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LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
RUDAK

ID

Tytuł

Lokalizacja

Krótki opis

Opis na stronę internetową

Koszt
zaakceptowany

RU0017 Ekologiczne ścieżki Osiedle Rudak - min.
zdrowia na
wzdłuż ulic: Okólnej,
Rudaku.
Rudackiej.
Wykonanie tablic
informacyjnych (15
sztuk) i
wyznaczenie
ścieżek pieszych i
rowerowych.

Wykonanie 15 szt. tablic
informacyjnych o ważnych
miejscach na osiedlu Rudak.
Wyznaczenie trzech ścieżek (2
pieszych i 1 rowerowej).

W ramach projektu zostanie wykonanych (opis + montaż)
15 tablic informacyjnych o ważnych miejscach na osiedlu
Rudak. Krótka charakterystyka wskazanych miejsc
zostanie wykonana przez lokalną społeczność przy
współpracy z miejskim oddziałem PTTK. Wyznaczone
zostaną trzy ścieżki zdrowia: 30 min. piesza; 60 min.
piesza; 60 min. rowerowa. Informacje o długości i
kierunku ścieżek będą zapisane na tablicach
informacyjnych.

50 000,00

RU0018 Przebudowa drogi Teren przy ul.
dojazdowej w celu Strzałowej 9.
poprawy
bezpieczeństwa
użytkowników.

Remont nawierzchni na polbruk
z wykonaniem kanalizacji
deszczowej i chodnika wzdłuż
garaży. Montaż lustra
drogowego i spowalniacza na
wysokości ostrego zakrętu na
drodze.

Remont nawierzchni, wykonanie odwodnienia oraz
budowa chodnika na drodze dojazdowej do
nieruchomości przy ulicy Strzałowej 11 i Strzałowej 11A.
Montaż lustra drogowego oraz spowalniacza w celu
poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

200 000,00

RU0019 Festyn dożynkowy. Ogród przy kościele
pw. Opatrzności Bożej
przy ul. Okólnej 178.

Organizacja festynu
dożynkowego. Wynajęcie usług i
urządzeń rekreacyjnych,
zaangażowanie zespołów, zakup
produktów żywnościowych i
nagród.

Organizacja festynu dożynkowego: wynajęcie usług i
urządzeń rekreacyjnych, zaangażowanie zespołów , zakup
produktów żywnościowych, zakup nagród na wykonane
prace dożynkowe i prace plastyczne dla dzieci i rodzin,
konkursy z nagrodami.

RU0020 Punkt rekreacyjno- Teren przy ul.
sportowy dla
Rudackiej pomiędzy

Montaż betonowych stołów: z
piłkarzykami, do tenisa

W ramach projektu działaniami objęty zostanie plac, na
którym znajduje się już, ciesząca dużym

5 000,00

85 000,00

1

dzielnicy Rudak.

Lipnowską a Rypińską.

stołowego, do szachów.
Wyrównanie terenu i zasianie
trawą. Montaż oświetlenia (5
szt.), ławek parkowych (4 szt.),
koszy na śmieci (4 szt.).
Ogrodzenie terenu niewysokim
płotem.

zainteresowaniem, siłownia zewnętrzna. Teren ten będzie
wzbogacony o: betonowy stół z piłkarzykami, betonowy
stół do tenisa stołowego, betonowy stolik do szachów. Dla
uatrakcyjnienia miejsca, projekt zakłada ponadto:
wyrównanie terenu, zasianie trawy, założenie oświetlenia
(5 latarni parkowych), postawienie ławek parkowych (4
sztuki), postawienie koszy na śmieci (4 sztuki), ogrodzenie
terenu niewysokim płotkiem.
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