Ogólna charakterystyka - projekty lokalne na 2017
Lp.

TYTUŁ PROJEKTU

1

Siłownia zewnętrzna dla osób
niepełnosprawnych
(rejon I, ul. Szarych Szeregów)

2

Zestaw STREET WORKOUT–
zestaw urządzeń do tzw. treningu
ulicznego z wykorzystaniem
m.in. drabinek, drążków, poręczy
(rejon I, ul. Szarych Szeregów)

3

Plac zabaw dla dzieci
(rejon I, ul. Szarych Szeregów)

4

Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodnienie
osiedla mieszkaniowego w
rejonie ul. Północnej (rejon II)

5

Przebudowa ul. Wspólnej
(rejon III)

6

"Alternatywa dla piwa"- plac
zabaw dla seniora - stolik na
szachy, stół do tenisa, boisko do
gry w bule (rejon IV, ul.
Kopernika)

7

"Relaks pod chmurką" –
stworzenie placu zabaw dla osób
niepełnosprawnych
(rejon IV, ul. Batorego)

OPIS
Projekt zakłada instalację urządzeń do ćwiczeń fizycznych w
plenerze dla osób niepełnosprawnych, w bezpośrednim
sąsiedztwie już istniejącej siłowni zewnętrznej. Realizacja
tego zadania umożliwi aktywizację fizyczną i społeczną osób
niepełnosprawnych.
Trening uliczny bazuje na wykonywaniu ćwiczeń opartych o
masę swojego ciała z wykorzystaniem konstrukcji tj. drabinki,
drążki, poręcze, ławeczki. Elementy te można łączyć ze sobą
w różne zestawy. Każdy z ćwiczących może dostosować
trening do własnych możliwości, wykonując np. pompki na
poręczach, podciąganie na drążku, przysiady, unoszenie nóg.
Każde z ćwiczeń ma kilka wariantów trudności.
Projekt zakłada budowę nowego, nowoczesnego placu zabaw
w miejsce
istniejącego (starego i nieatrakcyjnego) .
Urządzenia mają charakteryzować się harmonijnymi
kształtami i ciekawą kolorystyką. Ich rozmiary i stopień
trudności ma być dostosowany do odpowiedniej grupy
wiekowej dzieci. Rozmieszczenie zabawek musi uwzględniać
istnienie stref bezpieczeństwa. Zabawki mają inspirować
dzieci do zabawy, przynosząc korzyści dla ich zdrowia
fizycznego i psychicznego.
Długoletnie obserwacje wykazują, że na tzw. os. Północna
istniejąca kanalizacja ogólnospławna nie jest w stanie odebrać
dużej ilości wód opadowych. Dlatego zasadne jest w
pierwszym etapie zaprojektowanie, a w drugim etapie
wybudowanie odpowiedniego odwodnienia. Zakres prac
projektowych zostanie ustalony po dokładnej analizie terenu i
istniejącej tam infrastruktury.
Projekt zakłada przebudowę ulicy Wspólnej wraz z częścią
chodnika tak aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu
drogowym i pieszym.
Zagospodarowanie na potrzeby seniorów kawałka dużej
działki obecnie zajmowanej w części przez plac zabaw dla
dzieci. Realizacja projektu ma za zadanie zintegrować młode
pokolenie ze starszym, wzmocnić więzi rodzinne, pobudzić
aktywność fizyczną seniorów (poprawić ich zdrowie i
wydolność organizmu).
Zagospodarowanie działki przy budynku Stowarzyszenia
„Wspólna Troska” poprzez stworzenie miejsca relaksacyjnowypoczynkowego, placu zabaw dla osób niepełnosprawnych
wraz z wyposażeniem (huśtawki, tunele, karuzelę) i
elementami małej architektury (ławki, kosze, altana
ogrodowa) oraz miejscem na grilla. Ponadto prace obejmować
będą drogi dojazdowe do budynku, nasadzenia roślinne oraz
zadaszenie wejścia głównego budynku. W chwili obecnej
teren jest niezagospodarowany, pozarastany chwastami.
Powstanie placu zabaw poza poprawą estetyki terenu stworzy
dzieciom i ich opiekunom miejsce atrakcyjnej zabawy, relaksu
i integracji z rówieśnikami.

Ogólna charakterystyka - projekty ogólnomiejskie na 2017
Lp.

TYTUŁ PROJEKTU

OPIS

1

"Bezpiecznie nad wodą" program edukacyjny dla dzieci
przedszkolnych i
wczesnoszkolnych

2

"Uroczysko" zagospodarowanie terenu
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego na potrzeby
sportowe, rekreacyjne i
widowiskowe

3

Skierniewickie spotkanie z
historią - piknik wraz z
inscenizacją

4

MZK Skierniewice podróżujesz
bezpiecznie - zakup apteczek do
udzielania pierwszej pomocy,
przenośnej torby medycznej,
szkolenie dla pracowników

5

"Łowcy cienia - czyli budujemy
strefę cienia nad zalewem”

Program ma za zadanie przedstawić dzieciom w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zabawny i ciekawy
sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym
wypoczynkiem nad wodą (np. poprzez konkursy plastyczne).
Zajęcia będą prowadzone w przedszkolach, szkołach, na
basenie i kąpielisku. Celem jest wykształcenie u dzieci
nawyków istotnych podczas pobytu i zabaw nad wodą i
terenach przywodnych.
W strefie sportowej przewidziano się wymianę nawierzchni
istniejących boisk i bieżni z trawiastej i żużlowej na sztuczną.
Obiekty będą wykorzystywane do gier i zabaw zespołowych,
konkurencji lekkoatletycznych i zręcznościowych. Na
obrzeżach boisk zaplanowano ławeczki.
W strefie rekreacyjnej przewidziano budowę na utwardzonym
podłożu trzech drewnianych altan, z których jedna będzie w
kształcie rotundy wyposażona w ruszt, komin i siedziska, zaś
pozostałe w przekroju prostokątne, z drewnianymi stołami i
miejscami do siedzenia. W strefie widowiskowej
przewidziano budowę miniamfiteatru z miejscami do
siedzenia przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz
zakup
sprzętu
nagłaśniającego.
stworzenie
alejek
spacerowych usytuowanych wśród istniejącego drzewostanu,
z ławeczkami wzdłuż ciągów pieszych. Ostatnią częścią
projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw,
powiększenie istniejącego parkingu oraz budowa sanitariatu z
bieżącą wodą i kanalizacją.
Projekt ma na celu przybliżyć mieszkańcom miasta historię
regionalną i ogólnopolską. W trakcie trwania pikniku
odbywać się będą pokazy grup historycznych z różnych epok,
począwszy od XVI do XXI w. Mieszkańcy będą moli również
w tym czasie zapoznać się z już istniejącymi zawodami
wykonywanymi przed laty, jak i dotknąć, a nawet kupić
wykonane na miejscu ozdoby, tzw. rękodzieło.
Zakup profesjonalnych apteczek do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, które znajdowałyby się w każdym
autobusie MZK poruszającym się po mieście Skierniewice.
Zakup torby medycznej, która znajdowałaby się w siedzibie
głównej MZK oraz przeszkolenie pracowników MZK w
zakresie ratownictwa drogowego.
Zakup i instalacja parasoli plażowych na plażach zbiornika
wodnego ZADĘBIE. Parasole – czasze typu „strzecha” o
rozpiętości ok. 4m, umieszczone na drewnianych słupach.
Czasze pokryte impregnatem uniemożliwiającym ich zapłon
lub celowe podpalenie. Parasole mają wizualnie prezentować
styl „Bahama”.

