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NAZWA

KRÓTKI OPIS

SZACUNKOWY
KOSZT

Siłownia zewnętrzna. Urządzenia siłowni powinny być tak dobrane, aby mogły ćwiczyć osoby w
Siłownia zewnętrzna Osiedle 1000- różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Pomysłowość producentów urządzeń do ćwiczeń na
1
lecia
powietrzu jest bardzo duża, ciągle powstają nowe urządzenia o coraz to innych
funkcjonalnościach.

175 000 zł

2

Korzyści płynące z bardziej aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety są powszechnie znane i
stanowią klucz do dobrego stanu zdrowia, bardziej wydajnej pracy i przyjemnego życia. Wielu ludzi
nie korzysta regularne z żadnej aktywności sportowej ze względów ekonomicznych, braku czasu
lub trudnej dostępności obiektów sportowych. Ćwiczenia na zewnętrznych siłowniach są bardzo
Siłownia plenerowa w parku 100łatwe, może z nich korzystać każdy, również nowicjusze, emeryci, dzieci a nawet osoby
lecia odzyskania niepodległości
niepełnosprawne. Urządzenia są bezpieczne, trwałe i odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Dobrze dobrany zestaw urządzeń tworzy atrakcyjny fitness park. Siłownia
usytuowana w naszym parku będzie doskonałym uzupełnieniem codziennych spacerów dla setek
mieszkańców osiedla Południe.

205 000 zł

3

Różowa ławeczka "Bądźmy
świadomi"

Ławeczka koloru różowego z elementem wstążki – symbolem walki z rakiem oraz napisem
motywującym do dbania o swoje zdrowie. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie „Teraz JA”,
które wspiera chorych w trakcie i po chorobie onkologicznej.
Ławeczka będzie zduńskowolskim symbolem walki z rakiem, z którym mierzy się coraz więcej
mieszkanek naszego miasta oraz profilaktyki chorób nowotworowych. Będzie miejscem
odpoczynku, refleksji, przemyśleń, wspomnień, zatrzymania się w pędzie codzienności. Ławeczka
ma przypominać mieszkańcom o tym, aby zadbali o siebie i pamiętali o badaniach
profilaktycznych, które ratują życie. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Zduńskiej Woli
oraz turystom odwiedzającym nasze miasto. Skorzystają wszyscy, którzy przysiądą na ławeczce.

52 900 zł

Zielona ulica Fabryczna - pierwszy
woonerf w Zduńskiej Woli

Rewitalizacja i przemiana ulicy Fabrycznej w zielony woonerf poprzez zmianę ulicy w trakt
spacerowy z uspokojonym ruchem samochodowym i jednym poziomem jezdni. Dzięki temu ulica
Fabryczna może stać się jedną z najciekawszych w Zduńskiej Woli - z dużą ilością pięknie
urządzonej zieleni, traktem spacerowym na trasie szlaku fabrycznego, eleganckimi i
funkcjonalnymi elementami małej architektury i stylowym oświetleniem.

500 000 zł
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Fontanna na osiedlu Karsznice

Projekt zakład wybudowanie fontanny typu Dry Plaza, czyli fontanny bez lustra wody inaczej
zwaną posadzkową tzw. "mokrym chodnikiem". Każda z dysz strzelająca w górę strumieniem wody
będzie podświetlona wielobarwną lampą LED RGB, umieszczoną bezpośrednio pod dyszą.
Fontanna będzie pracować w rytm zaprogramowanej choreografii dynamicznie wyrzucając z dysz
wodę iluminowaną światłem. Zbudowana zostanie na planie prostokąta. 7 dysz (3+4)
umieszczonych będzie w linii prostej stanowiącej dłuższą oś symetrii prostokąta. Do fontanny
prowadzić będą z dwóch stron chodniki. Wzór na chodnikach będzie przedstawiał tory kolejowe.
Dzięki temu prostokątna powierzchnia fontanny będzie wyglądać z góry jak wagon kolejowy na
torach. Fontanna znajdować się będzie na Placu Zwycięstwa na osiedlu Karsznice, centralnie na
terenie po byłym basenie przeciwpożarowym.

800 000 zł

Zielone przystanki w Zduńskiej
Woli - Karsznice

Przedmiotem planowania działań jest wymiana przestarzałych i niefunkcjonalnych wiat
przystankowych oraz zamontowanie dodatkowych, które przyczynia się do podniesienia estetyki,
komfortu bytu mieszkańców Zduńskiej Woli - Karsznice. Zadanie odpowiada na potrzeby osób
korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółki z o.o. Ujednolicenie w
przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli małej architektury, jakimi są wiaty przystankowe.

208 800 zł

Tężnia solankowa w Parku
Miejskim

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej tężni solankowej w Parku Miejskim – miejsca
relaksu, odprężenia i możliwości zadbania o zdrowie wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli.
Usytuowanie jej w samym centrum miasta, w otoczeniu zieleni zapewni poczucie komfortu,
odpoczynku i regeneracji. Co więcej, tężnia zwiększy atrakcyjność otoczenia, zachęci więcej osób
do odwiedzenia Parku Miejskiego, stanowić będzie miejsce międzypokoleniowej integracji

432 000 zł
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