Skrócone opisy projektów zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego
(wg Osiedli)
Osiedle nr 1
Nazwa zadania: Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany
przystankowej przy ul. Warszawskiej.
Koszt zadania w PLN: 23 500
Skrócony opis zadania: Zakup i montaż przeszklonej altany przystankowej z siedziskami
i podświetlaną tablicą wraz z doprowadzeniem prądu, nowego kosza na śmieci, demontaż
starej infrastruktury przystankowej. Przebudowa linii krawężnika mająca na celu
poszerzenie chodnika w miejscu usytuowania altany.
Proponowany wymiar altany: 3,5 – 4 m długości,1,50-1,60,szerokości, wysokość do 3m.
Wzór i kolor altany zbliżony do altany znajdującej się po drugiej stronie ulicy. Dopuszcza
się altanę bez tylnej ściany lub tylko ze ścianą pośrodku wraz z ławeczką.
Lokalizacja realizacji zadania:

Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku.
51 500
Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta w zakresie ułożenia nowej nawierzchni z kostki
granitowej w obrębie fontanny o powierzchni ok.250m².

Kształt, kolor oraz wstępny projekt aranżacji nowej nawierzchni z kostki granitowej:

Proponowane kolory ułożenia nawierzchni: jasnoszary i jura.
Wstępny projekt aranżacji nawierzchni:

Osiedle nr 3
Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul.
Spacerowej
35 000
Zadanie obejmuje stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla poprzez
ustawienie nowych urządzeń do ćwiczeń: steper, wahadło, rowerek, orbitrek. Urządzenia
fitness mają być postawione na dwóch pylonach. Oprócz tego, ze względów bezpieczeństwa
planuje się zamontowanie ogrodzenia na terenie powstającego placu zabaw (100 mb).
Przykładowy wygląd urządzeń fitness:

Osiedle nr 4
Zagospodarowanie Osiedla nr 4 Pólko 1
(Sempołowskiej, Chemików 9 i Chemików 7)

70 000
Projekt obejmuje:







zlikwidowanie zniszczonych chodników asfaltowych i ułożenie kostki (169 m
chodnika przy Sempołowskiej i Chemików 9 z obrzeżami);
doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia spiralna, karuzela trójramienna);
nasadzenie roślin;
boisko do gry w piłkę dla dzieci (2 bramki)
stojaki na rowery;
ławki, kosze.

Osiedle nr 5
Modernizacja chodnika przy ul. Długiej
25 000
Modernizacja chodnika na długości 87 mb poprzez wymianę krawężnika na nowy i
pokruszonych starych płyt betonowych na kostkę brukową. Na wyskości bloku Długa 8
obniżenie krawężnika na długości 37 mb w celu umożliwienia mieszkańcom wjazdu na
parking.

Aktywizacja seniorów Osiedla Nowodworzanka poprzez aktywność
fizyczną i profilaktykę
18 300
Projekt obejmuje cykliczne spotkania i konsultacje z lekarzami: geriatrą, diabetologiem,
kardiologiem, neurologiem oraz psychologiem i dietetykiem. W ramach projektu będą
również prowadzone ćwiczenia z trenerem fitness i rehabilitantem. Zajęcia mają odbywać
się w Zespole Szkół przy Długiej. Grupą docelową będą mieszkańcy w wieku 50+. Zajęcia
będą prowadzone w terminie: styczeń - listopad 2019 r.

Osiedle nr 6
Modernizacja chodnika przy ul. Obwodowej
27 500
Modernizacja osiedlowego chodnika (135 m) znajdującego się pomiędzy blokami nr
345/346/342/343/340/339/338. Zakres prac polega na ułożeniu nowej nawierzchni z płyty
szarej o wymiarach 50x50x7cm na istniejącej podbudowie asfaltowej, modernizacji
dojazdu do stacji Trafo.

Modernizacja chodnika przy ul. Moniuszki
30 000
Modernizacja chodnika przy ul. Moniuszki w Modlinie Twierdzy (147,5 m), usunięcie starej,
zniszczonej nawierzchni, ułożenie płyt kwadratowych zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi, montaż krawężnika.

Street Workout Park w Modlinie Twierdzy
30 000
Montaż instalacji do street workoutu (drążek wysoki i niski, poręcze równoległe, kólka
gimnastyczne, ławka prosta i skośna, drabinka sportowa pionowa i pozioma) na terenie
Zespołu Szkół przy ul. Bema wraz z przygotowaniem nawierzchni.

Zakup książek i komputerów do nowo powstałej filii bibliotecznej w
Modlinie Twierdzy
24 000
Zadanie polega na zakupie książek (350 egz.) i wyposażeniu nowo otwieranej filii
bibliotecznej w zestawy komputerowe dla czytelników wraz z oprogramowaniem (3
komputery) oraz urządzeniem wielofunkcyjnym.

Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego–Orlik w Modlinie Twierdzy
66 000
Wymiana ogrodzenia (bocznych ścian) boiska przy Zespole Szkół w Twierdzy.

Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy
7 500

Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców osiedla nr 6 w Parku Trzech
Kultur. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego połączonego z obchodami dnia
dziecka. Planowane są różnego typu atrakcje tj. koncert, zawody sportowe, dmuchańce i
trampolina, występ clowna, zabawy dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, warsztaty
decoupage, lody, pączki ,słodycze, grochówka, loteria fantowa oraz różnego rodzaju
stanowiska promocyjne. Wnioskodawca planuje także pokaz pierwszej pomocy razem z
OSP-RW.

Osiedle nr 7
Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie
Starym
50 000
Projekt obejmuje:






założenie monitoringu na placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Słoneczna,
Samorządowa i 3 Maja;
zakup i montaż 4 ławeczek;
zakup kosza na śmieci na placu zabaw;
zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci (linowe elementy do wspinania
sie i cwiczenia równowagi);
zakup i montaż elementów Street Workoutu.

Przykładowe urządzenia:

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń:



Ławeczki – kolor różowy (dwie za zjazdem linowym, jedna przy piaskownicy,
położenie czwartej ławki do potwierdzenia podczas montażu)
Kosze na śmieci – kolor niebieski – powinny być umiejscowione przy wejściu i
wyjściu z placu zabaw oraz przy ławeczkach (z wykorzystaniem istniejących już
koszy na śmieci)





Zestaw linowy – kolor zielony – ułożenie w okrąg wokół drzewa. Spod drzewa należy
usunąć stojącą tam drewnianą ławkę
Street Workout – kolor pomarańczowy
Przeniesienie karuzeli – kolor żółty

Zamienimy starą budę przystankową na nowoczesny bustop w Modlinie
11 111
Wymiana 2 wiat przystankowych przy ul. Kopernika.

Osiedle nr 8
Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań
Osiedla nr 8 Okunin
10 000
Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla
Nr 8 Okunin (przy placu zabaw).
Opis techniczny altany:
- altana drewniana o wymiarach 6 m x 4 m,
- wysokość ścian bocznych ok 2,05 m,
- wysokość całkowita ok 3,20 m,
- kąt nachylenia dachu ok 30 stopni,
- słupy nośne 12 x 12,
- altana wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowanego; dach wykonany z
desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym.

Osiedle nr 9
Zadrzewiona Dębowa
20 500
Projekt zakłada przeprowadzenie nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego ulicy Dębowej.
Przewiduje się posadzenie 20 drzew 2 – 4 letnich, wybranych spośród następujących
gatunków:
- klon pospolity szt.4
- lipa drobnolistna szt.4
- buk pospolity szt.4
- platan klonolistny szt.4
- robinia akacjowa szt. 4
Wybór miejsca nasadzenia dotyczy wyłącznie działek graniczących z zabudowanymi
działkami, na których inwestycje zostały ukończone.

Poczuj się bezpiecznie – kurs samoobrony dla kobiet
15 200
Cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań (1 raz w tygodniu) w godzinach popołudniowych
lub wieczornych z doświadczonymi instruktorami sztuk walk, psychologiem oraz z
przedstawicielami Policji.
Tematyka spotkań dotyczyć będzie zagadnień z zakresu:
 podstaw psychologii agresji, radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia
 jak zapobiegać i jak rozpoznawać sytuacje zagrażające naszemu bezpieczeństwu,
szczególne strefy zagrożenia (winda, schody, tereny niezamieszkałe)
 podstawowych technik walk
 poznania miejsc wrażliwych na ciele człowieka, nauka najprostszych ciosów,
kopnięć i dźwigni
 obrony przed napastnikiem usiłującym wyrwać torebkę, biżuterię, telefon
komórkowy
 wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do własnej obrony
 taktyki obrony przy ataku terrorystycznym
Formy prowadzenia zajęć:
a) wykład, prezentacja, dyskusja, pogadanka, konsultacje
b) ćwiczenia praktyczne - ruchowe, sprawnościowe w sali gimnastycznej lub na powietrzu
z instruktorami sztuk walk.
Zajęcia będą odbywać się w grupie lub w dwóch grupach zależnie od ilości chętnych osób
biorących udział w projekcie. Liczba osób w grupie – maksymalnie 15.
Prowadzący zajęcia zapewnia osprzęt to ćwiczeń.
Zajęcia mają odbywać się w NOSiR.

Aranżacja zieleni – parking duży – Dębowy Park
18 500

Zadanie polega na uporządkowaniu parkingu dużego – Dębowy Park poprzez usunięcie
istniejących chwastów, a następnie nasadzeniu nowej zieleni.

W każdym zadaniu obowiązkowe jest umieszczenie informacji o finansowaniu
z Budżetu Obywatelskiego.

