Osiedle Nr 1
1. Osiedlowa
Mini Siatkówka –
15 772,24 zł

Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom
oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową. Główną
cechą siatkówki jest zespołowość - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ta dyscyplina
sportu uczy obcowania z grupą i grupowego wysiłku w odnoszeniu sukcesów. Budowa
boiska do mini siatkówki dała użytkownikom możliwość swobodnego uprawiania sportu.
Boisko zbudowane zostało na terenie zielonym, ogrodzonym, przeznaczonym na miejsce
wypoczynku dla całych rodzin. Teren znajduje się z dala od ruchliwych ulic, jest bezpieczny
dla dzieci.
Osiedle Nr 2
1. Wykonanie
ścieżki zdrowia
poprzez
zamontowanie
urządzeń fitness –
28 905,00 zł

Celem projektu było częściowe zagospodarowanie działki za budynkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej, na potrzeby siłowni plenerowej dla seniorów i młodzieży. Teren za budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej jest otwarty i ogólnodostępny, dzięki czemu wszyscy
mieszkańcy osiedla Częstochowska i okolicznych ulic będą mogli korzystać z
zamontowanych urządzeń. W kwocie przypadającej na osiedle Częstochowska wykonano 5
podwójnych urządzeń fitness.
Osiedle Nr 3
1. Plac zabaw na
Mazurze –
39 968,32 zł

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie stadionu miejskiego w Karczewie im. M.
Olszewskiego przy ulicy Trzaskowskich miało na celu stworzenie bezpiecznego miejsca dla
dzieci do aktywnej zabawy i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zamontowane zostały
dwa zestawy zabawowe oraz huśtawka wahadłowa oraz zainstalowane zostały urządzenia
małej architektury – ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna oraz stojak na rowery.
Dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać czas na placu zabaw pod bacznym okiem rodziców.
W okolicach ul. Trzaskowskich brakowało dla dzieci bezpiecznego miejsca, gdzie mogłyby
spożytkować swoją energie.
Osiedle Nr 4
Mieszkańcy ulicy Zakolejkowej nie mają bezpośredniego dostępu do
1. Budowa
wody. Budowa wodociągu w ulicy Zakolejkowej znacznie ułatwiłaby
zdroju
wodociągowego w normalne funkcjonowanie mieszkańców tejże ulicy. Z uwagi na
skomplikowany stan prawny działek przy ulicy Zakolejkowej oraz
ulicy
samowolę budowlaną nas tej ulicy, konieczne jest sporządzenie
Zakolejkowej
inwentaryzacji geodezyjnej, co wymaga większego nakładu czasu. Z
uwagi na powyższe, termin zakończenia inwestycji uległ zmianie - do
30 kwietnia 2017 roku.
Osiedle Nr 5
1. Poprawa
warunków
korzystania ze
ścieżki zdrowia
poprzez montaż
monitoringu,
dodatkowych
koszy na śmieci
oraz tabliczek
przypominającyc
h o konieczności
sprzątania po
psach – 50 000,00
zł

Na ścieżce zdrowia zainstalowano dwie kamery wizyjne. Zamontowane kamery są to
urządzenia o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości, wyposażone w system pozwalający
na zwiększenie czułości przy słabym oświetleniu. Cechą wyróżniającą zainstalowany system
monitoringu jest pełny obrót kamer o 360°, wyposażony w system podczerwieni, dzięki
któremu uzyskuje się większą czułość i lepszą jakość obrazu w nocy. Instalacja monitoringu
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i utrudni ewentualną dewastację zainstalowanego
sprzętu.
Osiedle Nr 6

1. Remont
chodnika na ulicy
Ochotników –
30 480,00 zł

Istniejący chodnik nie był naprawiany przez około 30 lat. Remont chodnika jest ogromnym
ułatwieniem dla mieszkańców osiedla – droga do centrum miasta, do kościoła jak i do
przystanku.
Osiedle Nr 7

1. Przejście,
chodnik między
ulicą Kościelną a
ulicą Zatylną –
5 000,00 zł

Wyremontowana uliczka między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną uczęszczana jest przez
mieszkańców, rodziny z wózkami dziecięcymi, osoby niepełnosprawne jeżdżące na wózkach
inwalidzkich czy osoby starsze. Przy opadach deszczu uliczka przestała wyglądać jak tor
przeszkód.
Osiedle Nr 8
1. Budowa miejsc
parkingowych
wzdłuż wału na
ulicy Bema –
62 952,00 zł

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema, odcinek pomiędzy ul. Andersa a
ulicą Grota-Roweckiego. Celem projektu było częściowe rozwiązanie problemu związanego z
niewystarczającą liczbą miejsc postojowych na osiedlu Ługi.
2. Oświetlenie
ścieżki zdrowia –
59 275,00 zł

Rozmieszczenie oświetlenia parkowego LED wzdłuż ścieżki zdrowia pomiędzy osiedlem
Ługi a ulicą Piłsudskiego, miała na celu poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, a także
wydłużenie korzystania z infrastruktury rekreacyjnej.
Osiedle Nr 9
Zadanie polegało będzie na postawieniu słupa oświetleniowego.
1. Oświetlenie
Wykonanie oświetlenia ulicznego zapewni bezpieczeństwo osobom
ulicy Czesława
przebywającym i zamieszkałym na tym terenie, wpłynie na
Miłosza
zmniejszenie liczby wypadków w nocy na drogach miejskich. Ponadto,
oświetlenie ulicy Miłosza poprawi walory miejscowości, sztuczne
światło przedłuży funkcjonowanie mieszkańców w porach zmierzchu i
podczas nocy, wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie. Wykonanie
inwestycji do 30 grudnia 2016 roku.

