
Budżet Obywatelski 2023 – wnioski  
Tytuł zadania Opis zadania   Numer do głosowania 

Budowa boiska do 
koszykówki  3x3 oraz 

doposażenie placu zabaw w 
stół do gry w szachy i 
chińczyka oraz gier 

podwórkowych – klasy, 
labirynt – projekt 
instytucjonalny 

Celem zadania jest wykonanie boiska  do koszykówki 3x3 o 
wymiarach 15 m szerokości i 11 m długości oraz 
doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i 
chińczyka na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej N 1. 

 

 

      1 

Sportowe Przylesie – Etap II   
(Tor Rolkowo-Wrotkowy) – 

projekt inwestycyjny 

Projekt polega na stworzeniu toru dla osób jeżdżących na 
rolkach i wrotkach w formie pętli o długości ok. 350 m i 
szerokości 1,5 m, oraz montaż elementów małej architektury 
wokół istniejącego boiska sportowego przy ul. 
Leszczynowej, pomiędzy Kalinową i Wierzbową. 

 
                         3 

,,Sensorycznie się rozwijam 
bo skaczę, biegam, badam i 

dotykam” – przebudowa i 
rozbudowa placu zabaw 
Miejskiego Przedszkola 

Publicznego Nr 1 w 
Starogardzie Gdańskim – 

projekt instytucjonalny 

Projekt zakłada modernizację i rozbudowę placu zabaw 
poprzez wzbogacenie ogrodu przedszkolnego w elementy 
do zabaw sensorycznych, montaż elementów małej 
architektury: zadaszenie przed słońcem, ławeczki oraz  
montaż tablicy informacyjnej z nazwą i regulaminem 
korzystania z placu zabaw w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym Nr 1. 

 
 

                          6 

Być jak Kazimierz Deyna – 
projekt inwestycyjny 

Projekt polegać będzie na zbudowaniu trybun na boisku 
,,Włókniarz”. Plan zakłada zwiększenie liczby miejsc 
siedzących o 400, poprzez zbudowanie dwóch segmentów 
trybun oraz zamontowaniu piłko chwytów, aby zapewnić 
bezpieczeństwo oglądającym oraz ułatwić rozgrywanie 
meczów na Stadionie ,,Włókniarz” im. Kazimierza 
Kropidłowskiego przy ul. Harcerskiej 11. 

 
 

                         7 

Aktywnie z Misiem 
Uszatkiem – przez zabawę 

do sportu – projekt 
instytucjonalny 

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu Publicznym nr 3 poprzez  zamontowanie 
huśtawki z dwoma siedziskami, zestawu do koszykówki o 
regulowanej wysokości oraz dwóch bramek do gry w piłkę 
nożną. Z boku boiska zostaną usytuowane dwie ławeczki. 

  

                         4 

Odnawiamy Ściegiennego ll 
– Etap III – projekt 

inwestycyjny 

Projekt ma na celu utwardzenie nawierzchni przy bloku 3a i 
drogi dojazdowej do ul. Ściegiennego, oraz utwardzenie 
placu przy bloku nr 5, regenerację trawników wokół bloków i 
zamontowanie poręczy przy bloku nr 3a. 

 
                         2 

Nasza przestrzeń – Plac 
Czasu Wolnego na 

Wróblewskiego – Etap I – 
projekt inwestycyjny 

Projekt ma polegać na zagospodarowaniu placu przy ul. 
Wróblewskiego. Zostanie on zmieniony w atrakcyjne i 
bezpieczne miejsce aktywnej rekreacji, zabaw i wypoczynku 
szczególnie dla najmłodszych i seniorów. Stworzony 
zostanie bezpieczny plac zabaw, miejsce rekreacji, alejki, 
oświetlenie, monitoring oraz zieleń. 
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