
1 Wiem wszystko o mieście – zakup i montaż Totemu informacyjnego na ostrowskim 
Rynku oraz na ulicy Kolejowej 

 24 Kolejowy Klub Seniora Parowozik  

2 Festyn rodzinny – „Z rodziną łatwiej” 
 

 25 Budowa ścieżki rowerowej w ul. M.Curie-Skłodowskiej – uzupełnienie sieci ścieżek 
rowerowych w mieście  

3 Zakup i montaż dodatkowej stacji roweru miejskiego na Piaskach 
 

 26 Wyposażenie publicznej siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła 
II - nowoczesne studio fitness.  

4 RELAKS – osiedlowa strefa aktywności dla juniorów i seniorów – budowa strefy dla 
młodszych i starszych mieszkańców osiedla Jana Pawła II z profesjonalnym 
rowerowym placem zabaw, plenerową minisiłownią i stołami do gier planszowych 

 27 Pracownia rozwoju artystycznego i manualnego dla dzieci i młodzieży  

5 Bawmy się razem! – budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 2 ul. Wrocławska 51  

 28 Spacer w podskokach - Budowa trampolin miejskich  

6 Rowerowa elektrownia - zakup energorowerów i montaż na basenie miejskim i 
Piaskach-Szczyglice 

 29 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w kompleksie Piaski-Szczygliczka na odcinku od ul. 
Limanowskiego do ul. Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż zbiornika)  

7 Aleja Gwiazd na Deptaku – zakup i montaż odlewów gwiazd   30 Kot też człowiek – budowa kociarni w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 

8 Utwardzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej, a Kazimierza Frąszczaka   31 Przyjazne osiedle od juniora do seniora – doposażenie terenów rekreacyjnych  

9 Lubię poniedziałki – darmowy przejazd autobusami MZK w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca  

 32 Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie przy Bractwie Kurkowym  

10 Bądź jak Cejrowski i Wojciechowska – wędruj po szlaku i zdobywaj przygody – budowa 
bezobsługowego parku linowego w kompleksie sportowym SP7 

 33 Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 „Maluszek” w Ostrowie 
Wielkopolskim  

11 Bieganie na sportowo z Justyną Kowalczyk   34 Modernizacja nawierzchni ulicy Sobieskiego wraz z małą architekturą  

12 Festyn Setnej Rocznicy Powstania Wielkopolskiego  
 

 35 Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 
Ostrowskich Dziewcząt  

13 Budowa pierwszej siłowni integracyjnej  
 

 36 Ulepszamy targowisko przy ul. Głogowskiej – poprzez modernizację nawierzchni (w tym 
istniejącego parkingu z wjazdem z ul. Targowej z przyległym ciągiem pieszo-handlowym) 

14 Bez potknięcia – modernizacja chodnika i wymiana oświetlenia przy ul. Konopnickiej  
 

 37 Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Okopowa – 
Budowlanych – doposażenie  

15 Skoki narciarskie w Ostrowie – budowa małej igielitowej skoczni narciarskiej  
 

 38 Budowa bezpłatnego parkingu w rejonie ul. Poznańskiej przy ścieżce rowerowej na 
Piaski-Szczygliczka  

16 Budowa nowoczesnego kompleksu Rekreacyjno - Sportowego na części terenu byłego 
Stadionu Ostrovii przy Lokomotywowni w Ostrowie Wielkopolskim  

 39 Całoroczne szaleństwo na stoku – budowa górki saneczkowej z nawierzchnią igielitową 
w Parku Północnym  

17 Niewidomy to też pieszy – dostosowanie przejść dla pieszych w śródmieściu  40 Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe boiska przy SP 11 – modernizacja  

18 Budowa kompleksu sportowo - kulturalnego wraz z punktem bibliotecznym i 
pracownią komputerową na terenie Osiedla Zacisze Zębców 

 41 Piąty festyn lotniczy „Lotnisko bliżej miasta” – Ostrów 2018 w dn. 23-24 czerwca 2018r  

19 Integracyjny Osiedlowy Festyn Lokomotywka  
 

 42 Aktywnie i wesoło. AQUATRACK - wodne atrakcje dla każdego – Budowa wodnego toru 
przeszkód  

20 Modernizacja placu zabaw dla dzieci  
 

 43 Lewandowski wiecznie grać nie będzie, wejdź do kadry w pierwszym rzędzie. Budowa 
boiska do piłki nożnej przy ul. Różanej  

21 Zatankuj swój telefon – zakup i montaż ławek z możliwością doładowania telefonu w 
ostrowskich parkach i na terenie miasta 

 44 Budowa boiska rekreacyjnego przy SP Edukator i Gim. nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
ul.Tuwima 12 ogólnodostępnego po zajęciach lekcyjnych, w tym w dniach wolnych  

22 Modernizacja boiska rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie 
Wielkopolskim  

 45 Bądź jak Mela i Majka – wspinaj się na szczyty sukcesu – budowa bezobsługowej ścianki 
wspinaczkowej w kompleksie sportowym SP 7 

23 Budowa kontenerowego pawilonu szatniowego dla boiska sportowego przy ul. 
Krotoszyńskiej 171 w Ostrowie Wielkopolskim  

 46 Bezpiecznie do szkoły – sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Grabowskiej z Dębową 
  

 
  


