Lista projektów, na które można będzie głosować w
Drezdeneckim Budżecie Obywatelskim
1. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona
Celem zadania byłaby budowa boisk do siatkówki i badmintona jako dokończenie zaczętej w
maju 2017 r. inwestycji w postaci boiska do piłki nożnej. Kompleks przeznaczony będzie dla
wszystkich mieszkańców gminy, co przyczyni się do wzrostu kultury fizycznej i
propagowania zdrowego trybu życia. Nawierzchnia boisk z poliuretanu poprawi komfort
obiektu. Budowa kolejnych boisk odciąży używane intensywnie boisko piłkarskie. Planuje się
także rozbudowę oświetlenia obiektu.
Lokalizacja – Drezdenko (plac przy ul. Okrężnej)
Koszt - 184.600,00 zł

2. Historyczna osłona na śmietniki
Obudowa śmietników w planowanym miejscu na Nowym Drezdenku spowoduje podniesienie
wizerunku rejonu miasta. Aktualny widok przepełnionych kontenerów zaburza estetykę
miejsca, dlatego zasadne jest zamontowanie osłon. By podnieść rangę i uatrakcyjnić widok,
planuje się, by osłony miały charakter historycznych slajdów. Uatrakcyjniając miejsce,
upamiętni się dzielnicę dawnymi widokami.
Lokalizacja – Drezdenko (róg ulic Niepodległości i Dworcowej)
Koszt - 15.650,00 zł

3. Skwer Kolejówka
Skwer kolejówka byłby przystankiem rowerowym i miejscem rekreacji dla mieszkańców.
Sam skwer znajdowałby się w okolicach „kolejówki”, na północnym brzegu rzeki Stara
Noteć, pomiędzy starym mostem kolejowym, a małym mostkiem na rzece. Skwer pozwoliłby
zrelaksować się mieszkańcom w pięknych okolicznościach przyrody. Mieszkańcy mieliby
możliwość zrobienia w tym miejscu grilla, posiedzenia, odpoczynku oraz zabawy z dziećmi..
Zakres prac to: budowa odcinka ścieżki rowerowej, od ulicy Aleja Piastów do mostku na
rzece Stara Noteć i w stronę „Depostrady”, zamontowanie grilla, ławeczek i stołów, stojaka
rowerowego, huśtawki dla dzieci, drobnych elementów infrastruktury. Planowany skwer
znajduje się w okolicach nasypu kolejowego, po którego grzbiecie w przyszłości
poprowadzona byłaby ścieżka rowerowa, co mogłoby być bazą postojową dla rowerzystów.
Lokalizacja – Drezdenko (Aleja Piastów, przy starym moście kolejowym)
Koszt - 107.900,00 zł

4. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów
Siłownia zewnętrzna to doskonałe miejsce dla zdrowego stylu życia dla wszystkich
mieszkańców Osowa. To także ciekawe miejsce spotkań i integracji, spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Zaplanowano posadowienie sześciu urządzeń do ćwiczeń. W
miejscowości Osów siłownia zewnętrzna byłaby z powodu braku boiska sportowego jedynym

miejscem do uprawiania sportów.
Lokalizacja - Osów
Koszt - 35.500,00 zł

5. Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin
Celem projektu jest ustawienie kontenera sanitarnego (WC damsko – męski) o powierzchni
2,4x1,4 m. Wykonany on będzie z płyty obornickiej, wyposażony w trwałe urządzenia
kompaktowe do toalety. Projekt przewiduje zbiornik betonowy na nieczystości o pojemności
5 m3. Mały kontener sanitarny będzie dostępny dla wszystkich osób korzystających z Placu
Rekreacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do: odpowiednich warunków sanitarnych i
higienicznych na Placu Rekreacyjnym oraz poprawy wizerunku i atrakcyjności miejscowości.
Lokalizacja - Karwin
Koszt - 29.000,00 zł

6. Pora na przygodę
Celem projektu jest budowa drewnianej wiaty edukacyjnej, w której prowadzone będą lekcje
terenie. Będzie to również miejsce odpoczynku i rekreacji oraz integracji podczas
organizowanych akcji charytatywnych, świąt okolicznościowych, imprez szkolnych,
zawodów sportowych. W wiacie umieszczone zostaną stoły i ławy, przenośna tablica do
nauki. Uzupełnieniem strefy dydaktycznej będą zewnętrzne gry stolikowe, tablice do
rysowania, które uatrakcyjnią czas wolny i stanowić będą atrakcję podczas spotkań
integracyjnych. Zostanie też wybudowany grill oraz palenisko. Otoczenie wiaty
zagospodarowane będzie zielenią, gdzie będą umiejscowione tablice edukacyjne. Wiata
będzie spełniała funkcję edukacyjno – integracyjną dla społeczności uczniowskiej oraz
społeczności lokalnej, służyć będzie podczas świąt okolicznościowych oraz inicjatyw
mieszkańców czy klubów sportowych.
Lokalizacja – Drezdenko (przy Szkole Podstawowej nr 3)
Koszt - 83.000,00 zł

7. Społeczno – rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym
Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań w Trzebiczu Nowym, gdzie mieszkańcy mogliby
nawiązywać i pogłębiać relacje między sobą. Planowany skwer byłby połączeniem miejsca
wypoczynku i rekreacji oraz rozwijania pasji poprzez sport. Obszar byłby ogólnodostępny dla
wszystkich, aby stał się miejscem spotkań i integracji. Koncepcja zakłada wykorzystanie
zaniedbanego, nieużytkowanego od lat terenu, którego zagospodarowanie zdecydowanie
poprawi sferę wizualną wsi. Planowane jest stworzenie mini boiska do koszykówki, stołu do
tenisa stołowego, stołu do gier planszowych, altany wraz z wyposażeniem. Wybrane miejsce
nadaje się do zorganizowania imprez plenerowych, a w przyszłości można rozwinąć skwer o
dodatkowe elementy w zależności od zapotrzebowania mieszkańców.
Lokalizacja – Trzebicz Nowy
Koszt - 59.650,00 zł

8. Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu
Rewitalizacja terenu OSP dotyczyłaby remontu budynku i modernizację całej posesji. Remizę
objęłaby termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji. Budynek remizy ogrzewany jest
gazem; termomodernizacja wpłynie znacznie na obniżenie kosztów ogrzewania. Nowa
elewacja znacznie poprawi estetykę. Modernizacja posesji zawierałaby wykonanie
utwardzenia terenu, wymianę części ogrodzenia, nasadzenie roślinności oraz wykonanie
kładki przez rów Rudawy. Utwardzenie placu manewrowego poprawi dojazd do garaży oraz
ułatwi utrzymanie czystości. Nasadzenia, wymiana części ogrodzenia oraz połączenie kładką
terenu posesji OSP z placem sportowo – rekreacyjnym w znacznym stopniu wpłyną na
wizerunek całego terenu.
Lokalizacja - Niegosław
Koszt - 210.000 ,00 zł

9.Boisko wielofunkcyjne w Drawinach
Zakres projektu obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla aktywnych
mieszkańców Drawin oraz osób amatorsko uprawiających sporty; jedno boisko – wiele
możliwości. Boisko Przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego
i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia do tych dyscyplin sportowych. Na placu
będzie można również grać w badmintona, piłkę nożną i inne gry zespołowe. Całość płyty
boiska będzie otoczona ogrodzeniem stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko wraz z
sąsiadującym placem zabaw utworzy kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy.
Przedsięwzięcie podniesie jakość życia mieszkańców, wpłynie na poprawę wizerunku wsi
oraz przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
Inwestycja umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej
społeczności.
Lokalizacja - Drawiny
Koszt – 347.500,00 zł

10. Skwer Seniora
Skwer Seniora byłby miejscem, w którym każdy mógłby wypocząć, tworzyłby też enklawę
dla osób, które lubią na powietrzu pograć w szachy. Zaletą zmian w tym miejscu byłoby
upiększenie zaułka. Skwer znajdowałby się na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i
Kościuszki, gdzie dawniej znajdowała się niewielka fontanna. Wykonane zostaną ścieżki,
pomnik i stoły szachowe z miejscem do siedzenia dla graczy. Dodane zostałyby też ławeczki,
oświetlenie i plansza promująca nasze miasto Następnie wymalowane byłyby obie ściany
okalające skwer, zaplanowano również wykonanie trawnika i innej zieleni na skwerze
Lokalizacja – Drezdenko (róg ulic Kościuszki i Poniatowskiego)
Koszt - 360.500,00 zł

