
Numer Zadania Tytuł Zadania

1 system miejskiej inteligentnej informacji parkingowej - zakup i montaż

2 Bez potknięcia - modernizacja chodnika w ulicy Konopnickiej

3 Budowa Automatycznej toalety publicznej

4 Wypożyczalnia gier planszowych

5 Przebudowa placu zabaw dla dzieci z osiedla parcele zacharzewskie

6 Renowacja muru ogrodzeniowego Starego Cmentarza

7 Czysty Ostrów - zakup komunalnej zamiatarki chodnikowej wraz z myjką ciśnieniową

8 Organizacja Festynu z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego

9 Mural - sztuka w przestrzeni miejskiej

10 „Szkolenie nowej kadry narodowej w piłce nożnej” -Modernizacja boiska do piłki nożnej.

11
„Mistrzowie Wśród Nas” – budowa boiska do piłki ręcznej i piłki siatkowej plażowej w kompleksie 

sportowym Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

12 Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

13
Niewidomy to też pieszy - oznakowanie poziome przejść dla pieszych w śródmieściu - dostosowanie do 

potrzeb osób niewidomych

14 Wodny tor przeszkód- gwarantowana zabawa

15 Budowa chodnika- ulica Wiśniowa

16 Zakup i montaż dodatkowej stacji roweru miejskiego na Piaskach

17 Utwardzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej a Kazimierza Frąszczaka

18
Zatankuj swój telefon – zakup i montaż ławek z możliwością doładowania telefonu  w ostrowskich parkach i 

na terenie miasta

19 Rewitalizacja Stawu -Park 600-Lecia

20
Bawmy się razem! – budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Wrocławska 

51

21 Powrót wspinaczki- remont wieży wspinaczkowej na ośrodku Piaski-Szczygliczka

22 Wiem co jem - zdrowe odżywianie w Ostrowie

23
Rozbudowa bezpłatnego parkingu w rejonie ul. Poznańskiej przy ścieżce rowerowej na Piaski Szczygliczka

24 Budowa siłowni integracyjnej

25 XXI wiek na Stawie Szulca - Budowa toalety  samoczyszczacej na Stawie Szulca

26 Gotowanie na wesoło - Kreatywne warsztaty kulinarne dla dzieci w szkołach podstawowych



27 Kurs samoobrony dla kobiet i seniorów

28 „Skacz po Parku Północnym”- trampoliny miejskie - doposażenie i montaż 

29 Miejsce spotkań na Rataja

30 Zaparkuj bezpiecznie rower - zakup i montaż stojaków rowerowych oraz stacji napraw rowerów

31 Aleja Gwiazd na deptaku - zakup i montaż odlewów gwiazd

32 Budowa Multimedialnych ławek w Parku Miejskim

33 Kwestia życia- zakup miejskich defibrylatorów

34 Energorowery - dają moc!

35 „Ostrów pełną parą” - pociąg specjalny z parowozem

36 „Spełniamy marzenia maluchów”- doposażenie placu zabaw przy Stawie Szulca

37 Siatkówka plażowa

38 „Kraina zabawy”- budowa placu zabaw

39 Kolorowe kosze na śmieci

40 Eko-ławki z możliwością doładowania telefonu

41 Budowa Placu zabaw - dziecięca radość

42
Budowa boiska plażowego wraz z punktem bibliotecznym i pracownią komputerową na terenie Osiedla 

Zacisze Zębców

43 „Wiem wszystko o mieście”  - elektroniczne tablice informacji miejskiej

44
Grajmy w tenisa po zmroku – Budowa oświetlenia na korcie tenisowym przy Szkole Podstawowej nr 7 przy 

ulicy Bema 30

45 Modernizacja parkingu przy ul. Staszica

46 Ostrowskie Fontanny- montaż nowej fontanny w Parku Miejskim

47 Plac zabaw "Zakątek radości" budowa integracyjnego placu zabaw

48
Budowa nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie 

Wielkopolskim

49 Wypoczywaj wygodnie - utworzenie wypozyczalni leżaków nad Zalewem Piaski Szczygliczka

50 Parki wolne od kleszczy i komarów - opryski parków miejskich

51 Disco Polo Live – Ostrów Wielkopolski. Organizacja koncertu disco polo

52 Modernizacja nawierzchni ulicy Sobieskiego wraz z małą architekturą

53 Tradycje kulinarne Ostrowa Wielkopolskiego

54 „Wynieś sztukę na ulicę”- murale

55 Drzewka fotowoltaiczne z kopresorem dla rowrzystów

56 Sport and Fun - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ulicy Żeromskiego



57 Psia dolinka - budowa placu rekreacyjno-zabawowego dla czteronożnych przyjaciół

58
„Bądź jak Cejrowski i Wojciechowska– wędruj po szlaku i zdobywaj przygody” – budowa bezobsługowego  

parku linowego w kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej nr 7

59
„Bądź jak Kukuczka i Rutkiewicz  – wspinaj się na szczyty sukcesu” - budowa bezobsługowej ścianki 

wspinaczkowej w kompleksie sportowym SP 7.


