zachodu graniczy z 
prywatnymi posesjami, od południa z ulicą Pana Tadeusza od północy 
łączy się z przyszłym Parkiem Na Zboczu /obecnie częścią parku zwaną 
ciągiem pieszym/. Wykonanie dojścia do nowo powstającego parku w 
którym znajduje się odrestaurowany pomnik Adama Mickiewicza.. 
Propozycje budowy parku znajdują się w posiadaniu władz miasta 
Gdańska. Wykonanie dojścia do parku na działce 59 obręb 670, oraz 
uporządkowanie terenu spowoduje że część naszej dzielnicy stanie się 
piękniejsza, bezpieczniejsza, z korzyścią dla całej społeczności Wzgórza 
Mickiewicza i całego Gdańska. Obecnie teren jest mocno 
zaśmiecony,brudny,. Zagospodarowanie miejskich terenów poprawi 
wizerunek miasta i dzielnicy. 
 
Lokalizacja: Działka nr. 59 obręb 670 

 

100 000 zł  

5 

 
Kosze na psie odchody + montaż 

 
Opis: Na terenie Wzgórza Mickiewicza jest dużo osób posiadających psy i 
częstym problemem jest sprzątanie po swoim pupilu. Są tabliczki 
informujące o posprzątaniu po psie ale niestety nie ma koszy na odchody. 
Zakup i montaż 3 szt. koszy na śmieci na terenie osiedla Wzgórze 
Mickiewicza, w tym: : 2 szt. wzdłuż ul.Gerwazego i 1 szt. na rogu 
ul.Świtezianki i Pana Tadeusza. 
Myślę że umożliwi to sprzątanie po pupilach. 
 
Lokalizacja: ul. Świtezianki i ul. Pana Tadeusza 

 

3 000 zł  

6 

 
Plac Zabaw - kompleksowy remont 

 
Opis: Kompleksowy remont placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy. Po 
latach użytkowania większość urządzeń jest w złym stanie technicznym, 
wystające gwoździe, pękające często drewniane belki oraz zła 
nawierzchnia nie gwarantują bezpiecznej zabawy. Jedna z zabawek 
mogłaby nawiązywać do autobusu ponieważ przed laty stał tutaj stary 

212 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

autobus, który był jedyną atrakcją na osiedlu. Być może uda się zrobić 
ściankę wspinaczkową w południowo-zachodnim zakątku placu 
wykorzystując istniejącą tam ścianę. 
Plac Zabaw wraz z przylegającym placykiem ze stołem do tenisa 
stołowego i siłownią to najlepsze miejsce integracji dla dzieci i dorosłych 
w centrum osiedla. 
 
Lokalizacja: Plac zabaw przy ulicy Jacka Soplicy. 

 

7 

 
Bezpieczeństwo pieszych i kierowców -  wymiana nawierzchni części ul. 

Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza. ETAP I zakłada się 
realizację ok. 100 mb ulicy. 

 
Opis: Projekt obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej ul. 
Wojskiego na długości ok. 450 m wraz z regulacją wysokościową 
wpustów i studni kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji sanitarnej. 
Nawierzchnia nie była remontowana od czasu powstania (od 40 lat) i 
została zniszczona przez pojazdy budowy jeżdżące objazdem, istniejącym 
podczas budowy ul. Łostowickiej.Tworzące się przez cały rok dziury oraz 
głębokie zapadliska pod jezdnią są niebezpieczne dla kierowców. Piesi są 
notorycznie ochlapywani stojącą w nieckach wodą opadową. W roku 
2015 staraniem Rady Dzielnicy został wykonany remont chodników 
wzdłuż ul. Wojskiego. 
Ul. Wojskiego to główna ulica dzielnicy będąca także dojazdem do 
sklepów i firm. Wymiana nawierzchni spowoduje zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców, polepszenie jakości i komfortu 
jazdy a także znaczny wzrost zadowolenia u wszystkich użytkowników a 
przede wszystkim u pasażerów komunikacji miejskiej (ul. Wojskiego 
przebiega linia autobusu nr 195). 
 
Lokalizacja: Ulica Wojskiego położona jest na Wzgórzu Mickiewicza. Projekt obejmuje 
odcinek od ul. Łostowickiej do ul. Soplicy oraz skrzyżowanie z ul. Soplicy. 
Obręb 0534 Dz. nr 993/5 (działka Skarbu Państwa), obręb 0670 Dz. nr 132/15,162/24 
(działki gminne). 

 

212 000 zł  

8 

 
Zieleń i streetworkout przy kładce na Telimeny 

 
Opis: Zagospodarowanie i oświetlenie zaniedbanego terenu. Oświetlenie 
poprawi bezpieczeństwo a elementy małej architektury i streetworkout 
zachęcą mieszkańców do spędzania aktywnie czasu w tym miejscu. 
Dokładny zakres realizacji zostanie określony w zależności od środków, 
które pozostaną po sporządzeniu kompleksowego projektu. 
 
Lokalizacja: Teren zielony na rogu ulic Telimeny i Filaretów. 

 

212 000 zł  
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ZASPA MŁYNIEC  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole nr 92 

 
Opis: Dalsze zagospodarowanie na podstawie opracowanej już 
dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Teren przy szkole SP92 i kompleksie sportowym z bieżnią 

 

428 000 zł  

2 

 
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa-Młyniec - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: os. Młyniec 

5 900 zł  

3 

 
Remontu nawierzchni ulicy Pilotów 

 
Opis: Zadanie obejmuje wymianę asfaltu wraz z całym jego otoczeniem 
na ulicy Pilotów 12 i 14 na dzielnicy Zaspa-Młyniec.  
Obecny stan nawierzchni asfaltowej w/w miejscu jest w fatalnym stanie. 
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja 
robót budowlanych jako etap pierwszy do wykorzystania kwoty budżetu. 
 
Lokalizacja: ulica Pilotów 12 i 14, obręb 33 działki o numerze 75/65; 

428 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

4 

 
Plac zabaw dla Przedszkola nr 86 

 
Opis: Wykonanie rewitalizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 86 w tym 
wykonanie boiska oraz toru rolkarskiego. 
Teren w godzinach popołudniowych dostępny dla wszystkich 
mieszkańców dzielnicy. 
 
Lokalizacja: Obręb 033, działka 97/2 w dzielnicy Zaspa Młyniec - teren należący do 
Przedszkola nr 86 

 

300 000 zł  
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ZASPA ROZSTAJE  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Zaspa Rozstaje 
 
Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Program 
zajęć przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park im. Jana Pawła II (obręb 033, numer działki 294/17) 

 

10 400 zł  

2 

 
Chodźmy do parku, czyli miejsce spotkań dużych i małych - integracja 

dzielnic Wrzeszcz Dolny i Zaspa Rozstaje 
 
Opis: W ramach projektu planowane jest stworzenie miejsca spotkań dla 
mieszkańców w Parku Millenium. Nigdzie wokół nie ma takiego miejsca. 
W samym parku znajdują się ławki, 1 wybieg dla psów i mała siłownia. 
Park posiada system oświetlenia wzdłuż głównych alejek. Przy parku 
powstały osiedla: Przy Alejach, Mila Baltica oraz Zajezdnia Wrzeszcz, 
gdzie nie ma placu zabaw dla dzieci ani miejsca spotkań dla mieszkańców 
np. na grilla. W ramach budżetu obywatelskiego planuje się budowę 
placu zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą i małą infrastrukturą: stołami 
do gry w szachy, miejscem do grillowania, altaną z zadaszeniem i 
oświetleniem, stojakami na rowery i rabatą z kwiatami całorocznymi. 
Dzięki temu park będzie żył i stanie się miejscem przyjaznym nie tylko dla 
osób wyprowadzających psy.  
Projekt będzie realizowany w ramach całościowej koncepcji 
zagospodarowania Parku Millenium. 
 
Lokalizacja: Zaspa Rozstaje, obręb 033, Numer działki 277/2, Szerokość N54° 23´ 
46.80394" Długość E18° 37´ 2.17399" 

260 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Stworzenie zielonego skweru (z alejkami, ławkami, klimatycznym 

oświetleniem), którego centralnym elementem będzie podświetlana 
fontanna wodna wykonana w technologii posadzkowej. 

 
Opis: Celem projektu jest powstanie miejsca do wypoczynku oraz 
spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu, miejsca szczególnego, 
jakiego nie było dotychczas w naszej dzielnicy. Wyjątkowość tę nada mu 
wymieniona wyżej fontanna wodna, pełniąca istotne funkcje 
psychologiczne. Woda i jej szum wprawiają w lepszy nastrój i korzystnie 
wpływają na psychikę człowieka; w okresie letnim zwiększona wilgotność 
powietrza w obrębie skweru przyniesie mieszkańcom pożądane wówczas 
wytchnienie. Dodatkowe efekty (obrazy wodne i świetlne) nie tylko 
uatrakcyjnią dotychczasowy układ przestrzenny, ale i uczynią ten skwer 
miejscem codziennych spotkań i zawierania nowych przyjaźni. 
 
Lokalizacja: Teren (trawnik) usytuowany pomiędzy ulicami S. Drzewieckiego, Żwirki i 
Wigury i Z. Burzyńskiego, tj. pomiędzy chodnikiem prowadzącym z LOTNI (pasaż 
handlowy) do ul. S. Drzewieckiego a chodnikiem od ul. S. Drzewieckiego do ul. Z. 
Burzyńskiego (wzdłuż ogrodzenia szkolnego terenu sportowego) i ogrodzonym boiskiem 
do piłki nożnej przy ul. Żwirki i Wigury. Jest to część działki nr 251/19 o powierzchni około 
1400 m2. 

 

435 000 zł  

4 

 
Boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią trawiastą 

 
Opis: Budowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej z podbudową.  
Projekt zakłada 5 etapów. 
Celem końcowym jest uzyskanie pełowymiarowego boiska 45x90 ze 
sztuczną nawierzchnią, trybunami i oświetleniem. A całość, razem z 
planowanymi w przyszłości boiskami do siatkówki, placami zabaw, 
siłownią, stanowiskami do tenisa stołowego i szachów, stanowić ma 
Dzielnicowe Centrum Sportu. 
Pierwszy etap zakłada budowę części boiska o wymiarach 20x45 
(wyposażenie-jedna bramka montowana do boiska pełnowymiarowego 
2.44x7.32 i dwie bramki po szerokości 2.0x3.0, oraz 4 bramki przenośne 
1,5/2.0) i piłkołapy. 
Celem projektu jest sworzenie mieszkańcom dzielnicy alternatywy do 
spędzania czasu wolnego w formie aktywnego odpoczynku. 
W dni powszednie, w godzinach rannych, korzystać z obiektu będą dzieci 
szkolne. W godzinach popołudniowych i w weekendy boisko dostępne 
będzie dla mieszkańców dzielnicy. 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 48, Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk 
Numer działki 0033.114/6 

 

435 600 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

5 

 
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa na orientację 

 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: os. Rozstaje lub Park JPII 

 

5 900 zł  
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ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA  
 
 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

1 

 
Rewitalizacja zieleni osiedlowej 

 
Opis: Wybrany teren należy do najbardziej uczęszczanych i jednocześnie 
najbardziej zaniedbanych na osiedlu Tysiąclecia. Oprócz mieszkańców 
teren użytkowany jest przez turystów (szukających sklepów lub parkingu) 
oraz przez uczniów i pracowników British School. Projekt zakłada 
rewitalizację zieleńców, nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin 
ozdobnych, założenie trawników. Ustawienie śmietników oraz stojaków 
na rowery, elementów małej architektury. Koszty obejmują również 
projekt oraz roboty budowlane. Zieleń ma ogromny wpływ na jakość 
przestrzeni, ale mamy nadzieję, że wpłynie też na mentalność ludzi. Część 
mieszkańców regularnie zaśmieca okolicę i nie dba o zdegradowany 
teren. Diametralna zmiana otoczenia wpłynie na zachowanie i pozwoli 
mieszkańcom utożsamiać się z najbliższym otoczeniem. 
 
Lokalizacja: Zieleńce i chodniki przy ul. Tysiąclecia, przy bloku ul.Piastowska 163. Obręb 
015. Działka o nr ewid. 449/68. Miejsce wskazane na załączonej mapie. 

 

34 500 zł  

2 

 
Bezpieczeństwo i estetyka-remont chodnika przy Zespole Szkół 

Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem 
Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z 

Pomorską 
 
Opis: Bezpieczeństwo i estetyka. 1. Remont ciągu pieszego w okolicy 
Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Subisława 22. Nawierzchnia chodnika 
jest w fatalnym stanie, nierówne i wystające płyty chodnikowe utrudniają 
ruch pieszy i stwarzają zagrożenie uszczerbku na zdrowiu zarówno dzieci 
jak i dorosłych. 2. Remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6. 
Cel to ciąg dalszy zagospodarowania zaniedbanego terenu przy ul. 
Gospody 6 (3 lata temu w BO zwyciężył projekt na teren obok , 
zrealizowany). 3. Remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z 
Pomorską. Zniszczona nawierzchnia stwarza zagrożenie dla ruchu 
samochodowego, jak również pieszych przechodzących do pobliskiego 
przystanku tramwajowego i sklepów. 
 
Lokalizacja: Działka 43/12 i 196 obręb 7, parking dz. 317/2 obr.5 

501 000 zł  



 

149 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

3 

 
Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - 

zabawa na orientację 
 
Opis: Ideą projektu jest aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku 
na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację plenerowej 
imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. 
Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu z dala od telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-
ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. 
Wartością dodaną do projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie 
posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w 
terenie, co przyda się każdemu w życiu codziennym, jak również 
integracja społeczna i pokoleniowe. 
Grupą docelową są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wydarzenie jest 
skierowane do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić 
wolny czas. 
Wydarzenie będzie ogólnodostępne dla każdego oraz całkowicie 
bezpłatne dla mieszkańców Gdańska. 
Więcej informacji o projekcie wraz ze zdjęciami na 
http://www.parkoweBnO.pl oraz 
https://www.facebook.com/BnOparkowe/ 
 
Lokalizacja: Park Przymorze i północno-zachodnia część Parku Reagana 

 

5 900 zł  

4 

 
Chłopski fyrtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - 

bezpieczne chodniki dla dużych i małych 
 

 
Opis: Każdego ranka dzieci idące do szkoły, dorośli na parking, seniorzy 
na spacer muszą przechodzić pomiędzy samochodami ponieważ od 
bramy Parku Przymorze do ul. Chłopskiej nie ma wydzielonego chodnika. 
Idąc z drugiej strony pod oknami szkoły mamy wybór - albo przechodzić 
po błocie depcząc trawę albo mierzyć się z pędzącymi rowerzystami. 
Wszyscy każdego dnia patrzymy na zaułek pełen śmieci i od lat 
niepielęgnowanych zarośli. Chcemy to zmienić...Możemy to zmienić...  
Utworzenie chodnika długości 120m i miejsc parkingowych równoległych 
na trasie od bramy Parku Przymorze do ul. Chłopskiej 64. 
 
Lokalizacja: 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska, dz.358 obr.15 . Teren jest własnością miasta i 
nie jest w planach sprzedaży 

 

150 000 zł  



 

150 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

5 

 
Profesjonalne pole do gry w minigolfa dla rekreacji i sportu 

 
Opis: Minigolf to ciekawa forma sportu i rekreacji dla całej rodziny, która 
cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Projekt budowy 
minigolfa zakłada stworzenie 18 pól do gry o różnych stopniach 
trudności. Pola zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Światowej 
Federacji Minigolfa, co pozwoli na zorganizowanie zawodów na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym. Projekt zostanie zrealizowany przy 
Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku, 
dzięki czemu uczniowie będą mogli również korzystać z niego podczas 
lekcji wychowania fizycznego. 
Gra w minigolfa może wspomóc rozwój dzieci, młodzieży, osób 
niepełnosprawnych i starszych: 
- buduje relacje i pozwala na wspólne spędzaniu czasu 
- pozwala na zdrową sportową rywalizację 
- ćwiczy koncentrację i panowanie nad emocjami 
- wspiera rozwój fizyczny i sprzyja regularnej aktywności. 
Warto wiedzieć, że jedyny trójmiejski Minigolf w Sopocie zostanie 
wkrótce zlikwidowany, a więc Żabianka może być godnym następcą. 
 
Lokalizacja: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w 
Gdańsku 
ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk (Obręb 007, nr działki 33/1) 

 

345 400 zł  

6 

 
Zielona Dzielnica 

 
Opis: Projekt zakłada estetyzację płotów niektórych nieruchomości na 
naszej dzielnicy. Projekt polega na: 
- wstawienie domków dla owadów pożytecznych 
- nasadzenie roślin pnących, krzewów, drzewek 
Wertykalne ogrody są idealnym rozwiązaniem na zazielenienie dzielnicy. 
Będą one urozmaiceniem krajobrazu i przestrzeni wspólnej wśród 
blokowisk i wszechobecnego betonu. 
 
Lokalizacja: ul.Tysiąclecia 13 działka 0015.399 
ul.Orłowska 19 działka 0007.30 
ul.Tysiąclecia 13A działka 0015.401 
ul.Chłopska 64 działka 0015.359 

 

185 000 zł  
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Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 

7 

 
Czyste trawniki i czyste chodniki to czysta przyjemność! Budowa 

wybiegu dla psów z dala od okien! 
 

Opis: Wielu z nas ma przyjaciela domu - czworonoga, z którym spacery to 
często przyjemność ale też i obowiązek. Nasz czworonóg potrzebuje też 
ruchu więszkego niż spacer, a nie zawsze mamy czas by pójść z nim do 
lasu lub na odległy wybieg. Na szczęście na naszej dzielnicy są idealne, 
niezagospodarowane miejsca na organizację wybiegu dla psów. Blisko, 
lecz z dala od okien!  
Projekt zakłada wygrodzenie jednego wybiegu dla psów w dogodnej dla 
mieszkańców lokalizacji, wraz oświetleniem ich w porze wieczornej, 
ławką i koszem na nieczystości oraz z kilkoma przeszkodami/atrakcjami 
dla psów. 
Korzyścią dla mieszkańców będzie mniej właścicieli wyprowadzających 
swoich czworonogów pod okna bloku, a tym samym zwiększy się odsetek 
mieszkańców aktywnie spędzających czas ze swoimi psami. 
 
Lokalizacja: Okolice ul. Subisława; Lokalizacaja nr 1: Obręb 007 fragment 
działki 147/8 (w terenie ustalonym w mpzp pod zieleń) 

100 000 zł  

8 

 
Naprawa chodnika wzdłuż ul. Pomorskiej 

 
Opis: Stan chodnika wzdłuż ulicy Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania 
Chłopskiej z Pomorską do ronda Kapliczna z Jelitkowską jest zły. Chodzi o 
południową stronę ulicy Pomorskiej (wzdłuż Potoku Oliwskiego). Płyty są 
nierówne, popękane, można się łatwo potknąć. Jest to droga spacerowa 
nad morze, często korzystają z niej osoby starsze, a także matki z 
wózkami. Latem jest to pewnego rodzaju wizytówka dla turystów. 
Naprawa chodnika poprawiłaby komfort życia mieszkańców oraz 
przyjezdnych korzystających z tego chodnika.  
zakresem remontu objąć chodnik zlokalizowany po stronie parku ( po 
prawej stronie ulicy na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Kaplicznej ) oraz 
chodnika po przeciwnej stronie ulicy na odcinku przylegającym do pętli 
tramwajowej. Z zakresu remontu wyłączyć chodnik wzdłuż zabudowy 
mieszkaniowej ( na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Chłopskiej ). 
Realizacja zadania będzie etapowana do wskazanej kwoty, jednocześnie 
zadanie należy skoordynować z zadanie "Zielony Bulwar". 
 
Lokalizacja: Realizacji chodnika do wartości budżetu dzielnicy ok 540 mb 
od ul. Chłopskiej do wejścia do Parku Przymorze (zaraz za stawem). 

 

501 000 zł  
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9 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i 

Nordic Walking - Jelitkowo 
 

Opis: Zajęcia na świeżym powietrzu w Jelitkowie. Program zajęć 
przewiduje Treningi Aktywizujące OPEN (kombinacja slow joggingu, 
treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia Nordic Walking (marsz z 
kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu 
ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu 
jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji 
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak 
korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo 
i maszerować z kijami. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z 
innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji 
atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach: 
podstawowa/seniorzy i średnio-zaawansowana) od wiosny do jesieni. 
Projekt przewiduje 15 Treningów Aktywizujących OPEN i 15 zajęć Nordic 
Walking dla każdej z grup, łącznie 60 spotkań. 
 
Lokalizacja: Park Jelitkowski (obręb 008, numer działki 247/1) 

 

10 400 zł  
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1 

 
WSZYSTKO DLA PROMYKA 

 
Opis: CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA KOMFORTU ŻYCIA 
PODOPIECZNYCH SCHRONISKA, POPRAWA STANU ZDROWIA POPRZEZ 
LEPSZĄ DIAGNOSTYKĘ I REHABILITACJĘ, INFORMACJA I EDUKACJA DZIECI 
I DOROSŁYCH W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI, STERYLIZACJI, PROMOWANIE 
WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ WOBEC ZWIERZĄT, PROMOCJA NASZYCH 
PODOPIECZNYCH NA WYSTAWACH, PLAKATACH, ULOTKACH ORAZ 
PRZYSTOSOWANIE ZWIERZĄT DO ŻYCIA W NOWYM DOMU- POPRAWA 
STANDARDÓW ADOPCJI  
1. DIAGNOSTYKA PROMYKA ZAKUP USG Z DOPPLEREM, LASERA I POLA 
MAGNETYCZNEGO 
2. POZNAJ PROMYKA - WYDRUK ULOTEK, PLAKATÓW, NAKLEJEK, 
KSIĄŻEK, ZDJĘĆ NA PŁYCIE PCV 
3. AKTYWNY PROMYK – WARSZTATY EDUKACYJNE ,POSADOWIENIE 
DREWNIANYCH WIAT ZE STOŁAMI - PRZENOŚNYCH, WYDRUK ZDJĘĆ NA 
PŁYCIE PCV,ZAKUP SZTALUG, WYDRUK KSIĄŻECZEK DLA DZIECI, 
CAŁOROCZNE TABLICE INFORMACYJNE 
 
Lokalizacja: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU 

 

320 300 zł  

2 

 
Na Lechię przez tunel 

 
Opis: Przedmiotem projektu miałoby być stworzenie komfortowego 
przejścia na Stadion Energa od strony ulicy Kochanowskiego. Miejsce to 
na co dzień umiarkowanie użytkowane, przed i po imprezach na 
stadionie i terenie Amberexpo jest używane przez wiele osób, w krótkim 
czasie. Zostało tam zainstalowane nowe oświetlenie, ale nadal bardzo 
wąska jest nawierzchnia utwardzona i jest ona w fatalnym stanie. Miejsce 
to może być również elementem szlaku rowerowego, którego osią jest 
droga rowerowa na Kościuszki, ale docelowo może zostać również 
elementem szlaku rowerowego (może mniej oficjalnego) od dworca PKP 
we Wrzeszczu na stadion. 
W ramach projektu usunięty zostanie zniszczony chodnik z wylanego 
betonu i zbudowana zostanie droga pieszo-rowerowa. Projekt obejmuje 
zakres oznaczony kolorem czerwonym w załączniku. 
 
Lokalizacja: Pomiędzy ulicą Narwicką a tunelem stacji Gdańsk Kolonia. 

 

200 000 zł  
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3 

 
Utworzenie stref dla osób palących w 4 gdańskich parkach miejskich i 

na terenie ZOO. 
 
Opis: Projekt pilotażowy- zakłada kampanię edukacyjno-informacyjną 
oraz utworzenie specjalnych stref w 4 gdańskich parkach miejskich i ZOO. 
Nadrzędną funkcją tych miejsc jest wypoczynek i rekreacja, na które 
składa się oddychanie świeżym powietrzem. Miejsca te powinny być oazą 
spokoju dla wszystkich mieszkańców. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom osób palących, które także szukają odpoczynku w parkach, 
projekt obejmuje utworzenie dla nich specjalnych oznakowanych 
przestrzeni z miejscami do siedzenia. Ma on także na celu ograniczenie 
rzucania niedopałków papierosów w miejscach losowych. 
Projekt może być kontynuowany w kolejnych edycjach BO. Docelowo 
efektem końcowym kontynuacji projektu powinno być objęcie zakazem 
palenia wszystkich parków miejskich poza wyznaczonymi w nich 
miejscami dla palaczy. 
 
Lokalizacja: Park Zielony 
Park Millenium Gdańska  
Park Prezydenta Ronalda Reagana  
Park Jana Pawła II 
ZOO Gdańsk 
Park Millenium Gdańska  
Park Prezydenta Ronalda Reagana  
Park Jana Pawła II 
ZOO Gdańsk 

 

130 000 zł  

4 

 
Budowa estetycznych ogólnomiejskich słupów ogłoszeniowych. 

 
Opis: W Gdańsku jest ogromny deficyt ogólnomiejskich, 
ogólnodostępnych miejsc do wywieszania różnego rodzaju reklam i 
ogłoszeń. W związku z tym zasadne jest umożliwienie tego mieszkańcom 
poprzez budowę i ustawienie estetycznych i funkcjonalnych słupów 
ogłoszeniowych we wszystkich dzielnicach miasta. Słupów powinno być 
około 200 sztuk i powinny znajdować się we wszystkich dzielnicach 
miasta. W każdej nawet najmniejszej dzielnicy mają być co najmniej 2 
takie słupy w dzielnicach gdzie mieszkańców jest powyżej 8 tysięcy 
słupów winno być 4. Pozostałe należy rozmieścić w miejscach gdzie 
przewija się najwięcej pasażerów różnych środków komunikacji. 
 
Lokalizacja: Całe miasto 

 

100 0000 zł  
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5 

 
Podwórkowe Harcowanie 

 
Opis: Projekt skierowany jest do 1400 dzieci i młodzieży podzielonych na 
70 grup po 20 os. W grupach będą osoby w podobnym wieku.  
Każda grupa spotykać się będzie min raz w tygodniu, na min trzy godziny, 
w godzinach popołudniowych tak zwanych zbiórkach. 
Spotkania odbywać się będą w pomieszczeniach udostępnionych przez 
szkoły, na podwórkach, w terenach zielonych.  
Każdą grupę prowadzić będzie przygotowany do tego WOLONTARIUSZ, 
np instruktor harcerski. Do jego zadań należeć będzie organizacja pracy 
grupy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.  
Najważniejszym celem pracy grup będzie nabywanie przez uczestników 
umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu: komunikacji, pracy w grupie, 
odpowiedzialności za powierzone zadania.  
Aby to osiągnąć dzieci i młodzież będą brały udział w grach, zabawach, 
wspólnych wyjściach, w tym rajdach, zdobywały sprawności. W ich 
trakcie nauczą się poruszać po lesie, grać w gry dziadków, udzielać 
pomocy, rozpoznawać rośliny, kodować roboty, pływać na łódkach itp 
 
Lokalizacja: Spotkania odbywać się będą na terenie całego miasta Gdańska, w razie 
niepogody zajęcia będą realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie miasta 
Gdańska, szczególnie w dzielnicach, w których nie ma domów kultury czy domów 
sąsiedzkich. 
Wybór miejsca spotkań zależeć będzie od wolontariusza i potrzeb lokalnych.  
Grupy będą działały przede wszystkim w dzielnicach gdzie nie ma domów kultury i innych 
atrakcyjnych miejsc spędzania czasu dla młodzieży. 
Dzięki pracy w przestrzeni publicznej, będzie miała do nich dostęp każda zainteresowana 
osoba.  
Rekrutacja prowadzona będzie przez wolontariuszy w szkołach, poprzez plakaty 
informacyjne. Na plakacie zostanie umieszczona nazwa stowarzyszenia, które 
odpowiadać będzie za pracę grupy 

 

596 000 zł  

6 

 
Sportowe bulwary n/d Opływem Motławy 

 
Opis: Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Tobie 
bliska, zagłosuj na ten projekt. Park Opływu Motławy to teren zielony w 
pasie nadwodnym Opływu Motławy, w którym po stronie południowej 
istnieje ścieżka na wałach przeciwpowodziowych, plac zabaw i siłownia 
plenerowa. Jednak potencjał tego obszaru jest o wiele większy, w tym 
celu konieczne jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, 
projektu zagospodarowania terenu oraz realizacja inwestycji, aby 
powstał park rekreacji i sportów wodnych dla mieszkańców Gdańska. 
Projekt obejmuje budowę infrastruktury technicznej tj. oświetlenie 
wzdłuż południowego brzegu akwenu, pomost dla wędkarzy, slip, wiatę 
integracyjną, miejsca postojowe, mini park linowy, skate park lub trasy 
do jazdy na deskorolkach, hulajnogach i rolkach, tor do gry w boule oraz 
małą architekturę tj. ławki, stoły piknikowe, kosze na śmieci, piramidę 

2 000 000 zł  
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linową, siedziska na skarpach, polany do leżakowania, tablice 
informacyjne oraz nasadzenia zieleni i monitoring.  
Ostateczny zakres zadania oraz etapowanie inwestycji będzie możliwe do 
ustalenia po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich. 
 
Lokalizacja: Lokalizacja inwestycji znajduje się w terenie zieleni z prawym wałem 
przeciwpowodziowym Opływu Motławy ZP62 - zwanym Parkiem Opływu Motławy na 
przedpolach bastionów Dolnego Miasta, karta 001 miejscowego planu nr 1610, (działka 
nr 147, w obrębie 113 własność Skarb Państwa) - pow. 4,6 ha, karta nr 002 (działka numer 
2, obręb 114 Gminy Miasta Gdańska - pow. 1,70 ha), karta 031 planu nr 1609 - działka 
2/2 obręb 113 (własność Gmina Miasta Gdańska)- tylko linia wałów 
przeciwpowodziowych na wykonanie oświetlenia ścieżki na wałach do wysokości ul. 
Krótkiej. Teren ograniczony od wschodu kładką przy ul. Modrej i strefą budynku Szkoły 
Podstawowej nr 59 , od północy strefa wałów przeciwpowodziowych, od zachodu osią 
widokową na przedłużeniu ul. Łanowej oraz pasem na oświetlenie wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego do osi widokowej ul. Krótkiej - w załączeniu ww. karty z 
miejscowego planu. Planowana inwestycja obejmuje okres dwuletniej realizacji w 
podziale na dokumentację i roboty. 

 

7 

 
Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I. 

 
Opis: Projekt dotyczy remontu al. gen. J. Hallera od wysokości 
skrzyżowania z ul. Kościuszki do wysokości skrzyżowania z ul. Chrobrego 
(docinek ok. 1300 metrów). Zgodnie z planami Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska, al. gen. J. Hallera ma być remontowana od ul. Okrzei do 
ul. Kościuszki. Projekt zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego 
dotyczy kolejnego odcinka drogi, który prowadzi bezpośrednio do plaży w 
Brzeźnie. Stan drogi na tym odcinku jest w opłakanym stanie. Ubytki w 
jezdni, nierówności, pofalowana droga, niezabezpieczone przejścia dla 
pieszych. Stan drogi stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców 
jak i osób spacerujących wzdłuż alei. W ramach prac zostaną dodatkowo 
oznakowane przejścia dla pieszych celem poprawy ich bezpieczeństwa. 
Remont poprawi nie tylko komfort kierowców, ale także zwiększy 
bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię.  
Zadanie ze względu na zakres będzie etapowanie. Pierwszy etap zostanie 
wybrany po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
 
Lokalizacja: Dzielnica Wrzeszcz Dolny, obręb 043, numer działki 1184 

 

2 000 000 zł  

8 

 
Wzgórze Pachołek bez barier! 

 
Opis: Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę istniejących ścieżek na 
wzgórze Pachołek celem poprawy dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób starszych. Zakłada się modernizację i 
dostosowanie istniejących ścieżek. 
 
Lokalizacja: Wzgórze Pachołek, tereny przylegające do wzgórza. 

1 000 000 zł  
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9 

 
Przyśpieszmy tramwaje w Gdańsku! 

 
Opis: Projektem jest wydłużenie peronów przystankowym: Traugutta, 
Opera Bałtycka, Miszewskiego, Jaśkowa Dolina, Galeria Bałtycka i Wojska 
Polskiego, aby w tym samym czasie mogły korzystać z nich dwa 
tramwaje.  
Jednym z najbardziej palących problemów jakie trapią transport 
tramwajowy w Gdańsku są zatory tramwajowe, które tworzą się w 
godzinach szczytu na najbardziej uczęszczanych trasach. Pasażerowie 
tramwajów tracą czas oczekując na możliwość wjazdu kolejnych 
tramwajów na zbyt krótkie przystanki. Wzorem innych miast w Polsce 
chcielibyśmy wydłużyć przystanki i umożliwić jednoczesny postój dwóch 
tramwajów co znacząco przyspieszy przejazd oraz zmniejszy opóźnienia 
na liniach tramwajowych. Takie przyspieszenie tramwajów nie wpłynie 
negatywnie na innych użytkowników drogi, gdyż nie przewiduje się 
konieczności wprowadzania większych zmian w programach sygnalizacji 
świetlnej. 
 
Lokalizacja: Lokalizacje konkretnych przystanków w oparciu o numer działki: 
Miszewskiego 226101_1.0055.2/2; Jaśkowa Dolina 226101_1.0041.258/7; Galeria 
Bałtycka 226101_1.0041.69/14; Wojska Polskiego 226101_1.0031.926; Opera Bałtycka 
226101_1.0055.609/17; Traugutta 226101_1.0055.628/9 

 

667 500 zł  

10 

 
Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, 

wózkarzy i rowerzystów - Velodrom. Etap I. 
 
Opis: Co? VELODROM Gdańsk - obiekt dla sportu i rekreacji na kółkach 
(rowery, wrotki, wózki inwalidzkie) oraz dla edukacji komunikacyjnej. 
Zakres? Projekt podzielony na etapy, możliwe do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, oraz przy zaangażowaniu dodatkowych 
środków w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Etap I, do 
realizacji w 2020 i 2021 obejmuje wykonanie spójnego projektu 
koncepcyjnego całości (wszystkie etapy) oraz wykonanie pierwszych 
obiektów VELODROMU: wielofunkcyjne utwardzone boisko (hokej i jazda 
figurowa na rolkach, koszykówka i tenis na wózkach, itp.), tory i ścieżki do 
jazdy szybkiej (wrotki, rowery, wózki inwalidzkie). 
Korzyści dla miasta? Uzupełnienie oferty turystycznej o obiekt 
niespotykany w skali Europy. 
Korzyści dla mieszkańców? Dostęp do atrakcyjnego obiektu sportowo-
rekreacyjnego, dodatkowe parkingi w sąsiedztwie szpitala, 
bezpieczeństwo na drogach rowerowych.  
Szczegóły w załączonej prezentacji. 
 
Lokalizacja: Teren obejmujący działki w obrębie 22, o numerach ewidencyjnych 39/10 oraz 
działki w obrębie 33, o numerach ewidencyjnych 56/3, 57/3, 279/12, 279/13, 284/3, 
284/5 i 284/6, 285/2, 286/3 i 286/4, dz. 278/4 i 278/3, 288 leżące w kwartale: al. Jana 

2 000 000 zł  
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Pawła II, ul.Czarny Dwór, ul. Hallera, ul. Powstańców Wielkopolskich (obok szpitala na 
Zaspie). Teren leży na terenie dzielnic: Zaspa-Rozstaje i Wrzeszcz Dolny, graniczy z 
dzielnicami: Brzeźno, Przymorze Wielkie. Teren w całości należy do gminy, posiada 
uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego Nr 0621, przeznaczony jest pod 
budowę VELODROMU (UCHWAŁA NR XXXII/662/12 RADY MIASTA GDAŃSKA, z dnia 29 
listopada 2012 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa 
Hallera w mieście Gdańsku). 

 

11 

 
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - 

kontynuacja. 
 
Opis: Zakres wniosku obejmuje wykonanie: 
- dalszej części ciągu wokół zbiornika Świętokrzyska 1 ( pierwsza część 
będzie realizowana z wygranego BO 2019) 
- dokończenia ciągu wokół zbiornika Augustowskiego ( wymiana 
istniejącej nawierzchni z płyt meba na nawierzchnię z kostki betonowej) 
- doświetlenia oraz małej architektury dla zbiornika Łabędzie 
- poprawy istniejącej nawierzchni wokół zbiornika Kiełpinek wraz z ele-
mentami małej architektury i urządzeniami siłowni napowietrznej 
- doposażenia w małą architekturę zbiorników Świętokrzyska 2 oraz 
Jabłoniowa. 
 
Lokalizacja: Sześć zbiorników retencyjnych w dzielnicach Gdańska: 1. Zbiornik 
"Świętokrzyska I" - Jasień 2. Zbiornik "Świękrzyska II" - Ujeścisko-Łostowice 3. Zbiornik 
"Augustowska" - Chełm 4. Zbiornik "Łabędzka" - Ujeścisko-Łostowice 5. Zbiornik 
"Jabłoniowa" - Jasień 6. Zbiornik "Kiełpinek" - Kokoszki/Matarnia 

 

2 000 000 zł  

12 

 
Remont chodnika oraz wymiana nawierzchni ulicy Matuszyńskiego / 

Kruczkowskiego 
 
Opis: Remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdni. 
Chodnik w ciągu ulicy Matuszewskiego / Kruczkowskiego / wymaga 
kompleksowego remontu. Nawierzchnia jezdni również wymaga 
całościowej naprawy- przy tych pracach można odkryć historyczną 
nawierzchnię i wyeksponować w części . 
Obecnie ulica jest w fatalnym stanie technicznym i nie funkcjonuje 
dobrze szczególnie w sytuacji wzrostu natężenia ruchu (powstania w tym 
rejonie dużego Przedszkola oraz powstających nowych inwestycji 
mieszkaniowych w obrębie ulic Jaśkowa Dolina) i Matuszewskiego. 
Korzyści; bezpieczeństwo uczestników ruch szczególnie przedszkolaków i 
rowerzystów. Możliwość rekreacyjnego korzystania z ulicy/ dojazd do 
lasów przy ul. Jaśkowa Dolina.  
W ramach środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz 
etap I zadania, uzależniony od posiadanej kwoty w budżecie. 
 

2 000 000 zł  
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Lokalizacja: ul. MATUSZEWSKIEGO / KRUCZKOWSKIEGO/ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WRAZ ZE 
MODERNIZACJĄ SKRZYŻOWANIA Z UL JAŚKOWA DOLINA. 

 

13 

 
Dokończenie oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej  w lesie w Parku 

Nadmorskim im. Ronalda Reagana ,plus nowe ławki . 
 
Opis: Najbardziej popularna i najładniejsza w parku Reagana jest 
spacerowa aleja przez las ciągnąca się od początku osiedla Neptun park 
do deptaka na molo w Brzeżnie .Jest oświetlona tylko przy ogrodzeniu 
osiedla .Mieszkańcy chętnie by nią uczęszczali ,także w okresie jesiennym 
i zimowym gdyby była oświetlona. Ponieważ jest to Aleja Brzozowa robi 
tam się ciemno szybciej niż na terenie niezalesionym parku. 
Korzystanie z lasu nad morzem daje przyjemność tysiącom ludzi z całego 
trójmiasta i turystom z całego kraju. Niestety tylko do zmroku. W każdy 
weekend jest tam najwięcej ludzi. Ponad 10lat temu dzięki naszym 
staraniom została odnowiona, odzyskaliśmy jej cześć od dewelopera. 
Kolejny etap to jej oświetlenie . 
Dodatkowo połowa ławek jest już zniszczona potrzeba 10 nowych ławek 
z oparciem . 
 
Lokalizacja: Na działkach nr 7/6 i 3/3 obręb 22 

 

176 000 zł  

14 

 
CHODNIKI GÓRNEGO TARASU - Kokoszki, Matarnia, Osowa 

 
Opis: Problem z infrastrukturą dla pieszych jest znany wszystkim 
mieszkańcom Górnego Tarasu, a w szczególności mieszkańcom dzielnic 
"zaobwodnicowych" - Kokoszek, Matarni i Osowej. 
W ramach projektu ogólnomiejskiego warto poprawić jakość 
wysłużonych chodników lub utworzyć je tam, gdzie ich brak 
zdecydowanie utrudnia życie mieszkańcom wyżej wymienionych dzielnic. 
Chodniki i pobocza utwardzone do realizacji: 
* ulica Radarowa - odcinek od ul. Telewizyjnej do krzyża (nowy chodnik 
wzdłuż Obwodnicy) - 700 m (Matarnia) 
* ulica Sołdka - obustronny remont chodnika - 1000 m (Osowa) 
* ulica Osiedlowa - odcinek od ul. Instalatorów do ul. Fabrycznej (nowy 
chodnik) - 350 m (Kokoszki) 
* ulica Smęgorzyńska - odcinek od ul. Mirachowskiej do ul. Gostyńskiej 
(nowy chodnik) - 350 m (Kokoszki) 
* Od przystanku Karczemki do ul. Lubczykowej (nowy chodnik) - 100 m 
(Kokoszki) 

1 969 000 zł  
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Mieszkańcom górnego tarasu także potrzeba utwardzeń, aby mogli w 
czystych butach i w sposób bezpieczny przemieszczać się pieszo po 
swoich dzielnicach. 
Dokładna lokalizacja chodników o poboczy utwardzonych zostanie 
wyznaczona na podstawie dokumentacji projektowej ze względów 
terenowo-prawnych. 
 
Lokalizacja: Ulica Radarowa 
Obręb: Klukowo 
Działki: 154, 271, 250/1, 251/2, 252/4, 253/1 
Ulica Sołdka 
Obręb: Osowa 
Działka: 2147 
Ulica Osiedlowa 
Obręb: Kokoszki 
Działki: 400/2, 565 
Ulica Smęgorzyńska 
Obręb: Smęgorzyno 
Działki: 14, 55/15, 68/7, 62/5, 68/6 
Ulica Lubczykowa i okolice 
Obręb: Kokoszki 
Działki: 418/6, 418/5, 419/32, 419/9, 419/16, 419/30 

 

15 

 
Kino letnie nad Stawem Piekarnicza i na Podleśnej Polanie. 

 
Opis: W ramach kina letniego planuje się organizację sobotnich, 
plenerowych, wieczornych pokazów kinowych w terminach: 
Staw Piekarnicza - 27 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia 
Podleśna Polana – 4 lipca, 18 lipca, 1 sierpnia, 15 sierpnia, 29 sierpnia 
Przewiduje się pokazy filmów długometrażowych fabularnych i 
animowanych różnego gatunku, np.: Mały Książe (2015 r., reż. Mark 
Osborne), Atlas Chmur (2012 r., reż. Lana, Andy Wachowscy, Tom 
Tykwer), Big Lebowski (1998 r., reż. Joel Coen), Dzieci Niebios (1997 r., 
reż. Majid Majidi), Mroczny Rycerz (2008 r., reż. Christopher Nolan), 
Parnassus (2009 r., reż. Terry Gilliam). 
Kino letnie to świetny sposób na wspólne spędzanie wolnego czasu, w 
gronie najbliższej rodziny, przyjaciół, sąsiadów czy znajomych. Głównym 
celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców, ożywienie w godzinach 
wieczornych obu lokalizacji i zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. 
 
Lokalizacja: Staw Piekarnicza – zagospodarowany teren przy stawie w sąsiedztwie ulicy 
Piekarniczej, obręb 53, działka nr 414/4 
Podleśna Polana – zbocze na terenie Podleśnej Polany (na końcu ul. Podleśnej), obręb 40, 
działka 189/20 

 

60 000 zł  
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16 

 

⚡ Likiwdacja niedziałających przycisków wzbudzających zielone światło 

dla pieszych i rowerzystów ⚡ 
 
Opis: Wiele przejść dla pieszych w Gdańsku wyposażonych jest w 
przyciski do wzbudzania zielonego światła. Jednak niezależnie od tego czy 
je się przyciśnie (bądź nie), cykl zapalania świateł nie ulega zmianie. 
Propozycja obejmuje demontaż tych niedziałających urządzeń na terenie 
miasta. 
 
Lokalizacja: Całe miasto 

10 000 zł  

17 

 
MIEJSCA POSTOJOWE I POPRAWA CHODNIKÓW  PRZY PARKU 

ORUŃSKIM I ZBIORNIKU STARA ORUNIA 
 
Opis: W trosce o Historyczny Park Oruński im.Emilii Hoene przed 
dewastacją parkujących samochody na jego terenie a zwłaszcza w trosce 
o bezpieczeństwo odwiedzających Park Oruński oraz dzieci z Przedszkola 
nr 9, niezbędna jest budowa Tymczasowych Miejsca Postojowych przy 
ulicy Nowiny i Raduńskiej co przyczyni się do poprawy wizerunku 
najbliższego otoczenia Parku Oruńskiego i dokończy Rewitalizację tego 
ważnego miejsca.  
1. Tymczasowe Miejsca Postojowe naprzeciw Placu Zabaw wraz z 
poprawą chodników i przejścia dla pieszych oraz dodaniem wiaty na 
odpady (PGO) aby wyprowadzić nieestetyczne pojemniki na odpady z 
Parku Oruńskiego.  
2. Tymczasowe Miejsca Postojowe przy Raduńskiej 42 od strony Parku 
Oruńskiego z utwardzeniem wjazdu i drogi na odcinku 150m 
(ul.Raduńska). 
3. Tymczasowe Miejsca Postojowe przy Nowiny 28 od strony dojścia do 
Zbiornika Stara Orunia z miejscem do wypoczynku. Połączenie tego 
miejsca poprzez modernizację istniejącego chodnika z Parkiem Oruńskim. 
Zadbanie o przyległą zieleń. 
 
Lokalizacja: 1. Tymczasowe Miejsca Postojowe naprzeciw Placu Zabaw 0303.1219 / 
0303.1220 / 0303.1221; 0303.1219; 0303.816/12 
2. Tymczasowe Miejsca Postojowe przy Raduńskiej 42;0303.708/4; 0303.714/9 
3. Tymczasowe Miejsca Postojowe przy wejściu na Zbiornik Stara Orunia 0303.806/5; 
0303.806/4; 0303808/4; chodnik 0303.816/12 (lub 3031244) 

 

1 000 000 zł  
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18 

 
GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla – budowa 

lewoskrętu w kierunku obwodnicy 
 
Opis: Projekt GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla to: 
- budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo z al. Havla w 
kierunku obwodnicy, Kartuz, hipermarketu Auchan 
- poszerzenie odcinka Wilanowskiej przed skrzyżowaniem z Havla w celu 
łatwiejszego wjazdu na Havla 
Cel: 
1. Poprawa wyjazdu z rejonu Gdańsk - Południe. 
2. Wzrost komfortu podróżowania mieszkańców dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice, Chełm i Orunia Górna-Gdańsk Południe 
3. Lepszy i łatwiejszy wyjazd z Havla, Wilanowskiej i Witosa w kierunku 
obwodnicy, ul. Łostowickiej i centrum. 
Paweł Wiśniewski 
gdanskpoludnie.pl 
 
Lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Havla/Armii Krajowej/Wilanowskiej. 

1 000 000 zł  

19 

 
Pasy rowerowe wydzielone w jezdni od ronda ulicy Małomiejskiej z 

Platynową, wzdłuż ulicy Platynowej do Biedronki przy ulicy Krzemowej 
 
Opis: W ulicy Platynowej, na odcinku od ulicy Małomiejskiej do zjazdu 
pod budynki nr 5 i 7 przy ulicy Platynowej, należy wyznaczyć pasy 
rowerowe w obrębie istniejącej jezdni wraz z wprowadzeniem 
wyspowych progów zwalniających przed istniejącymi azylami dla 
pieszych.  
Na odcinku od ronda do wysokości budynku Platynowa 5 - odcinek około 
340m. 
 
Lokalizacja: ulica Platynowa, działka 751/9 obręb 0303S Gdańsk, od ronda (skrzyżowanie 
ulicy Małomiejskiej i ul. Platynowej) do ulicy Krzemowej 

 

30 000 zł  

20 

 
"BEZPIECZNY GDAŃSK" - Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej 

pomocy dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie medyczne 
przestrzeni publicznej podczas wydarzeń wraz z zakupem ambulansu 

ratunkowego 
 
Opis: Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia na terenie Miasta 
Gdańska.  
W przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
tematyka zajęć będzie zróżnicowana i dostosowana do wieku oraz wraz z 
wiekiem o dodatkowe tematy związane z bezpieczeństwem. W ramach 
projektu zakupiony będzie ambulans ratunkowy, dzięki któremu osoby 

318 900 zł  
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uczestniczące w zajęciach będą mogły zapoznać się ze sprzętem do 
udzielania pomocy oraz specyfiką pracy zespołów ratunkowych. 
Ambulans będzie też służył organizacji pokazów ratowniczych podczas 
imprez i festynów osiedlowych propagując bezpieczeństwo i zachęcając 
do udzielania pierwszej pomocy. Podczas mniejszych i dużych 
zgromadzeń miejskich oraz imprez osiedlowych ambulans będzie 
wykorzystywany do zabezpieczenia przestrzeni publicznej Gdańska. 
Działania zwiększą dostępność do uzyskania pomocy doraźnej oraz 
poszerzą ofertę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci. 
Realizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci w przedszkolach 
w raz z prezentacją ambulansu realizowany będzie BEZPŁATNIE przez 
wolontariuszy ratowniczej organizacji pozarządowej.  
Do kontaktu z placówkami przedszkolnymi i radami dzielnic stworzony 
będzie też dedykowany kanał komunikacji aby ułatwić koordynację 
działań. 
 
Lokalizacja: Projekt ogólnomiejski - realizacja w granicach Miasta Gdańska. 
Siedziba organizacji i stacjonowanie obiektu na terenie miejskim - ul. Wita Stwosza 73, 80-
308 Gdańsk. 
Realizacja działań - festynów i imprez miejskich na terenach miejskich podczas wydarzeń 
w których partycypować będzie Miasto Gdańsk. 

 

21 

 
AUTOBUS GÓRNEGO TARASU GDAŃSKA - dostosowanie ulic 

 
Opis: Na autobus łączący dzielnice Górnego Tarasu Gdańska mieszkańcy 
Osowy, Kokoszek, Matarni, Jasienia i Ujeściska-Łostowic, bezskutecznie 
czekają od lat. Jednak pojawia się w końcu szansa na uruchomienie tego 
połączenia! ZTM planuje wydłużenie linii 169 z Oliwy przez Osową, 
Klukowo aż do Lotniska, a dodatkowo planowana jest także linia 120 z 
Lotniska do Węzła Przesiadkowego Ujeścisko (koniec Nowej Bulońskiej), 
a może nawet dalej - do pętli przy Al. Havla. Połączenie obu tych linii 
umożliwiłoby w końcu przemieszczanie się między zachodnimi 
dzielnicami bez konieczności zjeżdżania do centrum.  
Celem projektu jest miejscowa (czyli tam gdzie jest to konieczne) 
naprawa lub wymiana uszkodzonych płyt betonowych nawierzchni ul. 
Stężyckiej, w stopniu umożliwiającym kursowanie po niej planowanego 
przez ZTM autobusu linii 120 do Kiełpina Górnego i dalej, do Kokoszek i 
Matarni. 
W ten sposób, po uwzględnieniu przedłużenia linii nr 169 
(https://ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecejk/2748) udałoby się 
zapewnić warunki, wymagane dla spięcia komunikacją autobusową 
południowych dzielnic Gdańska bez konieczności zjeżdżania do centrum. 
 
Lokalizacja: ul. Lubowidzka - na gruntach będących własnością miasta Gdańska, na 
odcinku/ach wskazanych przez ZTM 
ul. Stężycka - na gruntach będących własnością miasta Gdańska, na odcinku/ach 
wskazanych przez ZTM 

1 600 000 zł  
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22 

 
Miejsca do grillowania przy wybranych zbiornikach retencyjnych 

Gdańska Południe 
 
Opis: Grillowanie to jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu 
przez Polaków w okresie wiosenno-letnim. Można więc umożliwić i 
ułatwić taki sposób spędzania czasu w większym gronie w celach 
integracyjnych. 
W Gdańsku istnieje kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, z czego 
znaczna część ogólnodostępna i zagospodarowana również do celów 
rekreacyjnych. Można wzbogacić ich funkcjonalność dzięki 
wygospodarowaniu przy największych z nich również miejsc do 
grillowania. 
 
Lokalizacja: 1. Ujeścisko - górny zbiornik Świętokrzyska N 54,320 E 18,568 Obręb 
Łostowice Numer działki 8/253 . 
2. Chełm - zbiornik Madalińskiego N 54,333 E 18,600 Obręb Ujeścisko Numer działki 
138/146  
3. Jasień - zbiornik Jasień N 54,353 E 18,546 Obręb Jasień Numer działki 412/13  
4. Orunia Górna - Gdańsk Południe - zbiornik Augustowska - obr. 303, dz. 906/11 lub 
906/10 lub 967/1 

 

130 000 zł  

23 

 
Wykonanie III etapu (kontynuacja) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

Potoku Oruńskiego od str. pętli tramwajowej Łostowice -Świętokrzyska 
(zbiornika retencyjnego „Augustowska”) do Parku Oruńskiego. 

 
Opis: Wykonanie III etapu (kontynuacja) ścieżki pieszo-rowerowej ok. 660 
metrów wg projektu (mapki) wzdłuż Potoku Oruńskiego od strony pętli 
Łostowice -Świętokrzyska (zbiornika retencyjnego „Augustowska”) do 
Parku Oruńskiego pozwoli zrealizować na całym odcinku ścieżkę i małą 
architekturę do Parku Oruńskiego wzdłuż Potoku Oruńskiego. Ścieżka 
posiada już wykonaną dokumentację techniczną, co w znacznym stopniu 
przyspiesza możliwy proces wykonania prac. Jest to kluczowa inwestycja 
realizująca główny ciąg spacerowy na całym odcinku do Parku 
Oruńskiego dla mieszkańców od strony południowych dzielnic Gdańska i 
przylegających osiedli m.in. Oruni Górnej, Moje Marzenie.  
Wybudowana ścieżka na całym odcinku zwiększy komfort spacerów i 
bezpieczeństwo poruszających się tam osób do pięknego Parku 
Oruńskiego i placu zabaw przy parku. Wybudowanie zwiększy również 

1 550 000 zł  
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atrakcyjność poruszania się między dzielnicami jako trasa przelotowa w 
dobie wprowadzonego roweru elektrycznego MEVO.. 
 
Lokalizacja: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego od str. pętli tramwajowej 
Łostowice - Świętokrzyska (zbiornika retencyjnego „Augustowska”) od wys. zakończonego 
II etapu ścieżki (brama nr 2 ROD "Nad Oranią") do Parku Oruńskiego. Działki nr 783, 784, 
786, 788, 789/2, 791, 792, 793/2, 904/1, 905/1, 905/4, 946, 967/1 - obręb nr 303 

 

24 

 
Bezpieczeństwo nad wodą - Bezpłatna nauka pływania dla 

mieszkańców 
 
Opis: Bezpieczeństwo nad wodą należy stale zwiększać i jest w tej materii 
jeszcze wiele do zrobienia. Jednym z głównych działań profilaktycznych 
jest nauka pływania. Dlatego proponujemy w wybranych lokalizacjach 
miasta(zależnie od zainteresowania), organizację zajęć nauki pływania 
oraz zajęć doskonalących tę umiejętność. Pod nadzorem merytorycznym 
pracowników Zakładu Pływania AWFiS zostaną przeprowadzone lekcje, w 
czasie których wsparciem będą też służyć studenci specjalizacji 
trenerskiej z pływania. Zajęcia dwa razy w tygodniu dla zainteresowanych 
nauką pozwolą w ciągu roku opanować sztukę pływania. W tym czasie 
można także znacząco poprawić posiadane już umiejętności. Gwarantem 
jakości jest nadzór sprawowany przez ludzi szkolących późniejszych 
specjalistów z pływania. Zróbmy wszystko aby nieszczęście nad wodą nie 
dotknęło nas i naszych bliskich 
 
Lokalizacja: Cztery pływalnie w lokalizacji zależnej od zainteresowania projektem, 
największa liczba zainteresowanych 

 

200 000 zł  

25 

 

⚡ Czyste autobusy i tramwaje - zakup środków czystości dla Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów ⚡ 
 
Opis: Pojazdy komunikacji miejskiej są brudne. Np. w "Pesach" wszelkie 
chropowate powierzchnie, które mają kontakt z pasażerami (czyli 
podłogi, ściany, tyły oparć) są szare od brudu. Być może technika ich 
czyszczenia opiera się na przetarciu mokrą szmatą i jest to działanie 
niewystarczające. Dlatego proponuję zakup szczotek i detergentów, które 
pozwoliłyby wyszorować do czystości pojazdy komunikacji miejskiej. 
 
Lokalizacja: Całe miasto 

 

10 000 zł  
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26 

 
KOT w wielkim mieście! 

 
Opis: KOT w tak wielkim mieście jak Gdańsk to zwierzę bardzo ważne i 
niezwykle potrzebne. Gdyby zniknął, zmagalibyśmy się z plagą gryzoni. 
Straciłaby także przestrzeń miejska - bo to piękne zwierzę. Jednak, żeby 
koty nadal mieszkały obok nas i nam służyły musimy je otoczyć opieką i 
pomóc im w razie potrzeby. 
W niektórych częściach miasta nadal występuje nadpopulacja kotów. 
Sterylizacje mogą rozwiązać ten problem. Wolno żyjące koty, które 
mieszkają na naszych podwórkach chorują, ulegają nieszczęśliwym 
wypadkom. Często są pół dzikie, dlatego nie jest łatwo je złapać, gdy 
potrzebują pomocy. A przecież one także czują ból, głód, zimno i 
schorowane nie powinny być zostawiane na pastwę losu. Tymczasem 
usługi weterynaryjne są kosztowne. Opiekunom kotów ledwie wystarcza 
na karmę. Nie stać ich na sterylizacje i leczenie zwierząt. 
Razem sprawmy, że cierpiących i potrzebujących kotów będzie mniej. 
Zadbajmy nie tylko o drogi i chodniki, ale także o zwierzęta w mieście. 
1000 kotów zostanie uratowanych. 
 
Lokalizacja: Całe miasto Gdańsk. 

 

346 000 zł  

27 

 
Uratujmy Wielką Aleję Lipową! 

 
Opis: Wielka Aleja Lipowa - bezcenny zabytek i pomnik przyrody z lat 
1768-1770 niszczeje z powodu braku zabezpieczenia przed rozbryzgami 
soli drogowej z jezdni. Tymczasem Zarząd Dróg i Zieleni zaprzestał 
ustawiania płotków anty-rozbryzgowych chroniących drzewa w Alei w 
sezonie zimowym. Roczne nakłady instytucji miejskich na utrzymanie 
Wielkiej Alei Lipowej to nieraz zaledwie 200 - 300 złotych (to nie żart!!!). 
Wobec powyższego, czuję się zobligowany do złożenia projektu 
ratunkowego tego bezcennego zabytku (najstarsza taka aleja lipowa w 
Polsce, unikat na skalę europejską). Projekt zakłada sfinansowanie 
zakupu (lub wynajmu) płotków anty-rozbryzgowych o wys. ok 1 m. oraz 
ich montaż w sezonie zimowym 2019/2020 wzdłuż obu szpalerów 
Wielkiej Alei Lipowej - od strony każdej z jezdni al. Zwycięstwa oraz jezdni 
Traktu Konnego, na odcinku od Bramy Oliwskiej do skrzyżowania z ul. 
Piramowicza.  
Więcej informacji o projekcie: www.bo.ole.home.pl 
 
Lokalizacja: 3 pasy zieleni wzdłuż obu jezdni al. Zwycięstwa oraz Traktu Konnego, na 
odcinku od Bramy Oliwskiej do skrzyżowania z ul. Piramowicza - sąsiadujące ze szpalerami 
Wielkiej Alei Lipowej 

 

100 000 zł  



 

166 

 

Numer Tytuł, lokalizacja i streszczenie projektu 
Szacowany koszt 

 projektu 
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Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” 

 
Opis: Celem Programu jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i 
humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych,psów i 
kotów,wielu osób posiadających zwierzęta nie stać na drogie zabiegi 
sterylizacji,co wiąże się później z niechcianymi ciążami a następnie nie 
odpowiedzialnym pozbywaniem się szczeniąt i kociąt.W wielu miastach w 
Polsce, gdzie została wprowadzona metoda całkowicie finansowania 
zabiegów sterylizacji zwierząt domowych,problem bezdomności został 
zminimalizowany lub wyeliminowany całkowicie. 
Choć wydawać się może, że wydatki na sterylizację zwierząt 
właścicielskich są wysokie, to patrząc długofalowo jest to niezwykle 
racjonalny i ekonomicznie uzasadniony sposób zarządzania środkami 
podatników. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich przynosi w 
perspektywie roku radykalny, sięgający 30-50% spadek zwierząt 
bezdomnych i tym samym ograniczenie wydatkowania środków na 
utrzymanie schronisk. 
Beneficjentami projektu będą sami mieszkańcy jak i gmina Gdańsk. 
 
Lokalizacja: Ogólnomiejski 

 

142 000 zł  

 


