Gorzów Wlkp.

Park Kopernika - skatepark

Uzasadnienie opinii

Opinia Zespołu
Pozytywna
Pozytywna

Negatywna

Ogólnodostępność
TAK
TAK

TAK

Jednoroczność
TAK
TAK

TAK

Zgodność z planami
TAK
TAK

50.000

Miękki

TAK

Zorganizowanie zawodów ekstremalnych na gorzowskim
skateparku. Zawody powinny się odbyć w 4 głównych
kategoriach: rower BMX, rower MTB street/dirt, deskorolka,
hulajnoga wyczynowa. Dodatkową podkategorią mógłby być
podział wiekowy lub nagrody pocieszenia dla najmłodszych,
uczących się. W ramach zawodów będą zapewnione: nagrody dla
wszystkich uczestników, spiker, stanowisko małej gastronomii
wraz z miejscem do spożywania posiłków oraz zabezpieczenie
medyczne.

Własność miasta

11.200

TAK I NIE

Ostateczny opis zadania

Twardy

Montaż pojemników na odchody zwierzęce (bez kaset z
podajnikami na rękawiczki i woreczki) na terenach zielonych,
spacerowych w mieście. 19 sztuk pojemników w miejscach
użyteczności publicznej, miejscach zielonych, sprzyjających
miłemu i rekreacyjnemu spędzaniu wolnego czasu z bliskimi, w
towarzystwie czworonogów. Uzupełnienie kampanii "Odkupmy
Gorzów", poprawa estetyki miejsc publicznych, zachowanie
czystości terenów zielonych.

Charakter

50.815

TAK

Zawody ekstremalne na
skateparku

Twardy

Ulokowanie 11 ławek zakochanych w miejscach użyteczności
publicznej, miejscach zielonych, sprzyjających miłemu i
rekreacyjnemu spędzaniu wolnego czasu z bliskimi, w
towarzystwie przyrody, natury i zieleni.
Ławeczka będzie pełnić funkcję socjalną, integrującą i będzie
ciekawym elementem infrastruktury miejskiej.

Park Kopernika
Park przy Szpitalu
Filharmonia Gorzowska
Park Wiosny Ludów
Park Siemiradzkiego
Park Siemiradzkiego
Park Górczyński
Kwadrat
Plac Grunwaldzki
Muzeum Lubuskie
Staw Błotny

TAK

OG3

Pojemniki na odchody zwierzęce
w mieście

Lokalizacja

OG2

Ławki zakochanych w gorzowskich
parkach i na terenach zielonych.

szacowany koszt (zŁ)

OG1

Tytuł zadania

Symbol wniosku
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Przestrzenie publiczne miasta Gorzowa, są
zróżnicowane. Część z proponowanych lokalizacji
objęta jest odrębnym projektowaniem, znajduje się w
fazie przebudowy lub jest już przekształcona z
nadaniem im konkretnej, jednorodnej stylistyki.
Wprowadzanie w te przestrzenie nowych, obcych
stylistycznie elementów małej architektury
doprowadzi do dysharmonii i obniżenia jakości
przestrzeni. Zaproponowana forma ławeczki nie
koresponduje z już zaprojektowanymi elementami
małej architektury oraz z wzorami proponowanymi w
opracowywanym Katalogu mebli miejskich.

Dziewięciu Muz

TAK

TAK

TAK

Negatywna
Negatywna

-

Park Kopernika - skatepark

TAK

Twardy

Wykonanie "Piknikowej polany" tj. zagospodarowanie błoni za
Filharmonia Gorzowską. "Piknikowa polana" ma zachęcić
mieszkańców miasta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
piknikowania z rodziną i przyjaciółmi, do integrowania się z
mieszkańcami bez potrzeby opuszczania dzielnicy czy wyjazdu za
miasto. Atrakcja zarówno dla młodszych jak i starszych
mieszkańców naszego miasta. Inwestycja obejmuje: utworzenie
nowych alejek spacerowych, postawienie ławek, koszy na śmieci
oraz na nieczystości, utworzenie części piknikowej zawierającej
grill, ławki piknikowe, kosze na śmieci i odpady ciepłe oraz części
rekreacyjnej stół do gry w szachy, piłkarzyki, stół do pingponga,
leżaki oraz hamaki.

705.560

TAK

Piknikowa polana - miejsce do
grillowania i piknikowania dla
mieszkańców

Twardy

NIE

OG5

Rozbudowa skateparku w Parku
Kopernika

TAK

OG4

Rozbudowa obecnego skateparku, głównie w stronę ul. Ruchu
Młodzieży Niezależnej oraz mostu.
Realizacja zadania opierać się będzie o:
-prace projektowe,
- prace przygotowawcze (korytowania, wycinki drzew, wywóz
urobku)
- prace budowlane polegające na rozbudowie części streetowej o
składającą się z 8 elementów (bank, 2x Bank ramp 90° piramida,
jumbox, funbox z grinboxem 2/3, różnorodne grindboxy,
możliwość wkomponowania jakichś schodów, banda) oraz
dobudowanie zamknięcia bowla z naturalnym odpływem wody.
- prace porządkowe związane z uporządkowaniem terenu i
obsiewem trawą,
Nad całością realizacji zadania będzie prowadzony nadzór
inwestorski oraz archeologiczny.

TAK
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Przekroczona kwota maksymalna.

Błonia za filharmonią to unikalny obszar miejskiej łąki
w centrum miasta. Charakter tego miejsca, winien
kojarzyć się z wyciszeniem, kameralnym kontaktem z
naturą, a nie hałaśliwą biesiadą. Dodatkowo
sąsiedztwo filharmonii i muzeum nadają tej lokalizacji
bardziej kontemplacyjny niż piknikowy wymiar.
Obowiązujący na tym obszarze plan miejscowy
(uchwała nr LXXVII/1204/2010 z dn. 10 czerwca 2010
w §27 pkt.2 tir. 2c) zakazuje lokalizowania obiektów i
urządzeń utrudniających realizację, lub pogarszających
walory użytkowe przeznaczenia podstawowego.
Zawłaszczanie tej przestrzeni na funkcje, które mogą
znaleźć lokalizację w wielu innych miejscach Gorzowa
jest niewłaściwe. Wnioskodawcy nie skorzystali z
zaproponowanego wyszukania innej lokalizacji dla
„Piknikowej Polany”.

Twardy

W lodówce będzie można zostawić jedzenie dla potrzebujących.

9.740

Gorzów Wlkp.

Sikorskiego

Pozytywna
Pozytywna

OG10

Społeczna lodówka dla
potrzebujących

Negatywna

Festiwal siatkówki plażowej

Wyszyńskiego

Negatywna

12.000

OG9

Pozytywna

TAK

Miękki

Festiwal Siatkówki Plażowej zakłada udział około 200 uczniów
szkół podstawowych, którzy będą rywalizować w różnych
ciekawych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto
powinien odbyć się turniej siatkówki dla dorosłych dla co
najmniej 8 par. Każdy z młodych uczestników powinien otrzymać
słodki upominek, zaś w turnieju dorosłych wszyscy powinni
otrzymać pamiątkowe koszulki, zaś najlepsi medale i puchary.
Przy okazji dobrze byłoby zorganizować pokazowy mecz
siatkówki plażowej, który byłby promocją i zachęta dla młodych
adeptów siatkówki plażowej do jeszcze większego zaangażowania
w sport.

TAK

-

TAK

Z ulicy między rondem Wyszyńskiego a rondem Piłsudskiego
zbudować park z drzew. W tym celu potrzebna jest "niwelacja"
terenu.

-

TAK

Twardy

TAK

I część zadania "Niwelacja terenu"
drogi asfaltowej

TAK

TAK

TAK

OG8

TAK

Twardy

-

TAK

Park Czechówek

Park Aktywności w Parku
Czechówek

TAK

TAK

523.980

OG7

Budowa bezpiecznych i dobrze oznakowanych tras rowerowych
oraz toru pumptrack. Wykonanie tras biegowych i Nordick
Walking oraz tras i przeszkód typu RanMagedon.
Zagospodarowanie parku w elementy małej architektury, tj. ławki
z oparciem i ławki piknikowe, kosze na śmieci, huśtawki, wiatę,
stojaki rowerowe i stacje obsługi rowerów. Montaż tablic
informacyjnych i ostrzegawczych oraz tablicy z regulaminem.

-

Piaski
Staszica

TAK

519.546

-

Twardy

TAK

Trasa siedmiu wzgórz - trasa
spacerowa Nordic Walking,
ścieżka rowerowa

TAK

OG6

Budowa trasy pieszo-rowerowej rozpoczynającej się w okolicy ul.
Malachitowej za działkami przewidzianymi pod budowę ul.
Kamiennej, biegnącej dalej poprzez tereny po poligonowe,
następnie - do ul. Słowiańskiej, dalej do końca ul. Błotnej.
Pierścień trasy zamknie się dopiero po wybudowaniu ul.
Kamiennej. Wykonanie ścieżek wraz z trzema zadaszonymi
miejscami odpoczynku dla rodzin i strefą dla matki z dzieckiem.
Proponowana lokalizacji miejsc odpoczynku m.in. przy: ul.
Malachitowej, przy stawie Błotnym (uzupełnienie traktu
spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Cegielskiego), przy istniejącym
parku linowym w parku Słowiańskim. Tam również miałby się
pojawić plac zabaw dla dzieci.

TAK
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Brak listy poparcia z 20 podpisami mieszkańców
Gorzowa Wlkp.

Zadanie po realizacji generowałoby wysokie koszty
utrzymania w stosunku do wartości jednostkowej
zgłoszonego zadania (prąd, naprawy i konserwacja,
wynagrodzenie opiekuna lodówki)

Dąbrowskiego 33

TAK

TAK

Pozytywna

85.700

Teren miasta, lokale oferenta
przy ul. Traugutta 6,
Pomorskiej 34 i Składowj 11

TAK

TAK

Negatywna

Miękki

600 godzin warsztatów, zajęć, aktywności ruchowych i działań
wolontariackich na rzecz społeczności Gorzowa. Zajęcia będą
odbywać się od 1 września do 31 grudnia 2020 r. od poniedziałku
do soboty na terenie miasta. Zajęcia: 1. warsztaty i wykłady
psychologiczne z wykładowcami akademickimi i psychologami
dot. rozwoju osobistego,
2. wykłady i prelekcje dotyczące funkcjonowania naszego umysłu
prowadzone przez studentów psychologii i animatorów. Na
warsztatach mieszkańcy będą mogli zdobyć nowe umiejętności,
które wpłyną pozytywnie na ich samoocenę, podniosą ich
pewność siebie i poczucie własnej wartości.
3. warsztaty prowadzone przez studentów psychologii i
animatorów z zakresu psychologii stresu. W tym panelu
mieszkańcy zdobędą wiedzę z zakresu m.in. dobrych umiejętności
komunikacyjnych, jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać
konstruktywne konflikty, jak się relaksować oraz wiele innych.
Dzięki tej wiedzy mieszkańcy zdobędą umiejętności, które
pomogą im w codziennych kontaktach z innymi oraz zmniejszą
ilość stresu w życiu.
4. Zajęcia ruchowe, które polegać będą na poprawie
samopoczucia i podniesieniu poziomu pozytywnej energii za
pomocą tańca i ruchu. 5. Zajęcia integracyjne dla wszystkich
gorzowian - różnorodne gry i zabawy (np. planszówki, gry
karciane, szachy, bingo itp.) jako alternatywa dla biernego
spędzania czasu oraz ciekawy sposób spędzania czasu z innymi.
Aby zaprosić gorzowian do udziału w zajęciach przeprowadzona
będzie kampania promującą Gorzowską Fabrykę Serotoniny
(produkcja i emisja w Teletop 5 programów TV, plakaty, ulotki,
banery itp.). Na 50 pozazajęciowych dyskusjach uczestników ze
specjalistami zapewniony zostanie catering kawowy, by lepiej
wchłaniała się wiedza i zacieśniały się więzi uczestników.

50.000

TAK

Gorzowska Fabryka Serotoniny

Miękki

TAK

OG12

Trener osiedlowy - darmowe
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla
mieszkańców

TAK

OG11

Projekt zakłada, że w czasie wakacji na terenie 6 boisk ze
sztuczną nawierzchnią na terenie całego Gorzowa (propozycja
lokalizacji: SP nr 9 ul. Nowa; ZSTiO ul. Czereśniowa; IV LO ul.
Kosynierów Gdyńskich; SP nr 10 ul. Towarowa; SP nr 12 ul.
Dobra; ZS Elektrycznych; ul. Dąbrowskiego) odbędą się zajęcia dla
mieszkańców, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej.
Wykwalifikowani trenerzy oraz studenci pokażą ciekawe gry i
zabawy, zorganizują wyjście na basen, wycieczkę rowerową czy
spartakiadę sportową. Zajęcia powinny odbywać się pięć razy w
tygodniu po pięć godzin dziennie w godzinach 9-14 lub 10-15.

TAK I NIE
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Przekroczona maksymalna kwota.

TAK

Pozytywna

150.000

Sikorskiego

TAK

Pozytywna

Negatywna

TAK

Twardy

Montaż przy ul. Sikorskiego (obok Galerii Młyńskiej)
elektronicznej tablicy o wymiarach około 3 na 2 m, informującej
o zanieczyszczeniu powietrza. Oprócz wartości liczbowych
poziomów zanieczyszczenia, na tablicy powinny znajdować się
m.in. informacje: o poziomie dopuszczalnym; o przekroczeniu
poziomów w formie graficznych emotikonów.

-

Wał Okrężny 32

-

50.000

-

Miękki

Organizacja podczas trzech weekendów w 2020 nieodpłatnych
zajęć i regat smoczych łodzi na Warcie. W trakcie imprezy za
bezpieczeństwo będzie odpowiadał WOPR i ratownik medyczny,
ponadto zapewnione będą: poczęstunek, pamiątkowe medale,
dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów.

-

-

TAK

Tablica informująca o
zanieczyszczeniu powietrza

-

TAK

OG15

Smoki pływają po Warcie 2020

Twardy

TAK

OG14

Miejskie strefy relaksu - budowa
ośmiu stref relaksu na świeżym
powietrzu

NIE

OG13

Budowa ośmiu stref relaksu na świeżym powietrzu przy
siłowniach, które powstaną w ramach zadania " Fabryka
Pozytywnej Energii" z Budżetu Obywatelskiego 2019. Będą to
miejsca zawierające elementy małej architektury, t.j. ławki z
zadaszeniem, stół, stolik do gier, stojak na rowery, kosz
śmietnikowy oraz wydzielone miejsca na organizację
dodatkowych działań. Opracowanie każdej strefy będzie
dostosowane do danego miejsca, w którym powstanie,
uwzględniając już istniejącą infrastrukturę.

TAK
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Budowę miejskich stref relaksu zaplanowano przy
ośmiu siłowniach plenerowych wykonanych w ramach
zadania pn. Fabryka Pozytywnej Energii z Budżetu
Obywatelskiego 2019. Dokumentacja projektowa na
w/w zadanie jest w opracowaniu i określenie
powierzchni stref oraz liczby, rodzaju urządzeń, które
stanowiłyby miejskie strefy relaksu jest niemożliwe na
tym etapie.

