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PROJEKTY NA TERENACH WIEJSKICH 

Nr Nazwa projektu Opis Miejsce realizacji Koszt 
16 PLAC ZABAW "AKTYWNE 

JAŚKOWICE" W 
SZCZEPANOWIE 

Projekt dotyczy modernizacji terenu placu zabaw we 
wschodniej części wsi Szczepanów, nazywanej 
Jaśkowicami. Planuje się instalacje:  
• drzewo wspinaczka 
• potrójna wieża z siecią, pomostem i poręczami 

huśtawka z 
• dwoma stacjami (ptasie gniazdo + 2 siedziska
• ławka z oparciem – 2 szt.

Szczepanów, ul. Długa 
nr Działki 705/5  

98 932 zł 

15 FRAJDOLANDIA - czyli 
frajda dla dzieci w postaci 
zmodernizowanego placu 
zabaw w Przedmościu 

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego 3 poziomowego 
urządzenia na plac zabaw dla dzieci wwieku od 3 do 12 
lat, składającego się z różnej wielkości i rodzajów 
zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, paneli zabawowo-
edukacyjnych oraz elementów sprawnościowych tj. np. 
podesty do przeskoków. 

Przedmoście - 
naprzeciwko świetlicy 
wiejskiej 55/1 

95 550 zł 

14 Plac zabaw przy ścieżce 
edukacyjno- przyrodniczej 
w Brodnie 

Zadanie polega na zakupie i montażu urządzeń placu 
zabaw, ogrodzenia wraz z furtką oraz systemu 
monitoringu zabezpieczającego przed dewastacją 
urządzeń 

Brodno Nr działki 
021804_5.0001.195/2 

83 000 zł 

8 Budowa parkingu przy 
kościele NMP 
Wspomożycielki Wiernych 
w Ciechowie na ul . 
Kościelnej 

Wyłożenie 300 m 2 kostką brukową ul .Kościelnej w 
Ciechowie , wraz z wyznaczeniem 4 miejsc 
parkingowych 

Ciechów ul Kościelna , 
działka w obrębie 
Ciechów nr. działki 
349 

97 650 zł 

6 Plac Zabaw na Boisku w 
Szczepanowie 

W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa placu 
zabaw 

Szczepanów przy ulicy 
Bocznej działka nr 
972/6 

23 910 zł 

4 RAKOSZYCE- WIEŚ Z 
ENERGIĄ 

Zadanie pn. Rakoszyce- wieś z Energią obejmuje 
rozbudowę oświetlenia ulicznego w Rakoszycach przy ul. 
Średzkiej ( przy cmentarzu- 3 lampy), ul. Szafranowa ( 6 
lamp), ul. Polna (2 lampy przy szkole, 2 lampy w drugiej 
części ulicy) 

Rakoszyce: 
ul.Średzka (przy cmentarzu), 
ul. Szafranowa,  
ul. Polna (przy szkole oraz
drugiejczęści ulicy)

 

95 500 zł 

1 Zmień klepisko na boisko Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac na terenie 
gminnego boiska sportowego wKomornikach będącego 
nie tylko miejscem zmagań naszej piłkarskiej drużyny 
sportowejwystępującej w rozgrywkach B-klasy ale 
również miejscem rekreacji dla mieszkańców wsi 
orazturystów

 

Komorniki, 
działka nr.120 

100 000 zł 

 

 

 


