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ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE DUŻE:
1. Zaparkuj bezpiecznie rower – zakup i montaż stojaków rowerowych oraz stacji napraw rowerów
2. Wskocz na Wenecję! – czyli budowa placu zabaw na terenie osiedla Wenecja
3. Sala rehabilitacyjna od juniora do seniora przy ul. Rataja – budowa Sali wielofunkcyjnej
4. Przebudowa drogi między ul. Komuny Paryskiej a Kazimierza Frąszczaka
5. EKOPATROL ratunkiem dla zwierząt i sposobem zapobiegania bezdomności
6. Rower dla każdego – budowa stacji Ostrowskiego Roweru Miejskiego wraz z rowerami typu TANDEM, standardowymi, standardowymi z fotelikiem dla dziecka,
rowerami dla dzieci (od lat 6)
7. Budowa Street Workout w Parku 600-lecia
8. Skrytka dla aktywnych – pomysł utworzenia szafek do przechowywania rzeczy osobistych na Piaskach dla osób korzystających z Parku Piaski Szczygliczka
9. Wykonanie podświetlenia architektonicznego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
10. Muzyczne Piaski
11. Powrót wspinaczki – remont wieży wspinaczkowej na ośrodku Piaski – Szczygliczka
12. Ostrów na BŁYSK – zakup zamiatarki chodnikowej z myjką ciśnieniową
13. Rowerem na Piaski wzdłuż Strugi Ostrowskiej – budowa ciągu rowerowo – pieszego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Osadniczej
14. Solar Tree – budowa drzewa solarnego
15. O jasna zebra – wykonanie doświetlenia miejsc dla pieszych
16. Dron w służbie mieszkańcom – zakup drona do ochrony mieszkańców z powietrza
17. Zakup Fortepianu Koncertowego do Ostrowskiego Centrum Kultury
18. Rowelove budowa Pumptracka w Ostrowie Wielkopolskim
19. Inteligentne parkowanie – system miejskiej informacji parkingowej – zakup i montaż
20. Wykonanie chodników na ulicy Pułk. Nullo i ulicy Łukasińskiego
21. Stworzenie piosenki i teledysku o Ostrowie Wielkopolskim
22. Zabawa w rytmie muzyki – budowa muzycznego placu zabaw
23. Ławka w kształcie napisu OSTRÓW
24. Budowa chodnika przy ulicy Gwarnej – na odcinku od ulicy Przeskok do ulicy Pieszej
25. Ostrów się buja – strefa relaksu w Parku Miejskim
26. Świetlna wioska Świętego Mikołaja na deptaku – zakup iluminacji świątecznych
27. Parking przy cmentarzu i parafii pw. Najświętszego Zbawiciela oraz Szkole Podstawowej Nr 11
28. Koncert Jazzowy „Komeda w Filharmonii” pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego
29. Warsztat żużlowy dla młodzieżowców z TŻ Ostrovia S.A. – modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem
30. Pole namiotowe i kemping na Piaskach – rozbudowa bazy noclegowej
31. Remont dwupasmowego chodnika łączącego ul. Chełmońskiego z ul. Paderewskiego i nasadzenia roślinne pomiędzy chodnikami
32. Tajemniczy ogród na Osiedlu Pruślin
33. Książkomat – Twoja biblioteka dostępna 24h (zakup i montaż urządzenia)
34. Renowacja muru wokół Starego Cmentarza
35. Aleja Edukacyjna Misia Uszatka – budowa łącznika pomiędzy ul. Brzechwy a ul. Waryńskiego z zagospodarowaniem terenu w zieleń i elementy małej architektury
36. OSTRÓW stoi wielkimi literami! – Zakup podświetlanego napisu „OSTRÓW WIELKOPOLSKI” jako forma promocji naszego miasta
37. EKOstrów – zakup butelkomatu
38. No SMOG! Ostrów bez smogu – wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach/lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
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ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE MAŁE:

18. „Ostrów pełen kwiatów” – kwitnące łąki. Zagospodarowanie
zieleni w pasach drogowych

1. „Kropelka” czyli kropelkowe nawadnianie młodych drzew
– zakup aplikatorów do nawadniania drzew
2. Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez czipowanie, sterylizacje/kastracje psów i kotów właścicielskich
3. „Kolorowe motyle w Ostrowie” – utworzenie ostrowskich motylówek. Zakup budek dla owadów wraz z nasadzeniami zieleni
4. Renowacja przydrożnej kapliczki na Pruślinie
5. Budowa chodnika przy ulicy Lotniczej – na odcinku od kompleksu
Przychodni Specjalistycznych do Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A.
6. Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nullo do ul. Poznańskiej
7. „OSP na szóstkę” – zwiększenie gotowości bojowej OSP poprzez
zakup wyposażenia
8. Budki lęgowe dla ptaków w ostrowskich parkach – zakup i montaż
budek lęgowych dla ptaków

19. Zadbaj o swój kręgosłup – zajęcia gimnastyczne
20. Bezpieczna rozrywka w sytuacjach kryzysowych i nie tylko
(zakup urządzenia sterylizacyjnego do Mediateki)
21. GRAJ JAK GRUBBA – zakup i montaż stołów do ping-ponga
22. Miejskie Ule – zakup i montaż uli dla pszczół
23. Strefa wypoczynku – zagospodarowanie terenu przy ul. Przeskok
32 w Ostrowie Wielkopolskim
24. Kurtyny wodne na upalne lato – zakup kurtyn wodnych
25. Neonowa animacja muralu Krzysztofa Komedy – montaż sekwencyjnej instalacji neonowej
26. KACZKOMAT – zakup i montaż kaczkomatu
27. Budowa chodnika na odcinku od ul. Rejtana w kierunku
ul. Gorzyckiej
28. JeżoStrefy dla ostrowskich jeży – zakup domków dla jeży

9. Mali odkrywcy – budowa placu zabaw

29. Sekundowe skrzyżowania – zakup i montaż sekundników

10. Buźki – znaki informujące o prędkości

30. „Miła chwila dla pupila”. Zakup zabawek aktywizujących oraz

11. Domek dla kota – zakup domków dla kotów wolnożyjących

akcesoriów dla zwierząt przebywających w Międzygminnym schro-

12. Zakup i montaż stołów do gry w szachy/warcaby oraz stoły do

nisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

gry w ping-ponga
13. WENO-sfera, czyli strefa dla mieszkańca na terenie osiedla
Wenecja. Budowa siłowni zewnętrznej
14. Bezpieczniej przed przejściami – zakup i montaż podpórek dla
rowerzystów
15. Wielopokoleniowe miejsce spotkań na Rataja
– doposażenie istniejącego budynku
16. Ratuj życie! Zakup i instalacja automatycznych defibrylatorów
zewnętrznych oraz cykl szkoleń dla mieszkańców Ostrowa
Wielkopolskiego z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
z wykorzystaniem AED
17. Kwiaty zamiast słupków – zakup i montaż donic

31. Edukacyjne warsztaty dla dzieci – Mały Naukowiec
32. Wypożyczalnia gier wideo
33. Szalone nożyczki w schronisku – Fryzjer dla bezdomnych psów
34. Budowa toru do gry w Bule
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ZADANIA REWITALIZACYJNE:
1. Publiczny trening z Darią Olek
2. Czar miejskiego podwórka – animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży w ostrowskim
Śródmieściu
3. Święto ulicy Kolejowej – organizacja festynu rodzinnego wraz z koncertem
na ostrowskim Deptaku
4. Być fit! Zumba dla ostrowskich mieszkańców (organizacja bezpłatnych zajęć fitness)
5. Świadoma Mama w Ostrowie Wielkopolskim – organizacja warsztatów edukacyjnych
dla przyszłych i obecnych rodziców przez team Świadoma Mama
6. Mówię ładnie i poprawnie – darmowe konsultacje logopedyczne z mgr Agatą Jarczyńską
dla dzieci od urodzenia do 10 roku życia
7. Niepowtarzalna JA w obiektywie Mercland Fotografia i przyjaciele
8. Tajemniczy OSTRÓW – znajdź wrota obszaru rewitalizacji
9. Bądź jak Robert Korzeniowski – mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w chodzie
sportowym na trasie traktu rewitalizacyjnego (od Placu Rowińskiego poprzez
ul. Wiosny Ludów i ul. Kolejową – Deptak)
10. Koncert ostrowskiego zespołu OK.NO
11. Ulicy Kolejowej czar
12. Gwiazdkowy mini koncert świąteczny na ostrowskim Deptaku
13. Talerz zupy dla każdego
14. Migajmy bez barier – kurs języka migowego
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ZADANIA EDUKACYJNE
1. Szóstka bez barier – modernizacja schodów i podjazdów dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły i przy wejściu do Sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6
2. Zajęcia z robotyki dla dzieci z klas 1-3 w ostrowskiej Jedenastce
3. Kraina zabaw Misia Uszatka – doposażenie placu zabaw
4. Ostrów Wielkopolski odporny na kleszcze
5. Strefa Cienia w Piątce!
6. Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej oraz spacery dendrologiczne w Parku Miejskim
7. Bezpieczny uczeń – ogrodzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej
Nr 14 przy ulicy Krotoszyńskiej
8. Festiwal Gier Planszowych OSTROwPLANSZE
9. GRAM W ZIELONE – organizacja warsztatów leśnych dla ostrowskich
przedszkoli im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
10. OPP – Ostrowska Pszczoła Przyszkolna
11. Mały kucharz – warsztaty kulinarne dla uczniów szkół podstawowych

