LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY LEGNICKIE POLE
2018
Bartoszów
Budowa infrastruktury rekreacyjnej I faza
Opis lokalizacji: Bartoszów, boisko
Koszt po weryfikacji: 7 500 zł
Opis: Montaż na terenie boiska wiejskiego we wsi Bartoszów dwóch
elementów:
1. element trzystanowiskowy siłowni zewnętrznej,
2. bujak huśtawka dla dzieci.
Autor: Sylwia Dekiert
Budowa infrastruktury rekreacyjnej
Opis lokalizacji: Bartoszów, plac przy boisku
Koszt po weryfikacji: 7 200 zł
Opis: Montaż na terenie boiska wiejskiego we wsi Bartoszów dwóch
elementów:
1. element jednostanowiskowy z siłowni zewnętrznej
2. zestaw dla dzieci: zjeżdżalnia
Autor: Sylwia Dekiert
Biskupice
Integracja mieszkańców Biskupic
Opis lokalizacji: teren przy świetlicy wiejskiej w Biskupicach
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Zakup drewnianej altany ogrodowej wraz z ławkami i stołami
Autor: Sebastian Mazur
Czarnków
Rozbudowa infrastruktury we wsi Czarnków
Opis lokalizacji: teren przy działce drogowej nr 7 (przy działkach nr 4/7 i 2),
przystanek autobusowy na działce nr 7 (przy działce nr 4/7) oraz teren przy
altanie (działka nr 58).
Szacunkowy koszt: 7 400 zł
Opis: Projekt rozbudowy infrastruktury we wsi Czarnków polegałby na
zakupie i montażu kompaktowej lampy solarnej w okolicy skrzyżowania dróg
oraz na wyposażeniu miejscowości w kosze na śmieci drewniane ze stalowym
wkładem w ilości 2 sztuk.
Autor: Iwona Huszczo

Gniewomierz
"Piękniejszy Gniewomierz II"
Opis lokalizacji: Gniewomierz, teren rekreacyjny i plac zabaw przy świetlicy
wiejskiej
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Dokończenie urządzania placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w
Gniewomierzu poprzez postawienie grilla betonowego, zamontowanie ławek
parkowych wraz z zadaszeniem oraz zakupienie składanych zestawów
piknikowych (stół + ławki).
Autor: Sebastian Gawron
Kłębanowice
Modernizacja placu zabaw w Kłębanowicach
Opis lokalizacji: Kłębanowice, plac zabaw
Koszt po weryfikacji: 7 500 zł
Opis: Montaż obrzeży, odbudowa chodnika oraz wyrównanie terenu i
dosianie trawy na placu zabaw w Kłębanowicach.
Autor: Damian Cyza
Fit Park Kłębanowice
Opis lokalizacji: Kłębanowice, boisko
Koszt po weryfikacji: 7 200 zł
Opis: Fit Park Kłębanowice to mini park Workout do ćwiczeń siłowych. Prace
związane z tym projektem to zakupienie i zamontowanie poręczy i drążków
do ćwiczeń na boisku w Kłębanowicach.
Autor: Paweł Gruban
Koiszków
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
Opis lokalizacji: Tereny rekreacyjne w miejscowości Koiszków.
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Zadaszenie miejsca przy grillu oraz zakup elementów małej
architektury w postaci ławek i stołów
Autor: Janina Domaradzka
Koskowice
Grillowanie przy altanie – czyli integracja na trójkącie
Opis lokalizacji: działka gminna w Koskowicach na tzw. "osiedlu trójkąt"
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Urządzenie miejsca rekreacji na osiedlu domków jednorodzinnych w
Koskowicach poprzez zakup altanki i grilla betonowego oraz obsadzenie
terenu tujami i wysianie trawy.
Autor: Piotr Żółkiewski

Mini plac zabaw, oświetlenie boiska
Opis lokalizacji: Boisko do piłki nożnej oraz teren przy boisku.
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Mini plac zabaw przy boisku oraz oświetlenie boiska.
Autor: Tadeusz Kuzdrowski
Księginice
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Księginicach
Opis lokalizacji: Księginice, plac zabaw przy świetlicy wiejskiej
Koszt po weryfikacji: 7 500 zł
Opis: Realizacja projektu polegałaby na zakupie urządzenia siłowni
zewnętrznej oraz utwardzeniu terenu pod urządzeniami kostką betonową o
powierzchni ok. 28m2.
Autorzy: Bogumiła Pięt
Legnickie Pole
Prosty kręgosłup – zajęcia z elementami gimnastyki oraz akrobatyki
sportowej połączonej z gimnastyką kompresyjno-korekcyjną
Opis lokalizacji: Legnickie Pole – sala sportowa przy Zespole Szkół w
Legnickim Polu
Szacunkowy koszt: 7 037 zł
Opis: Realizacja projektu obejmuje zajęcia z elementami gimnastyki i
akrobatyki adresowane dla grupy wiekowej 6-9 oraz 10-13 lat. Zajęcia
odbywałyby się raz w tygodniu dla każdej z grup w sali sportowej przy
Zespole Szkół w Legnickim Polu. Prowadzone byłyby przez osoby z
uprawnieniami od września do grudnia 2018 roku. Zajęcia miałyby na celu
zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci.
Autor: Dariusz Milejski
Rewitalizacja wiaty i terenu na campingu w Legnickim Polu
Opis lokalizacji: Legnickie Pole, camping
Koszt po weryfikacji: 7 500 zł
Opis: Projekt polegałby na budowie wiaty na terenie campingu w Legnickim
Polu oraz na zakupie stołów i ławek celem stworzenia miejsca wypoczynku i
integracji mieszkańców.
Autor: Mariusz Jończyk

Lubień
Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne
Opis lokalizacji: Lubień, plac zabaw
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w
Lubieniu
Autor: Patrycja Kucza

Mąkolice
Montaż ulicznej lampy solarnej
Opis lokalizacji: Mąkolice, teren za świetlicą
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Montaż lampy w połowie drogi gruntowej prowadzącej od krzyża do
świetlicy wiejskiej.
Mikołajowice
Siłownia zewnętrzna w Mikołajowicach
Opis lokalizacji: Mikołajowice, centrum miejscowości
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Rozbudowa placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej.
Autor: Agata Siuda
Zakup wraz z montażem ogrodzenia panelowego na placu zabaw
Opis lokalizacji: Mikołajowice, centrum miejscowości
Szacunkowy koszt: 7 200 zł
Opis: Realizacja projektu ma na celu zakup wraz z montażem paneli
ogrodzeniowych w kolorze zielonym o długości ok. 60 mb i wysokości 150 cm na
placu zabaw w miejscowości Mikołajowice - ściana frontowa (od drogi frontowej).

Autor: Olga Grzejdak
Poprawa wizerunku boiska sportowego
Opis lokalizacji: Mikołajowice, centrum miejscowości
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Poprawa estetyki miejscowości, integracja mieszkańców, zakup elementów
małej infrastruktury, zakup sprzętu do podlewania boiska.

Autor: Andrzej Gawęda
Nowa Wieś Legnicka
Ogrodzony plac zabaw
Opis lokalizacji: boisko przy placu zabaw i świetlicy w centrum
miejscowości.
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Projekt polega na montażu ogrodzenia panelowego o długości ok. 65
mb na boisku przy świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej.
Autor: Stefan Wan

Ogonowice
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ogonowicach
Opis lokalizacji: Ogonowice, plac zabaw
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Projekt polega na zakupie urządzenia sportowo-rekreacyjnego do
ćwiczeń stacjonarnych w miejscowości Ogonowice oraz bramki wolnostojącej
z mocowaniem do podłoża z nadstawką do koszykówki.
Autor: Robert Zienkiewicz
Raczkowa
Zagospodarowanie terenu pomiędzy świetlicą i boiskiem wielofunkcyjnym w
elementy małej architektury etap II
Opis lokalizacji: Teren pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym i świetlicą w
Raczkowej.
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Zakup i montaż ławek, śmietników, stojaka na rowery, grilla
betonowego, stołu zewn., masztów, blokady parkingowej
Autor: Anna Fassa
Strachowice
Kosiarka do trawy i wjazd na plac zabaw
Opis lokalizacji: Strachowice
Szacunkowy koszt: 7 500 zł
Opis: Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw poprawi jakość i wygląd
terenu, zakupiona kosiarka wykorzystana zostanie do wykaszania terenów
zielonych w miejscowości.
Autor: Katarzyna Fesz
Taczalin
Kamień – obelisk upamiętniający 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości
Opis lokalizacji: Taczalin
Koszt po weryfikacji: 7 500 zł
Opis: Postawienie kamienia - obeliska upamiętniającego 100-ną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Autor: Halina Burtna

