PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018R.
PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2
GŁOSOWAĆ MOŻNA OD 15 LISTOPADA 2017R. DO 15 GRUDNIA 2017R.

Rekreacja i wypoczynek – Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy
Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie
Rekreacja i wypoczynek - „Zielona Kraina” na osiedlu górniczym przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie ma na celu
zagospodarowanie niewykorzystanego terenu od strony północnej poprzez stworzenie
nowego miejsca rekreacji i wypoczynku, który będzie swoistym przedłużeniem placu
zabaw oraz siłowni zewnętrznej mieszczącej się przy ul. Kościuszki, będzie
alternatywą na nową przestrzeń publiczną.
Projekt zakłada:
– modernizację ogrodzenia, poprzez wykonanie nowej bramy wjazdowej
– wykonanie chodnika
– wykonanie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego
– wykonanie miejsc postojowych pod kątem 45° na 8 samochodów osobowych z
kostki brukowej wraz z pracami rozbiórkowymi fundamentów poniżej gruntu
po byłych budynkach gospodarczych
– teren zielony (nowe nasadzenia)
– zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem
– urządzenie – zestaw do aktywności sprawnościowej
– wykonanie terenu minigolfa
– montaż oświetlenia – 2 lampy
– montaż 2 kamer oraz podłączenie do istniejącego monitoringu
– wykonanie nowego stanowiska na kontener na śmieci
Rekreacja i wypoczynek - „Zielona Kraina” na osiedlu górniczym przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie głównym celem projektu jest:
promowanie wśród uczniów i okolicznych mieszkańców prozdrowotnego i
aktywnego trybu życia oraz niwelowanie negatywnych przyzwyczajeń związanych z
niszczeniem środowiska naturalnego, tego bliskiego wokół domu, szkoły. Planowany
teren powstanie w wydzielonej części obecnie istniejącego niezagospodarowanego
terenu szkoły. Doraźne próby modernizacji tego terenu nie przynoszą oczekiwanego
efektu i teren ten nie może stanowić miejsca do bezpiecznej zabawy i odpoczynku nie
tylko uczniów SP NR 2. Projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego
dotyczy naprawy infrastruktury, podniesienia stanu estetycznego otoczenia szkoły i
sąsiadującego z nim osiedla. Nowy teren ma być miejscem zajęć: szkolnych ,
pozalekcyjnych, wypoczynkowych oraz integracji społecznej mieszkańców osiedla.
Minigolf jest rekreacją dla każdej grupy wiekowej, natomiast zestaw sprawnościowy
o charakterze parku linowego przyczyni się do aktywności fizycznej. Zamontowane
oświetlenie oraz dodatkowe kamery spowodują zahamowanie aktów wandalizmu,
oraz dewastacji tego terenu. Przygotowując propozycję do Budżetu Obywatelskiego

na 2018 rok mam nadzieję, że propozycja jest zasadna i będzie wykorzystana przez
mieszkańców osiedla nr 2 w Kłodawie.
Wartość projektu : 180.800.zł.
Wnioskodawca projektu: Ewa Czarnecka

