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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE – 2 głosy do wykorzystania
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Tężnie solankowe-gigantyczny filtr powietrza
2. Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fontanny Orła Białego na Pl. Orła Białego w celu jej uruchomienia
Prace modernizacyjne poprawiające bezpieczeństwo pieszych na ul. Ofiar Oświęcimia na odcinku od skrzyżowania z ul.
3. Czesława i ul. Staszica (przedszkole i LO nr 5)
4. Rewitalizacja Parku Pomorzańskiego im. Gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego
5. Butelkomaty dla Szczecina
6. Zakup specjalistycznego sprzętu poszukiwawczego do badania obiektów historycznych w obszarze Miasta Szczecin
7. Ściana Płaczu 2.0 przy Al. Wojska Polskiego – miejsce spotkań mieszkańców
8. Amfiteatr Prawobrzeże – scena koncertowa na Rubinowym Stawie
9. Przebudowa całej ul. Boryny wraz z budową miejsc postojowych
10. „SZCZECIN BEZ PLASTIKU!” (butelkomaty, miejskie źródełka/poidełka, EKOkontener – kampania społeczno-edukacyjna)
11. Rewitalizacja Jaworowego Stawu na Warszewie
12. Majsterkownia Szczecin
Mieszkańcy rewitalizują – przywracamy historyczny Park Tilebeinów, przy ul. Dębogórskiej, Osiedlu Żelechowa, Dzielnicy
13. Północ, Miastu Szczecin
14. Sentymentalny Szczecin. Wspomnienia o Zakładach Odzieżowych Dana i Odra
15. Jezioro Łabędzie w Szczecinie
16. Łąka wśród aut – Kwiaty polne na Obwodnicy Śródmiejskiej (Krasińskiego – Arkońska)
17. Szczecin bez korków – kampania społeczna zachęcająca do mobilności bez użycia samochodu
18. Maszt dla Polski
19. Jawny samorząd supermocą szczecinian!
20. Ratujemy załomskie Gryfy – renowacja rzeźb
21. 3 Maja – rewitalizacja placu
22. Szczecin bliżej wody – bardziej bezpieczny
23. Ekologiczny Szczecin – torby bawełniane dla szczecinian
24. Odkorkujmy Szczecin! Poprawa bezpieczeństwa i jakości zrównoważonej mobilności mieszkańców Szczecina
25. Wodny plac zabaw
26. Park Żeromskiego – mieszkańcy odnawiają najpiękniejszy park w mieście
27. Tomasz Knapik w każdym autobusie i tramwaju w Szczecinie!!
28. Pierwsza skateplaza w Szczecinie wraz z mini skateparkiem dla najmłodszych
29. Fotopułapki – stop wandalizmowi i dzikim śmieciowiskom!
Już dzisiaj Floating, już dzisiaj Garden, czyli kwitnące rośliny wodne w miejskich stawach i jeziorach, kwietne łąki w par30. kach i na ulicznych skwerach
Przyjazna komunikacja miejska w Szczecinie budowa przystanku tramwajowego przy Placu Zwycięstwa obok Kościoła
31. Garnizonowego w stronę Pl. Kościuszki
32. Mobilna łazienka dla bezdomnych
33. Pszczelna 2020 – zadaszony kompleks boisk wielofunkcyjnych
34. Szczecin – stolicą Paprykarzu!
35. Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie Przychodni TOZ
36. System podziemnych zbiorników na śmieci
37. Budowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim
38. Równe chodniki dla Szczecina
39. Słodki zakątek Osowa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Miodowej na Osowie

PROJEKTY W OBSZARACH LOKALNYCH – 3 głosy do wykorzystania
OBSZAR LOKALNY: SKOLWIN, STOŁCZYN, GOLĘCINO - GOCŁAW

MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69

OBSZAR LOKALNY: BUKOWO, WARSZEWO
LP. TYTUŁ PROJEKTU

MÓJ GŁOS

1. Boisko Dla Bukowa!
2. Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym
3. Odkryj zapomniane z mapą, czyli Zielony Punkt Kontrolny na terenie Uroczyska Kupały
4. Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Podbórzańskiej i Kalinowej
5. Ulica Duńska – łąka kwietnia zamiast zaniedbanego trawnika
6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej w miejscu wydeptanej ścieżki

OBSZAR LOKALNY: OSÓW, GŁĘBOKIE-PILCHOWO, KRZEKOWO-BEZRZECZE
LP. TYTUŁ PROJEKTU
Utwardzenie nawierzchni drogi i wykonanie chodnika do posesji – domów przy ul. Szerokiej 50, 50a, 50c, 50d, działki
1. nr 10/15, 10/8, 10/16
2. Poidełka na trasie biegowo - rowerowej wokół Arkonki
3. Ekologiczna biblioteka osiedlowa Osów
4. Plac zabaw siłownia pod chmurką zdrowe Bezrzecze

MÓJ GŁOS

OBSZAR LOKALNY: ZAWADZKIEGO-KLONOWICA
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego
2. Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej

OBSZAR LOKALNY: ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole
2. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Arkonia Cup 2020

OBSZAR LOKALNY: NIEBUSZEWO
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Montaż podpórek rowerowych na obwodnicy śródmiejskiej
2. Panorama dzielnicy – mural na ul. Warcisława
3. Strefa aktywności i rekreacji na Książąt Pomorskich
4. Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim

OBSZAR LOKALNY: ŻELECHOWA
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Remontujemy nawierzchnię drogi i porządkujemy podwórko przy ul. Grzymińskiej na Osiedlu Żelechowa
2. Rekreacyjny skwer Królewskiego/Krucza – rozbudowa
3. Wybieg dla psów na Osiedlu Żelechowa
4. Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa
5. Budowa łącznika Pelikana-Kormoranów (Osiedle Sienno)

OBSZAR LOKALNY: DRZETOWO-GRABOWO
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Plac zabaw i spotkań dla mieszkańców Drzetowa
2. Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois

OBSZAR LOKALNY: NIEBUSZEWO-BOLINKO
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Budowa parkingu przy ul. Dembowskiego
2. Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi
3. Nowa nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego i siłownia pod chmurką przy SP41 z Ol ulica Cyryla i Metodego 44

OBSZAR LOKALNY: POGODNO, ŁĘKNO
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Park Kasprowicza w kwiatach

OBSZAR LOKALNY: GUMIEŃCE
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Renowacja zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie
2. Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukrowej
3. Budowa Skate Parku przy jeziorku Słonecznym na Gumieńcach
4. Bukówka – droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych oraz osób
5. z dysfunkcjami ruchu

OBSZAR LOKALNY: ŚWIERCZEWO
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w parku przy ul. Twardowskiego
2. Praktyczne, nowe ławki na Osiedlu Świerczewo
3. Łąka kwietna na Osiedlu Przyjaźni i Kaliny

OBSZAR LOKALNY: TURZYN
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Wędrujące Drzewa na ul. Pocztowej
2. Park kieszonkowy Turzyn

OBSZAR LOKALNY: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC, ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD
LP. TYTUŁ PROJEKTU
Prace modernizacyjne poprawiające bezpieczeństwo pieszych przy Rondzie Giedroycia w rejonie kładki dla pieszych
1. nad ul. Staszica
2. Spacerowy Szczecin – zachwycająca ul. Wielkopolska (Śródmieście północ)
„Spotkania przy Najdłuższej Alei Miasta”/całoroczny cykl wydarzeń przy Ścianie Płaczu i Wojska Polskiego – Pchli targ
3. – Aktywności Mieszkańców – Wydarzenia Kulturalno Społeczne

MÓJ GŁOS

4. Plac zabaw dla dzieci
5. Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 33 „Koniczynka” – stworzenie placu zabaw dla dzieci z przedszkola i okolicy

OBSZAR LOKALNY: CENTRUM
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Spacerowy Szczecin – zachwycająca ul. Wielkopolska (Centrum)
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę
2. placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni

OBSZAR LOKALNY: POMORZANY
LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Budowa „siłowni pod chmurką” w obrębie boiska na osiedlu Mieszka I

MÓJ GŁOS

2. Plac zabaw – boisko „Błękitnej”, Pomorzany
3. Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie
4. Huśtawki dla niepełnosprawnych
5. Zagospodarowanie nieużytku na cele parkingowe

OBSZAR LOKALNY: STARE MIASTO, NOWE MIASTO, MIĘDZYODRZE – WYSPA PUCKA
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
Podjazdy dla wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych w ciągu ulicy Kusocińskiego wraz z nasadzeniem
1. dodatkowych drzew w miejsce wyciętej zieleni
2. Bulwary w kwiatach
3. Szczecin stawia na badminton – całoroczna hala do gry w badmintona na Starym Mieście
4. Otwarty park trampolin
5. Strefa rekreacji i aktywności na Miejskiej Strefie Letniej
6. Łąka kwietna przy Trasie Zamkowej
7. Społeczna Łąka 2.0
8. Fontanna w Parku im. S. Żeromskiego
9. Miejskie popielniczki – wygląd i zastosowanie
10. Odkryj osobliwości przyrodnicze Parku Żeromskiego w Szczecinie
11. Miejski pasaż „Róża Wiatrów”
12. Święto placu Orła Białego – festiwal mieszkańców na Starym Mieście

OBSZAR LOKALNY: ŻYDOWCE – KLUCZ, PODJUCHY, ZDROJE
LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Mały Bukowiec – Górka zjazdowo – wspinaczkowa w Parku Wszystkich Dzieci na Osiedlu Żydowce – Klucz
2. Zagospodarowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej

MÓJ GŁOS

3. Park Wolności w Podjuchach – Zieleniec Wolności
4. Podjuchy małe rzeczy – chodniki i oświetlenie

OBSZAR LOKALNY: DĄBIE
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Skatepark w Dąbiu – rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu „Orła”

OBSZAR LOKALNY: SŁONECZNE, MAJOWE
MÓJ GŁOS

LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Więcej drzew!
2. Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły – oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym

OBSZAR LOKALNY: BUKOWE-KLĘSKOWO
LP. TYTUŁ PROJEKTU

MÓJ GŁOS

1. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Swojskiej – budowa chodnika i 20 miejsc parkingowych
2. Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego – bezpieczna droga Bukowe – Kijewko

OBSZAR LOKALNY: PŁONIA – ŚMIERDNICA – JEZIERZYCE,
KIJEWO, WIELGOWO-SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO, ZAŁOM - KASZTANOWE
LP. TYTUŁ PROJEKTU
1. Park Płonia – osiedlowy plac zabaw dla dzieci
2. Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie
3. Plac zabaw na jaki zasługuje Sławociesze
4. Park Kijewo – osiedlowy plac zabaw dla dzieci
5. Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym
6. Szczecin stawia na badminton – całoroczna hala do gry w badmintona w Wielgowie
7. Zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu wraz z miejscem na ognisko przy Olszowym Stawie
8. Tablice informacyjne na trasie od ulicy Pyrzyckiej – poprzez Spokojną w kierunku Kołowa oraz Glinnej
9. Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz czuj10. ników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina

MÓJ GŁOS

