Formularz projektu zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Ta część formularza zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.

Nazwa i lokalizacja zadania:
Nazwa
zadania:

„AS” – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO - DOPOSAŻENIE PLACÓW RODZINNEJ REKREACJI W
DZIELNICACH: BŁESZNO, BRZEZINY, RAKÓW, STARE MIASTO, STRADOM I WYCZERPY –
ANIOŁÓW

Kategoria:

Rekreacja (place zabaw, siłownie plenerowe itp.)

Ulica, numer
ulicy:

WARSZAWSKA 142/152

Dzielnica:

Stare Miasto

Ulica / plac /
numer działki:

Błeszno: ul. Załogi działki nr 73/7, 73/15, 73/13, (obręb 394); Brzeziny: ul. Wirażowa działka
nr 245/6; Raków: działka nr 21/11 i nr 114/2 obręb 305 (działka przy bloku Al. Pokoju 15/17);
Stare Miasto: działka nr 46/2 obręb 47 przy ul. Warszawskiej 142/152; Stradom: ul.
Piastowska 202/204 (TBS); Wyczerpy-Aniołów: działka nr 179/1 przy ul. Fertnera, (obręb 62),
(na tyłach kościoła Św. Jacka)

Numer
adresowy (od
…. do ….):

142/152

Uwaga: Na 1 formularzu należy zgłosić propozycję 1 zadania

Charakter zadania:
Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję; w przypadku zadania o charakterze dzielnicowym proszę wpisać nazwę dzielnicy,
w której zadanie będzie realizowane.

X OGÓLNOMIEJSKI
DZIELNICOWY (dzielnica: )
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Szczegółowy opis zadania oraz uzasadnienie potrzeby społecznej
Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w III edycji BO polegającego na budowie sześciu placów
rodzinnej rekreacji: place zabaw i siłownie - miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców czterech dzielnic: Błeszno, Brzeziny, Stare Miasto (które zastąpiło w tej edycji Zawodzie–Dąbie),
Stradom i Wyczerpy–Aniołów. Zbudowano wtedy Place rodzinnej rekreacji w w/w. dzielnicach, które stały się
miejscem zabaw dla dzieci oraz miejscem aktywnego spędzania czasu dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W
tej edycji założono rozbudowę i doposażenie placów rodzinnej rekreacji o dodatkowe sprzęty siłowe oraz
infrastrukturę i sprzęty do zabaw. Każda z dzielnic zaplanowała swój plac indywidualnie zgodnie z lokalnymi
potrzebami oraz uwzględniając ukształtowanie terenu i oczekiwania mieszkańców. Doposażone place staną się
jeszcze bardziej atrakcyjnymi miejscami aktywnego, rodzinnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców
wymienionych dzielnic, gdyż każdy bez względu na wiek znajdzie tu coś dla siebie. Poniżej proponowany,
przykładowy opis i skład poszczególnych placów rekreacji rodzinnej. Na etapie realizacji zadania może on ulec
zmianom w zależności od potrzeb mieszkańców oraz cen poszczególnych usług i sprzętów, tak aby rozsądnie
zagospodarować teren oraz efektywnie spożytkować zaplanowane środki finansowe. Plac rekreacji BŁESZNO:
Wymaga ogrodzenia siatką, gdyż znajduje się przy bardzo ruchliwej ulicy, utwardzenia terenu pod 3 miejsca
postojowe dla samochodów oraz utwardzenia pod sprzętami siłowymi, a także postawienia stojaka na rowery z
zadaszeniem. Dodatkowe elementy wyposażenia placu: - stanowisko do gry w kosza (1 kosz) i piłkę nożną (1
bramka): usytuowane będzie na końcu działki, która w tym miejscu zamknięta będzie siatką o wysokości 4m i
utwardzone pod koszem, - stanowisko do gry w kółko i krzyżyk, i tablica do rysowania, - huśtawka typu
bocianie gniazdo, równoważnia łamana, - zestaw sprawnościowy (piramida wspinaczkowa i zestaw
wspinaczkowy), - stanowisko do slalomu i przejście rurowe, - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, - stanowisko do
street workout (zestaw do uprawiania kalisteniki - drążki do ćwiczeń z bezpiecznym podłożem-gumowe maty), dwa/trzy urządzenia siłowe i stół do szachów, - dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci. Plac rekreacji BŁESZNOBRZEZINY: - nawierzchnia gumowa bezpieczna – 275,5 m, mata przerostowa – 100 m, kostka brukowa – 15 m, ławka z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., - bujak sprężynowy – 2 szt. - piłkarzyki – 2 szt. - huśtawka
podwójna Plac rekreacji RAKÓW: 1. Krzewy ok 100 szt. 2. Nawierzchnia żwirowa drobna 3. Stół do gry w ping
ponga 4. Huśtawka bocianie gniazdo 5. Ławeczka z montażem 4 szt. 6. Kosz na śmieci z montażem 7. Orbitek
8. Rower, urządzenie podwójne 9. Biegacz, podwójny 10. Wioślarz, podwójny 11. Wahadło/twister podwójny 12.
Stepper 13. Narty biegówki, podwójne 14. Wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 15. Tablica informacyjna Plac
rekreacji STARE MIASTO: Budowa bieżni lekkoatletycznej z czterema torami o wymiarach 72m. x 4.4m.=
316,8m². Budowa piłkochwytu o wymiarach 40m x 4m. Bloki startowe 2 szt. Wykonanie projektu Plac rekreacji
STRADOM: Mieszkańcy Dzielnicy chcą stworzyć miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży, rodzin, w tym seniorów.
Na działce miejskiej przy ul. Piastowskiej 202/204 mieszkańcy mogą już korzystać ze stołu do tenisa stołowego,
który został zakupiony w ramach budżetu obywatelskiego. Według oczekiwań mieszkańców winny się tu
znaleźć jeszcze następujące sprzęty: - wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, - linarium, - dwie huśtawki huśtawki typu bocianie gniazdo, karuzele - ORBITEK - BIEGACZ - WAHADŁO - TWISTER - WYCIĄG GÓRNY ROWEREK - STEPER Nawierzchnia pod urządzenia powinna być piaszczysta i żwirowa, przedzielona ścieżkami z
kostki brukowej. Poza tym na placu powinny stanąć dwie ławki z oparciami i dwa kosze na śmieci oraz stojaki
rowerowe. W związku z faktem, iż na podwórku została założona „Zielona ławeczka” pozyskana w ramach
konkursu ważne byłoby dodatkowe nasadzenie zieleni. Plac rekreacji WYCZERPY-ANIOŁÓW: Oferent zakłada
dalszą rozbudowę placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu pod rekreację rodzinną, które
powstały na sąsiednich działkach w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego. Planuje się montaż
kolejnych atrakcji dla dzieci typu: huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, pająki do
wspinaczki, bujaki itp. Wszystkie urządzenia będą umieszczone na odpowiedniej powierzchni – piasek,
bezpieczne podłoże, trawa, kostka brukowa. Poza tym teren działki zostanie doposażony w oświetlenie solarne
oraz w ławeczki, chodniki, kosze na śmieci i zielone nasadzenia. Obszar przy kościele św. Jacka stanie się,
dzięki temu, miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. Uzasadnienie
potrzeby społecznej: Projekt ten jest kontynuacją projektu z III edycji BO, który powstał w kooperacji Liderów
Budżetu Obywatelskiego po konsultacjach z mieszkańcami, Radami Dzielnic i liderami Organizowania
Społeczności Lokalnej czterech dzielnic: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy–Aniołów i
Zawodzie–Dąbie w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W tej edycji do projektu dołączyły
Raków i Stare Miasto (za Wypalanki i Zawodzie). W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w tej edycji place
zostaną doposażone o kolejne stanowiska do zabawy i rekreacji. W dzielnicach tych brakuje miejsc rekreacji. Z
punktu widzenia mieszkańców w/w. dzielnic realizacja tego zadania jest niezbędna, gdyż istnieje duża potrzeba
zorganizowania obszaru, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny. Brakuje miejsc w tych dzielnicach,
gdzie dzieci mogłyby się bezpiecznie bawić mając do dyspozycji przystosowany do tego profesjonalny plac
zabaw, a dorośli mogliby spędzać czas na aktywności fizycznej podczas pilnowania swych pociech. To sprawia,
że integracja mieszkańców jest ograniczona, a zacieśnianie więzi lokalnych w znacznym stopniu utrudnione.
Realizacja zadania podniesie poziom integracji lokalnej oraz zwiększy poziom aktywności fizycznej wśród
mieszkańców dzielnic objętych projektem, co przyczyni się do propagowania zdrowego i aktywnego trybu
życia. Istniejące już kompleksy zostaną doposażone w kolejne sprzęty do zabaw i rekreacji, co zwiększy
atrakcyjność istniejących już miejsc wypoczynku. Staną się dobrym miejscem do dbania o kondycję fizyczną
oraz do nawiązywania i utrwalania znajomości sąsiedzkich, co znacznie poprawia integrację mieszkańców.
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Uzupełnić w przypadku zadania nie będącego inwestycją, np. festynu,
koncertu, pikniku, zajęć sportowych, itp.
Ilość godzin:
Częstotliwość
zajęć:
Liczba
uczestników:
Planowany
termin:

Uzasadnienie dostępności obiektu
UWAGA: Pole wypełnić OBOWIĄZKOWO w przypadku zadań realizowanych w obiektach
zamkniętych.

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania, z uwzględnieniem
szacunkowego kosztu kolejnych działań.
W przypadku większej liczby działań proszę dodać kolejny wiersz, w przypadku mniejszej liczby działań
proszę usunąć / wykreślić niewykorzystane wiersze.

UWAGA: Wypełnienie tabeli nie jest obowiązkowe.

Działanie nr:

1

Opis działania (proszę podać działania
niezbędne do wykonania zadania):
Rozbudowa i doposażenie 6 placów rekreacji
rodzinnej (około 186.000,00 zł. x 6)

Koszt szacunkowy łącznie:

Szacunkowy koszt:

1116000
1116000

Załączniki do formularza
Do formularza można dołączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji, np. szkice
sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz dodatkowe materiały.

• 1. zgoda_SP_15.jpg
• 2. zgoda_ZS_JK.pdf
• 3. Karta ustaleń - wniosek 581.pdf
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