
LISTA ZŁOŻONYCH INICJATYW W RAMACH GRODZISKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH 2023

l.p. Lokalizacja inicjatywy Tytuł inicjatywy Opis inicjatywy

1. 1/GIS/2023 Klatka do treningu OCR/Ninja

2. Grąblewo 2/2023/GIS

3. 3/2023/GIS Futbolowy zakątek

4. 4/2023/GIS

5. Albertowsko 5/2023/GIS

6. 6/2023/GIS

Numer 
inicjatywy

WNIOSKOWANA 
KWOTA

Park Miejski w Grodzisku 
Wielkopolskim

Klatka OCR/Ninja to konstrukcja będąca kombinacją sprzętu , który 
umożliwia wielowariantowy trening techniki i siły z 
wykorzystaniem większości przeszkód spotykanych na zawodach 
OCR i torach Ninja. Będzie to miejsce dla osób, które chcą rozwijać 
świadomość pracy i kontroli nad własnym ciałem, sprawdzi się także 
jako strefa zabawy dla dzieci i rodziców.

40 000,00 zł

Modernizacja  placu zabaw w 
Grąblewie  - etap 2

Głównym celem projektu jest poprawienie jakości życia 
mieszkańców gminy, w szczególności Grąblewa. Doposażenie placu 
zabaw ma znaczenie także dla uczniów Szkoły Podstawowej 
korzystających z tego miejsca w trakcie zajęć świetlicowych oraz 
wychowania fizycznego. Docelowo będzie to miejsce spotkań 
międzypokoleniowych.

39 778,20 zł

Grodzisk Wielkopolski, ul. 
Winna. Teren gminny obok 
Przedszkola Chatka 
Puchatka

Zagospodarowanie przestrzeni w infrastrukturę sportową, która 
pozwoliłaby stworzyć miejsce zabaw i aktywnego spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla.

40 000,00 zł

Budynek dawnego Dworca 
Kolejowego w Ujeździe

Muzeum Grodziskich 
Drezyniarzy

Projekt ma na celu utworzenie muzeum i wyeksponowanie zbiorów 
pamiątek kolejowych zgromadzonych przez członków 
Stowarzyszenia Grodziskiej Kolei Drezynowej. 

40 000,00 zł

Budowa wiaty biesiadnej w 
Albertowsku

Celem projektu jest postawienie wiaty biesiadnej wraz z 
przyłączeniem prądu na terenie dawnego boiska szkolnego w 
Albertowsku. Wiata pozwoli kontynuować działania mieszkańców 
naszej wsi tj. Festiwal Mleka

36 980,00 zł

Słocin (działka przy Szkole 
Podstawowej)

Modernizacja placu zabaw w 
Słocinie

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności obecnego placu zabaw 
– wymiana najstarszego urządzenia, które nie nadaje się już do 
naprawy. Wymiana zabawek na placu zabaw pozwoli na bezpieczne 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

39 500,00 zł



7. 7/2023/GIS Budowa boiska do siatkówki

8. Kąkolewo, Plac pod Dębami 8/2023/GIS

9. Kąkolewo, boisko szkolne 9/2023/GIS Rozwój przez zabawę

RAZEM

Kąkolewo, plac przy Szkole 
Podstawowej im. A. Grubby

Celem projektu jest zbudowanie boiska do siatkówki plażowej co 
pozwoli stworzyć miejsce dla młodzieży, których brakuje. 
Inicjatywa budowy boiska wyszła od młodych mieszkańców 
Kąkolewa.

25 720,00 zł

Rewitalizacja Placu pod 
Dębami – kontynuacja

Projekt jest kontynuacją rewitalizacji placu. Zakłada zakup 
metalowego garażu, przygotowanie podłoża oraz jego 
zakotwiczenie. Dodatkowo planowane jest postawienie tam 
drenażowej oczyszczalni ścieków wraz z małą toaletą oraz 
doprowadzenie wody. Tworzenie wylewki zaplanowane jest w 
czynie społecznym.

36 620,80 zł

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego, atestowanego placu zabaw 
dla dzieci w Kąkolewie, z którego będą mogły skorzystać dzieci z 
Albertowska, Rojewa, Czarnej Wsi. 

36 785,96 zł

335 384,96 zł
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