
INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 
PROJEKTY OSIEDLOWE – OSIEDLE BIAŁA WSCHÓD 

 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 
 

 

NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
OSIEDLE 

BIAŁA 
WSCHÓD 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

 
TYTUŁ / OPIS 

 
 

LOKALIZACJA 

KWOTA 
SZACUNKOWA: 

 PO WERYFIKACJI* 

OCENA MERYTORYCZNA: 
POZYTYWNA LUB 

NEGATYWNA 

1 6-OBB 
001 
 

Iwona Rakowska 
 

Plac zabaw "Zielony Zakątek"/ Propozycja 
projektu zrodziła się z inicjatywy i potrzeb 
mieszkańców. Dzięki stworzeniu placu zabaw 
maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły 
trenować nie tylko swoje ciało, ale również 
umiejętności społeczne polegające na nauce 
współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. 
Dzieci poznają nie tylko zasady budowania relacji w 
grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. 
Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi 
między rówieśnikami. Zagospodarowanie tego 
terenu wpłynie również na ożywienie wspólnych 
więzi lokalnego społeczeństwa i wzmocni ich 
aktywizację, stworzy miejsce spotkań dorosłych, 
gdzie podglądając swoich podopiecznych, będą 
mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. 

ul. Szkolna (teren 
pomiędzy budynkami 
nr 25 i 31) 

35.000 
 

Negatywna 
Działka 916/3 w całości 
stanowi rezerwę pod realizację 
parkingu wielopoziomowego. 
Obecnie planowane jest 
urządzenie na ww. działce (po 
dokonaniu wyburzeń) 
tymczasowego parkingu dla 
potrzeb Szpitala 
Onkologicznego. Parking ten 
ma funkcjonować do czasu 
zakończenia budowy parkingu 
przy ul. Lwowskiej.  

2 6-OBB 
002 

Iwona Rakowska 
 

Siłownia na świeżym powietrzu/ Celem naszego 
projektu jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy 
dzielnicy Biała Wschód, i nie tylko będą mogli 
bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. 
Modernizacja terenu jest odpowiedzią na duże 
zainteresowanie wśród mieszkańców, zdrowym i 
aktywnym trybem życia. Przedstawiona przez nas 
propozycja obejmuje oraz spełnia oczekiwania osób 
w każdym wieku przy wykorzystaniu 
profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu sportowo - 
rekreacyjnego. W takim miejscu można spędzić 
czas z rodziną, przyjaciółmi. Jest to również 
możliwość nawiązania nowych znajomości. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy 
stworzyć takie miejsce. 

Pas zieleni pomiędzy 
ul. Wyzwolenia, a ul. 
Lwowską 

75.000  Pozytywna 

 


