Numer

1

Przedstawiciel grupy
inicjatywnej

Nazwa zadania

Radosław Gawrecki

„Cykl zawodów (2
edycje) w kolarstwie
górskim cross country w
ramach Północnej Ligi
XC”

2

Radosław Gawrecki

3

Leszek Roszkowski

4

Mateusz Orzechowski

5

Fundacja Lotniczy
Grudziądz

Opis

Przeprowadzenie zawodów w kolarstwie
górskim. Powstanie trasa o dł. ok. 5 km
pokonywana czterokrotnie, na której
znajdować się będą przeszkody
i elementy techniczne.
Zbudowanie boiska sportowego
o wymiarach 20x40 m wraz
„Rekreacyjny obiekt
z piłkochwytem. Wyposażenie do siatkówki,
aktywności fizycznej dla
badminton. Dziecięcy certyfikowany
dzieci, młodzieży i
pożarniczy tor przeszkód CTiF, stanowiska
dorosłych Sportowy
armatury wodnej, mini wspinalnia imitująca
Ognik”
budynek kilkukondygnacyjny ze zjeżdżalnią,
sekcja tryskaczowa.
Nieodpłatne zajęcia praktyczne
„Pracownia modelarska”
z modelarstwa dla dzieci i młodzieży.
Wycieczki do obiektów kolejowych.
„Uzielenianie
Nasadzenia drzew i roślin :
Grudziądza – nasadzenia
- ul. Bydgoska – na pasie zieleni przy
drzew i roślin na ulicach
przystanku Bydgoska/Przedmieście,
Bydgoskiej,
- ul. Małogroblowa przed muralem,
Małogroblowej i Łęgi”
- ul. Łęgi - naprzeciwko bloku nr 5.

„Gala z okazji 100-lecia
lotnictwa na ziemi
grudziądzkiej z wystawą
eksponatów w muzeum i
prelekcją”

Podczas gali zostaną uhonorowane osoby,
które wybitnie przyczyniły się do rozwijania
i promowania lotnictwa na terenie
Grudziądza i okolic. Mieszkańcy będą mieli
okazje zobaczyć zdjęcia i modele sprzętu
wojskowego z przełomu z 100 lat. Wystawa
odbędzie się w Muzeum w Grudziądzu
w okresie od marca do maja 2020 r.

Decyzja
Prezydenta

Okres realizacji

Pozytywna

07.06.2020 r.
11.10.2020 r.

Pozytywna

30.03.2020 r.30.09.2020 r.

Pozytywna

03.2020 r. –
31.12.2020 r.

Pozytywna

Wrzesień 2020 r.

Pozytywna

1.03.2020 31.05.2020 r.

6

Adam Przybylak

„Budowa pumptrack’a
czyli toru rowerowo rolkowo –
deskorolkowego”

7

Grudziądzki Klub
Balonowy

„Międzynarodowe
Wielkanocne Zawody
Balonowe - Balonowy
Puchar Polski
w Grudziądzu”

8

Rafał Chylewski

„Park Dworski
Kuntersztyn”

Marcin Łapiński

Udostępnienie
mieszkańcom nagrań
wideo z lat 90,
dokumentujących
obyczaje i życie
kulturalne miasta

9

Zaadoptowanie mało używanego starego
boiska do koszykówki SP nr 21
o powierzchni 400 m2 na tor typu
„pumptrack”.
Zasianie trawy oraz nasadzenia roślin.
Konkurencje na terenie miasta będą
rozgrywane według Balonowego Pucharu
Polski. Oprócz zawodników na
grudziądzkim niebie ma pojawić się replika
zabytkowego balonu braci Montgolfier.
Konkurs fotograficzny dla mieszkańców.
Spotkanie mieszkańców z zawodnikami
podczas nocnego pokazu w centrum
Grudziądza.
Stworzenie ścieżki spacerowej wzdłuż
znajdujących się na terenie parku pomników
przyrody, oświetlenie terenu, monitoring,
demontaż płotu dzielącego park, rozbiórka
ogrodzenia przy ul. Kochanowskiego umożliwienie mieszkańcom wejścia od
strony ulicy. Nasadzenia żywopłotu.
Udostępnienie mieszkańcom
zdigitalizowanych nagrań VHS, które
realizowane były przez Studio Produkcji TV
Akcent. Przeniesienie ok. 900 kaset na
nośnik cyfrowy. Pliki wideo umieszczone
zostaną na serwerze miejskim, skąd będą
udostępnione mieszkańcom.

Pozytywna

Kwiecień –
październik
2020 r.

Pozytywna

2020 r.

Pozytywna

Maj – sierpień
2020 r.

Pozytywna

Kwiecieńgrudzień 2020 r.

