OPIS PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO GŁOSOWANIA WRAZ Z REJONIZACJĄ

Lp.

Tytuł projektu

Proponowana lokalizacja realizacji
projektu

Opis projektu

REJON I
1.

Instalacja kamer monitoringu na
Osiedlu WP II

1) Wyjazd z ul. Lotników na ul. 26 Stycznia
2) Wyjazd z ul. Marynarzy na ul. 1 Maja

Projekt zakłada rozbudowę systemu monitoringu miejskiego
w wyznaczonych punktach, który ma służyć poprawie
i zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu.

2.

Modernizacja parku

Park mieszczący się pomiędzy
ul. Ułanów, ul. Szpitalną, ul. Kosmonautów
tzw. „oczko wodne”

Projekt przewiduje modernizację parku, która polegałaby na:
- wydłużeniu chodnika,
- zwiększeniu liczby miejsc siedzących w parku poprzez
uzupełnieniu brakujących ławek,
- zwiększenie ilości zieleni (drzew, krzewów) na terenie
parku.

REJON II
1.

Trenujemy mózgi uczniów
Miejska Szkoła Podstawowa
knurowskich szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
- wykorzystanie treningów
im. Karola Miarki w Knurowie, ul.Wilsona 22
Biofeedback dla zwiększenia
potencjału uczniów i wspomagania
terapii dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi poprzez doposażenie
pracowni Biofeedback w MSP 2
i dofinansowanie prowadzenia zajęć

Projekt ma na celu doposażenie pracowni, która stosuje
metodę Biofeedback, stwarzając możliwość korzystania z tej
metody nowym osobom. Terapia Biofeedback poprawia
zdolność mózgu do samouczenia się. Osoba poddawana
treningowi uczy się zmieniać pozytywnie wzorzec
wytwarzanych fal mózgu - wzmacniać pożądane fale
sprzyjające relaksowi a hamować niepożądane fale
odpowiadające ze stres, lęki, napięcia.

2.

Doposażenie placu zabaw przy
ogrodzie przedszkolnym na
ul. Dąbrowskiego 21A – urządzenia

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w nowe
urządzenia do zabawy oraz bezpieczną nawierzchnię.

Ogród Miejskiego Przedszkola nr 7,
ul. Dąbrowskiego 21A
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zabawowe dla najmłodszych
przedszkolaków
3.

Monitoring wizyjny - założenie
dwóch kamer

Okolice ul. Puszkina 7
oraz Miejskiego Przedszkola nr 7

Projekt zakłada umieszczenie dwóch kamer monitoringu
wizyjnego w wyznaczonych punktach zwiększających
poziomu bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i mienia.

4.

Z tradycją w nowoczesność
-stworzenie pracowni robotycznej
w Miejskiej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Karola Miarki w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa
Celem projektu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
i popularyzacja nauk technicznych i mechanicznych poprzez
im. Karola Miarki w Knurowie, ul.Wilsona 22 zajęcia z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych WeDo
oraz Mindstorms.
REJON III

1.

Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii
w Knurowie poprzez utworzenie
placu zabaw dla dzieci

Park pomiędzy ul. Dworcową,
ul.Mickiewicza, ul. Kopernika
oraz ul. Poniatowskiego

Projekt zakłada utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz
z ogrodzeniem.

2.

Wsparcie dla Miejskiego
Przedszkola nr 7 w Knurowie
budynek przy ul. Ogana 5 - zakup
gier edukacyjnych - łatwiejszy start
w szkole

Miejskie Przedszkole nr 7

Projekt przewiduje zakup gier edukacyjnych oraz plansz
naukowych zapewniających lepszy start w szkole.
Gry edukacyjne będą dostępne dla wszystkich dzieci na
otwartych piknikach i warsztatach organizowanych na
terenie przedszkola.

3.

Knurowskie Centrum Rekreacji i
Wypoczynku „Błonia”
Etap I: „Knurów Grill Point”

Park zlokalizowany pomiędzy ul. Wilsona,
ul. Szpitalną oraz ul. Niepodległości

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w stanowiska
do grillowania wraz z zestawami mebli biesiadnych, stołami
do gier towarzyskich oraz urządzeniami do zabaw dla
dzieci.

4.

Plac zabaw „PIRACKI STATEK”

Teren przy ul. Koziełka (za blokami nr 41,
nr 43)

Projekt zakłada utworzenie placu zabaw dla dzieci na kształt
pirackiego statku.
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5.

Mini centrum rekreacji. Projekt
Teren przy ul. Koziełka (za blokami nr 41,
przewiduje budowę mini centrum
nr 43)
rekreacyjnego składającego się
z boiska wielofunkcyjnego
w wymiarach 28m x 15m do gry:
w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę
ręczną

Projekt przewiduje wybudowanie boiska sportowego
z możliwością zagrania w trzy różne dyscypliny sportowe:
siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną.

REJON IV
1.

Spacerkiem po knurowskich lasach
z juniorem i seniorem – Nordic
walking z instruktorem

Kompleks basenu Zacisze jako baza
wypadowa

Projekt zakłada propagowanie aktywności ruchowej Nordic
Walking dostępnej dla wszystkich chętnych w dni
weekendowe z możliwością nieodpłatnego wypożyczenia
sprzętu oraz korzystania z rad instruktora.

2.

Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku
kolejnych miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, wzdłuż
ogrodzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Feliksa
Michalskiego w Knurowie oraz
utwardzenie w sposób trwały
nawierzchni drogi na odcinku
przyległym do parkingu

Teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Projekt przewiduje rozbudowę oraz utwardzenie parkingu.
im. Feliksa Michalskiego, ul. Szkolna

3.

Tematyczne rodzinne rajdy rowerem Kompleks basenu Zacisze jako baza
z piknikiem
wypadowa

Projekt zakłada propagowanie aktywności ruchowej poprzez
tematyczne rodzinne wyjazdy rowerowe po okolicy
ze wspólnym piknikiem.

REJON V
1.

NIE OLEWAJ MIASTA - budowa
systemu miejskich, bezdotykowych
toalet publicznych cz.1

ul. Staszica

Projekt zakłada budowę bezdotykowej toalety publicznej
dostępnej 24 godz./dobę.
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2.

Modernizacja oraz rozbudowa placu Park NOT w Szczygłowicach
zabaw dla dzieci, budowa mini
boiska do koszykówki, siatkówki
oraz piłki nożnej

Projekt przewiduje utworzenie wielofunkcyjnego mini boiska
sportowego.

3.

Rozbudowa monitoringu miejskiego
na osiedlu Szczygłowice

ul. Staszica oraz skrzyżowanie
ul. Konopnickiej z ul. Kilińskiego

Projekt zakłada rozbudowę systemu monitoringu miejskiego
w wyznaczonych punktach, który ma służyć zwiększeniu
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu.

4.

Budowa toru rowerowego
„pumptrack”

Park NOT w Szczygłowicach –
Teren dawnego boiska do piłki nożnej

Projekt obejmuje utworzenie rowerowego placu typu
„pumptrack” wspierającego zdrowy tryb życia.

