Budżet obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2019
Prezentacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców i przyjętych do głosowania.
(porządek zgodny z wylosowanymi pozycjami na listach do głosowania oraz kolejnością zasięgu: ogólnomiejski, –wschód, –zachód, –
centrum, –Marysin).

1.
NAZWA
Aktywizacja i integracja seniorów w Szklarskiej Porębie poprzez organizację wycieczek i spotkań kulturalnych
WNIOSKODAWCA
Jadwiga Kamińska, jaga-kaminska@wp.pl
ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
Drezno-Saksonia (Republika Federalna Niemiec)
Górne Łużyce (Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec)
Czeski Raj (Republika Czeska)
„Teatr Nasz” w Michałowicach
CHARAKTER
Nieinwestycyjny
DZIEDZINA
Integracja społeczna
BENEFICJENCI
Seniorzy, emeryci i renciści ze Szklarskiej Poręby – łącznie w projekcie weźmie udział ok. 150 osób (po 50 osób
w każdej wycieczce)
OPIS
Organizacja i przeprowadzenie 4 autokarowych wycieczek krajoznawczych:

1. do Drezna, ze zwiedzaniem Galerii Mistrzów Starych, poznaniem historii regionu i miasta
2. na Górne Łużyce dla poznania dziejów łużyckich po stronie polskiej i niemieckiej, architektury i kultury
narodów
3. do Czeskiego Raju ze zwiedzaniem jaskiń, poznaniem przyrody, kultury narodu czeskiego
4. do TEATRU NASZEGO w Michałowicach
UZASADNIENIE
Wspólny wyjazd mieszkańców miasta jest okazją, szczególnie dla seniorów, na spotkanie ze znajomymi, spędzenie czasu we wspólnym gronie, na poznanie życia, dziejów i historii zagranicznych sąsiadów, poznanie ciekawych miejsc, architektury, przyrody, zbiorów muzealnych, a także życia mieszkańców przygranicznych terenów
na przestrzeni wieków.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 30550 zł
2.
NAZWA
Miejska górka saneczkowa
WNIOSKODAWCA
Piotr Kozioł, tel. 502 208 150, pkoziol5@gmail.com
ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
Część działki nr 439/15 w obrębie 6 — teren po lewej stronie przy nowo budowanej ul. Stromej; powierzchnia
o szerokości ok. 20 metrów i długości 60 metrów (do linii garażów).
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Rekreacja, sport, ochrona środowiska, kultura.
BENEFICJENCI
Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi oraz dodatkowa atrakcja dla turystów. Mieszkańcy i goście Szklarskiej Poręby nie mają aktualnie bezpiecznego i dostępnego miejsca do saneczkowania.
W sezonie zimowym z miejskiej górki może korzystać 300-400 osób dziennie. Dzięki zagospodarowaniu terenu
latem może to być to teren piknikowy, a także naturalny obszar do prezentacji scenicznych.
OPIS
Przeprowadzenie robót ziemnych w pasie o szerokości 20 m i długości 60 m, polegających na:
•

wyprofilowaniu zbocza, ścięciu istniejącego wypiętrzenia oraz wykonaniu przeciwstoku.

•

wykarczowaniu samosiejek

•

nasadzeniu krzewów ozdobnych (przy linii garażów) na długości ok. 20 m

•

ustawieniu 6 ławek i koszów na śmieci wzdłuż stoku, od strony planowanego chodnika przy ul. Stromej

•

zasiania trawnika dostosowanego do intensywnego użytkowania

UZASADNIENIE
Mieszkańcy miasta i turyści nie mogą korzystać z warunków zimowych jeżdżąc bezpiecznie na sankach. Miejska
górka saneczkowa da możliwość bezpiecznego uprawiania tej formy rekreacji. Będzie też dodatkową atrakcją
turystyczną miasta, skierowaną do najszerszej grupy docelowej gości: rodzin z dziećmi. Lokalizacja przy parkingu (docelowy parking miejski za sklepem NETTO) oraz w bliskim sąsiedztwie Ski Areny SZRENICA to dodatkowy
wielki atut. Latem, dzięki planowanemu ukształtowaniu terenu można będzie wykorzystać teren jak amfiteatr
i organizować tam wydarzenia plenerowe. Może też służyć do piknikowania.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 30200 zł:
•

prace ziemne wraz z ewentualnym dowiezieniem ziemi — 4000 zł

•

założenie trawnika na pow. ok. 1200 m2 — 16000 zł

•

posadzenie krzewów ozdobnych w szpalerze na dł. ok. 20 m — 1200 zł

•

zakup i ustawienie ławek i koszów (6 kompletów, ławki tzw. miejskie publiczne, betonowe lub żeliwnodrewniane; kosze betonowe z wyjmowanym wkładem metalowym) — 9000 zł

Brak kosztów dokumentacyjnych (nie są wymagane przy tego rodzaju pracach).
Utrzymanie, a więc pielęgnacja trawnika: nawożenie, koszenie, wertykulacja itp. w skali roku — ok. 2500 zł; w
ciągu 5 lat — ok. 12500 zł
3.
NAZWA
Festiwal muzyki folkowej CELTYCKA NOC POD SZRENICĄ
WNIOSKODAWCA
Robert Pawłowski, tel. 722 276 280
ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
ŻELAZNY TYGIEL WALOŃSKI przy ul. 1 Maja 66
CHARAKTER
Nieinwestycyjny
DZIEDZINA
Kultura
BENEFICJENCI
Oferta programowa festiwalu skierowana jest do mieszkańców miasta oraz turystów. Przedział wiekowy odbiorców poprzednich edycji festiwalu nie jest ograniczony. Maksymalna liczba odbiorców w trakcie jednego
koncertu — 800 osób. Planowana liczba odwiedzających festiwal rotacyjnie w ciągu trzech dni — ponad 5000
osób.
OPIS
Edycje festiwalu z lat ubiegłych pokazały bardzo duże zainteresowanie mieszkańców miasta i turystów. Tegoroczna formuła zostanie rozszerzona o trzydniowy festyn waloński, wzbogacony o występy grup rekonstrukcyjnych, stoiska z wyrobami rzemiosł dawnych oraz biesiady. Podczas festiwalu odbędą się górskie igrzyska przygraniczne, questing, zabawy i zawody plebejskie z nagrodami. Nową formułą wcześniej nigdzie nie spotykaną,

jest zaproszenie do udziału muzyków ulicznych. Najważniejszym motywem przewodnim festiwalu pt. Precz z
plastikiem, będą warsztaty ekologiczne z nauki życia i codziennego funkcjonowania bez przedmiotów niszczących planetę, jakimi są wyroby z plastiku. Planowane są darmowe warsztaty dla dzieci młodzieży i dorosłych
oraz cykl prelekcji dotyczących możliwości funkcjonowania bliżej natury.
UZASADNIENIE
Festiwal jest doskonałą formą integracji mieszkańców i uzupełnieniem przestrzeni kulturalnej Szklarskiej Poręby. Niepowtarzalna formuła oraz brak podobnego wydarzenia na Dolnym Śląsku zadowala wielu mieszkańców.
Znaczącym jest fakt, iż wydarzenie wydajnie wpływa na marketing — 90 % mieszkańców miasta żyje z usług turystycznych, a fakt dodatkowej kampanii reklamowej miejscowości jest pozytywnie odbierany przez mieszkańców. Jedyny w Polsce festiwal celtycki przyciąga ludzi, którzy niekoniecznie odwiedziliby Szklarską Porębę, gdyby nie ta okoliczność.
Szczególnie na sercu obywatelom gminy leżą działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 40000 zł:
•

oprawa artystyczna (artyści, grupa rekonstrukcyjna, konferansjer) — 17000 zł

•

nagrody dla uczestników konkursów i igrzysk — 2500 zł

•

obsługa akustyczna, oświetlenie — 4000 zł

•

catering dla artystów i wolontariuszy — 1700 zł

•

zakwaterowanie artystów i obsługi technicznej — 2500 zł

•

obsługa elektryczna, rozstawienie sceny, straganów, prace porządkowe, ochrona itp. — 5500 zł

•

opłaty i ubezpieczenie — 600 zł

•

zaplecze sanitarne — 1200 zł

•

prelegenci, edukatorzy ekologiczni — 2500 zł

•

działania promocyjne — 2500 zł

Do realizacji projektu nie są wymagane zgody instytucji zewnętrznych.
Projekt nie będzie generował kosztów w kolejnych latach.
Wsparcie merytoryczne oraz techniczne festiwalu zapewni stowarzyszenie Sudeckie Bractwo Walońskie.
4.
NAZWA
Park dla psów SK
WNIOSKODAWCA
Leopold Galicki, leopoldgalicki@gmail.com
ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
Działka nr 466, obręb 5
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Kultura i rekreacja w znaczeniu możliwości nowoczesnego uprawiania funkcji właściciela psa jaką daje park dla

psów
BENEFICJENCI
Weekendowi i urlopowiczowi przybysze z psami jak i właściciele psów ze Szklarskiej.
OPIS
Najbliższy park dla psów znajduje się w Jeleniej Górze, niedaleko Galerii Sudeckiej. Jest to przykład dużego parku dla psów. Wrocław ma co najmniej 4 parków dla psów, o różnych rozmiarach. Wyposażone są one m. in. w
ławki i urządzenia do trenowania i zabawy psów.
Idealnym położeniem parku jest takie, o ta wskazana działka ma takie położenie, skąd jest stosunkowo krótkie i
łatwe dojście do miejsca, gdzie można kupić kawę i inne napoje. Gdyby była taka możliwość, byłoby dobrze w
zagospodarowaniu gruntu, wziąć pod uwagę konsumowanie napojów przy stoliku. Widziałem wiele parków dla
psów i nigdzie takiego udogodnienia nie spotkałem, ale można by być tu nowicjuszem, co nie musi dużo kosztować.
UZASADNIENIE
45 procent gospodarstw domowych w Polsce posiada psa. Część właścicieli psów, robiąc wypady turystyczne,
czy spędzając urlop ma lub chciałaby mieć swojego psa ze sobą. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby oczywiście też
mają psy.
Chociaż zielonych terenów jak parki, lasy, łąki jest dużo więcej w Szklarskiej niż w dużych miastach, to jednak
nie ma tu miejsca dla psów, gdzie mogłyby one mieć wolny wybieg i możliwość tzw. wyhasania się razem z innymi psami.
Szklarska Poręba jako miejsce dla turystów i urlopowiczów, jest atrakcyjna z wielu mocno ważących względów,
ale każdy wkład do wachlarza atrakcji, nawet taki mały jak np. park dla psów, jest plusem. Również, oczywiście
i dla samych mieszkańców.
Jak już wspomniano, park dla psów nie tworzy tylko ramę dla spotkań psów, ale też dla ich właścicieli. Nawiązywanie kontaktów i rozmowy / pogawędki wypływają naturalnie; jest się razem i reaguje się na zachowanie
psów. Żadna kawiarnia, czy restauracja nie daje takiej możliwości spontanicznego i bliskiego kontaktu.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 35000 zł:
•

dokumentacja, zezwolenia, prace porządkowe — 5000 zł

•

ogrodzenie — 15000 zł

•

zagospodarowanie gruntu jak trawa, krajobraz gruntu — 10000 zł

•

wyposażenie jak ławki, itd. — 5000 zł

Oszacowanie z osobistego doświadczenia, dlatego może ono znacznie odbiegać od rzeczywistych cen.
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach: porządkowania i napraw wyposażenia:
•

ok. 2000 zł w skali roku

•

ok. 10000 zł w skali 5 lat
5.

NAZWA
Jubileusz X-cio Lecia UTW „Jeszcze Młodzi” 2019. „Na czym polega edukacja senioralna mieszkańca Szklarskiej
Poręby. Co możesz zyskać? Co możesz przeżyć?”
WNIOSKODAWCA
Irena Kubera, utwjeszczemlodzi@onet.pl

ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
1. Ośrodek Wypoczynkowy KRÓLOWA KARKONOSZY w Szklarskiej Por.
2. Siedziba UTW — Miejski Osrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Por.
CHARAKTER
Nieinwestycyjny
DZIEDZINA
Promocja edukacji, edukacja i działania kulturalne, a dzięki temu: nauka, rozwój, zabawa
BENEFICJENCI
Aktualni studenci UTW „JM” – 93 osób.
Osoby legitymujące się posiadaniem certyfikatu ukończenia roku akademickiego UTW „JM”-50.
Instruktorzy działający na rzecz UTW, wykładowcy – 30 osób.
Nowi słuchacze — seniorzy ze Szklarskiej Poręby seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia – co najmniej 30 osób.
Grupa artystyczna – 20 osób.
Klub seniora i rencisty, koło nr 5 – 60 osób.
Klub Senior 60+ — 20 osób.
Chór PORĘBIANIE — 20 osób.
OPIS
Jubileusz X-lecia ma polegać na uroczystym spotkaniu wszystkich słuchaczy UTW „JM” i zaproszonych osób.
Termin 22 października 2019 r. w OW KRÓLOWA KARKONOSZY w Szklarskiej Porębie, wybrano ze względu na
możliwość pomieszczenia większej ilości osób, ok. 300. Znajduje się tam obszerna aula, gdzie można umieścić
podesty z przeznaczeniem na wystąpienia VIP, wręczanie upominków, wyróżnień, a także występy artystyczne
uświetniające uroczystość. Wydarzenie przebiegać ma zgodnie z ustalonym programem. Podczas całego wydarzenia zaproszonymi gośćmi opiekować się będą wcześniej wytypowani i przygotowani wolontariusze UTW
„JM”. Na obszarze przewidzianym na wydarzenie znajdować się będą poszczególne sekcje na potrzeby sprawnej realizacji tej uroczystości:
1. rejestracja uczestników i odbiór pakietów z gadżetami promującymi ww. wydarzenie,
2. bufet kawowy,
3. scena i widownia w formie podestu i krzesełek ustawionych w wersji kinowej,
4. wystawa ze zdjęć dokumentująca działalność z X-lecia UTW ”JM”,
5. prezentacja sponsorów i instytucji, stowarzyszeń wspierających wieloletnie działania, wystawionych rollup-ów i banerów w formie ścianki promocyjnej, co wpłynie pozytywnie na przekaz medialny i uwidoczni współpracę,
6. wspólna uroczysta kolacja zwieńczająca uroczystość oraz wieczorek taneczny przy zespole muzycznym.
W zaplanowanej przerwie tzw. Otwarte Drzwi — zwiedzanie siedziby UTW „JM”, MOKSiAL–u, a w nim pokaz
zajęć np. TAI CHI, ZUMBA, artystyczne.
UZASADNIENIE
Jubileuszowe obchody X-cio lecia mają na celu ukazanie dorobku i osiągnięć z działalności UTW „JM” w formie
wernisażu, wystawy, wystąpień w części artystycznej z dotychczasowych działań dokonań i posiadanych zasobów stworzonych przez słuchaczy UTW „JM”. Autentycznego ukazania aktywizacji, integracji i mieszkańców. Po-

kazanie, że w ten sposób następuje rozwój osobisty, można poznawać nowych ludzi, dzielić się swoimi umiejętnościami, równocześnie je zdobywając. Obchody uroczystości X-lecia ww. wydarzenia dają możliwość na spotkanie się wszystkich zasłużonych osób, włącznie z założycielami UTW „JM”, dają możliwość na godne podziękowanie, podsumowanie i wspólne świętowanie, a to w tych czasach jest ogromną wartością. Nagminnie zauważa się odchodzenie od wspólnego świętowania i tendencję do zaniechania takich uroczystości, a w małych
społecznościach jest to ogromną wartością. Każdy chętny potencjalny słuchacz może przyjść i się zapisać na
wydarzenie, podczas którego będzie mógł nas poznać, ingerując się z innymi uczestnikami UTW „JM”. To aktywizacja i zaangażowanie obecnych jak i nowych seniorów dotychczas mało aktywnych w mieście.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 40000 zł (zestawienie na 150 osób):
•

wynajem sali, usługa gastronomiczna — 14000 zł (bufet kawowy, uroczysta kolacja)

•

upominki, wyróżnienia — 6000 zł (ramki na certyfikaty, statuetki dla studentów, statuetki okolicznościowe)

•

wydawnictwa różne — 7000 zł (publikacja podsumowania X lat, tomik wierszy słuchaczy UTW, plakaty
wydarzenia, certyfikaty, zaproszenia)

•

część artystyczna — 3000 zł (zespół na żywo)

•

gadżety reklamowe — 10000 zł (koszulki słuchacza z logo UTW, smycze reklamowe UTW, torby papierowe, zapinki okolicznościowe, roll-up z logo UTW, tablica reklamowa do siedziby UTW)
6.

NAZWA
W ogrodzie Ducha Gór — popołudnia poetycko-muzyczne
WNIOSKODAWCA
Izabela Broś, dom.hauptmannow@wp.pl
ZASIĘG
Ogólnomiejski
LOKALIZACJA
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów oraz Ogród Ducha Gór przy ul. 11 Listopada 23
CHARAKTER
Nieinwestycyjny
DZIEDZINA
Kultura
BENEFICJENCI
Mieszkańcy zainteresowani kulturą oraz turyści. Zaproszenia kierowane są do ok. 600 osób poprzez regionalne
mass-media. W każdym wydarzeniu udział bierze ok. 50 osób, co daje łączną liczbę 300 osób.
OPIS
Cykl spotkań muzyczno-poetyckich popularyzujących twórczość niemieckich i polskich artystów działających
w Szklarskiej Porębie w ramach przedwojennej i powojennej kolonii artystycznej. Inspiracją są wydarzenia
i ważne postacie z życia kulturalnego i artystycznego miasta i regionu: Wlastimil Hofmann, Carl Hauptmann,
Gerhart Hauptmann, Anna Teichmüller, tydzień Świętego Jana obchodzony w Szklarskiej Porębie, polskie i niemieckie zwyczaje świąteczne i świętojańskie — sztuka i obyczajowość polska i niemiecka.

Koncertom i recytacjom towarzyszą krótkie wykłady — wprowadzenia do każdego wydarzenia.
Udział biorą polscy i niemieccy artyści operowi, muzycy, aktorzy, pracownicy muzeum — Domu Carla i Gerharta Hauptmannów oraz członkowie stowarzyszenia Ars Augusta z Goerlitz.
Kolejne wydarzenia odbywają się w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów, a Noc Świętojańska — w Parku Ducha Gór.
Wydarzenia prowadzone są w języku polskim i niemieckim. Wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny (filmy,
zdjęcia). Część wykonywanych utworów muzycznych ma charakter premierowy, część jest komponowanych
specjalnie dla wydarzeń. Wprowadzenia poruszają mało znane tematy kultury niemieckiej i polskiej z regionu
Szklarskiej Poręby.
UZASADNIENIE
Szklarska Poręba nastawiona jest na rozwój sportu i turystyki. Projekt proponuje uzupełnić tę ofertę o kulturę.
Konieczność popularyzacji bogatej kultury miasta, należącego do międzynarodowej Federacji Koloni Artystycznych euroART, wśród mieszkańców i turystów jest koniecznością. Odbędzie się to poprzez zapoznawanie publiczności z niemieckim i polskim dziedzictwem kulturowym, co przyczyni się do trwałej zmiany stosunków polsko-niemieckich. Popularyzowana będzie stosunkowo mało znana, lokalna twórczość literacka i muzyczna, powstająca w Karkonoszach w okresie przed- i powojennym. Innym aspektem działania jest propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, na szacunku i akceptacji dla inności i odmiennych poglądów.
Innowacyjność działania polega na połączeniu działań artystycznych (muzyka, śpiew, teatr) z działalnością edukacyjną (wykłady, prelekcje).
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 26100 zł:
•

honoraria dla 19 artystów — 19000 zł

•

wykonanie profesjonalnej dokumentacji dźwiękowej imprez — 2700 zł

•

wynagrodzenie dla kompozytora — 1300 zł

•

strojenie fortepianu — 400 zł

•

projekty ulotek reklamowych — 900 zł

•

druk ulotek reklamowych — 600 zł

•

poczęstunek — 1200 zł

Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz stowarzyszeniem Ars Augusta z Goerlitz. Na cele jego realizacji Muzeum Karkonoskie udostępnia wnętrza swojego oddziału: Dom Carla
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie wraz z obsługą. Pracownicy merytoryczni Domu Hauptmannów
oraz prezes zarządu stowarzyszenia Ars Augusta swoje prace (przygotowanie merytoryczne imprez, wykłady,
promocja i reklama w mediach polskich i niemieckich, sprawy organizacyjne, prowadzenie projektu ze strony
polskiej i niemieckiej) wykonają nieodpłatnie.
7.
NAZWA
Korepetycje miejskie dla dzieci i młodzieży
WNIOSKODAWCA
Irena Stępień, tel. 880 624 061, irmel@interia.pl

ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
LOKALIZACJA
Siedziba Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ŚWIATEŁKO przy ul. Piastowskiej 22/1
CHARAKTER
Nieinwestycyjny
DZIEDZINA
Edukacja
BENEFICJENCI
Dzieci i młodzież ucząca się z terenu Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej — ok. 50 osób w wieku 10-18 lat.
OPIS
Skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się, mającej problem z opanowaniem aktualnie przerabianego materiału szkolnego. Założeniem są dyżury nauczycieli uczących przedmiotów: j. angielskiego i j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii i fizyki. Zajęcia raz w tygodniu dla każdego z przedmiotów wg ustalonego harmonogramu: języki obce — po 2 godziny, przedmioty ścisłe i przyrodnicze — po 3 godziny.
W roku 2019 zakłada się 18 dyżurów każdego z nauczycieli. Proponowane terminy zajęć: od poniedziałku do
piątku w godzinach 16-19.
UZASADNIENIE
Wielu uczniów z terenu Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej ma problemy z opanowaniem przerabianego materiału szkolnego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży słabiej się uczącej, których sytuacja materialna w rodzinie nie pozwala na zapewnienie korepetycji.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 19100 zł:
•

1000 zł — media: woda i energia elektryczna w miesiącach maj/czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień

•

100 zł — koszt materiałów biurowych

•

3600 zł — dyżury nauczyciela języka angielskiego

•

3600 zł — dyżury nauczyciela języka niemieckiego

•

5400 zł — dyżury nauczyciela matematyki

•

5400 zł — dyżury nauczyciela przedmiotów ścisłych
8.

NAZWA
Przebudowa i odnowienie cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul. Piastowskiej
WNIOSKODAWCA
Przemysław Wiater, tel. 663 161 454, e-mail: przemek.wiater@wp.pl
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
LOKALIZACJA
Parafia rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy ul. kard. Wyszyńskiego 2

CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Społeczny i ochrony zabytków
BENEFICJENCI
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby, ze szczególnym uwzględnieniem parafian ze Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej.
OPIS
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szklarskiej Porębie Dolnej jest najstarszym zachowanym obiektem na
terenie miasta. Wokół kościoła powstał cmentarz, na którym pochowani są mieszkańcy najstarszej części miasta. Stan aktualny cmentarza jest zły. Wymaga opracowania dokumentacji projektowej, a następnie robót
ziemnych, w tym usunięcia chorych i starych drzew, konarów, pni i korzeni, niwelacji całego terenu, wykonania
alejek; profilowania i zagęszczania podłoża, ułożenia kostki betonowej, wykonania obrzeży betonowych, wykonania nawierzchni żwirowej, wytyczenia regularnych kwater dla pochówków, wywozu pni i korzeni, prac murarskich i tynkarskich przy ogrodzeniu, w tym zamurowania wyrwy w murze od strony południowej.
UZASADNIENIE
Aktualny stan cmentarza jest zły i nie przynosi miastu chluby, a parafia nie dysponuje finansami na przeprowadzenie niezbędnych prac. Sytuacja ta jest wynikiem wieloletnich zaniedbań tej części miasta. Porównanie stanu
cmentarza przy ul. Piastowskiej z analogicznym przy ul. kard. Wyszyńskiego niestety nie wytrzymuje krytyki.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 40000 zł:
•

opracowanie dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń — 15000 zł

•

uporządkowanie terenu (w tym wycięcie drzew i konarów) — 3000 zł

•

prace budowlane: wykonanie alejek i ogrodzenia cmentarza (w tym m.in. profilowanie i zagęszczanie
podłoża, ułożenie kostki betonowej, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni żwirowej,
wywóz ziemi, prace murarskie i tynkarskie przy ogrodzeniu) — 12000 zł

•

materiały — 10000 zł

W kolejnych latach — 1000 zł rocznie.
9.
NAZWA
Siłownia plenerowa
WNIOSKODAWCA
Katarzyna Kotlarz
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
LOKALIZACJA
Działka nr 235 w obrębie 3
CHARAKTER
Inwestycyjny

DZIEDZINA
Sport i rekreacja
BENEFICJENCI
Dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy Szklarskiej Poręby, jak również duża część turystów, którzy będą przebywać w Szklarskiej Porębie; przy ulicy Waryńskiego wybudowano 3 apartamentowce na wynajem krótkoterminowy dla turystów, w pobliżu znajdują inne liczne kwatery prywatne, pensjonaty, hotele itp. W ciągu dnia o dobrych warunkach pogodowych może na urządzeniach ćwiczyć nawet do 300 osób.
OPIS
Na powierzchni 100 m2 zamontowane zostaną elementy siłowni plenerowej. Rewitalizacja terenu będzie polegać na zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykorytowaniu, okrawężnikowaniu po obwodzie, ułożeniu
geowłókniny, zasypaniu odpowiednim rodzajem kruszywa, zagęszczeniu, ułożeniu płyt betonowych ażurowych,
wypełnieniu kruszywem.
Zamontowanie:
•

zestawu wyciskanie siedząc + podciąg + słup nośny

•

zestawu prasa nożna + wiosło + pylon

•

zestawu 2w1 wahadło + stepper

•

zestawu drabinka + podciąg nóg + słup nośny

•

zestawu narciarz

•

zestawu biegacz

UZASADNIENIE
Promocja sportu oraz aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Społeczeństwo zmaga się z licznymi chorobami cywilizacyjnymi tj: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, miażdżyca czy zawały serca. Główną przyczyną tych
schorzeń jest niska lub zerowa aktywność fizyczna. Spowodowane jest to brakiem infrastruktury. Wybudowanie siłowni plenerowej w tej części Szklarskiej Poręby dla mieszkańców, którzy mieszkają z dala od centrum
miasta i nie mają takiego miejsca blisko swojego miejsca zamieszkania, pomoże to zmienić. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy bazy sportowo-rekreacyjnej już istniejącej, a możliwości terenowe pozwalają
by w przyszłości móc tę bazę jeszcze poszerzyć np. o boisko do plażowej piłki siatkowej, mini-boisko do piłki koszykowej, stoły do tenisa stołowego, inne urządzenia placu zabaw dla dzieci.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 40000 zł:
•

dokumentacja projektowa — 2000 zł

•

przygotowanie terenu 100 m2 — 15000 zł

•

zakup wymienionych zestawów (odpowiednio): 5740 zł, 5190 zł, 2980 zł, 2440 zł, 2850 zł, 2300 zł

•

montaż urządzeń: — 1500 zł
10.

NAZWA
Rewitalizacja skweru upamiętniającego powstanie początku Szklarskiej Poręby
WNIOSKODAWCA
Elżbieta Bielecka

ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
LOKALIZACJA
Skwer między ul. Piastowską a Waryńskiego
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Rekreacja, kultura, sport
BENEFICJENCI
Ok. 50 osób dziennie w zależności od pory roku i dnia.
OPIS
Ustawienie 6 ławek parkowych z betonu, stali nierdzewnej i estetycznego, trwałego drewna odpornego na najtrudniejsze warunki środowiska (a siedziska i oparcia), na podłożu albo wkopanych.
Ustawienie fontanny—kaskady kamiennej. Wykonanie 3 nasadzeń w donicach kamiennych.
Likwidacja klombu i niwelacja terenu oraz wysypanie grysikiem kamiennym.
UZASADNIENIE
Okolica postrzegana jest jako zaniedbana, a jest to miejsce uważane za zalążek miejscowości. Głównym celem
jest zagospodarowanie miejsca by służyło odpoczynkowi i rekreacji, a zarazem poprawa wizerunku miasta.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — ok. 40 tysięcy złotych:
•

ustawienie i zakup 6 ławek z oparciem — 12000 zł

•

zakup i ustawienie fontanny — ok. 10000 zł

•

rewitalizacja i nasadzenia wraz z projektem — ok. 18000 zł

Utrzymanie skweru w następnych latach i konserwacja: ok. 3 tysiące rocznie.
11.
NAZWA
Strefa kibica i wypoczynku przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Partyzantów
WNIOSKODAWCA
Paweł Popłoński, tel. 607 201 592, p.poplonski@gmail.com
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—zachód
LOKALIZACJA
Południowa strona boiska przy ul. Demokratów, działka nr 166/1 obręb 0005.
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Społeczny oraz sportowy i rekreacyjny
BENEFICJENCI
Głównie mieszkańcy Białej Doliny, a także do wszyscy korzystający z kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK

przy ul. Partyzantów.
OPIS
Stworzenie strefy rekreacyjnej i tzw. strefy kibica. Aktualnie na terenie obiektu znajdują się 2 ławki. Podczas
rozgrywek, pikników i zajęć brakuje miejsc do odpoczynku i obserwacji dla większej ilości osób. Rodzice przychodzący z dziećmi nie mają miejsca, skąd mogliby podziwiać zmagania lub codzienną zabawę (dozór) swoich
pociech. Projekt zakłada stworzenie takiej możliwości.
Stół do tenisa usytuowany przy budynku szatni wzbogaci ofertę kompleksu. Dodatkowe utwardzenie cypla przy
ul. Demokratów (w strefie 1) pozwoli na stworzenie miejsca do ustawienia namiotu, grilla — stworzy punkt rekreacyjny dla rodzin. W okresie zimowym wartością dodaną będzie możliwość korzystania z tego miejsca jako
zatoczki, aby 2 pojazdy mogły się w bezpieczny sposób wyminąć (ulica w tym miejscu na całym odcinku jest
bardzo wąska).
Do tej pory wielokrotnie korzystano z tego miejsca, ale brak utwardzenia jest bardzo uciążliwy, a w okresie
deszczowym wręcz niemożliwy.
UZASADNIENIE
Zaspokaja potrzeby licznej grupy mieszkańców Białej Doliny, a także osób korzystających z obiektu ORLIK. Do
tej pory mieszkańcy w ramach prac społecznych ustawili na skarpie kilka ławek zrobionych prowizorycznie z
bali drewnianych. Ukształtowanie terenu, bez prac ziemnych, nie pozwala na komfortowe z nich korzystanie —
wilgoć i degradacja drewna spowodowały uszkodzenia. Dodatkową przeszkodą w okresie letnim są wysoko i
bujnie rosnące chwasty. Budowa utwardzonej strefy wpłynie korzystnie na estetykę, a także funkcjonalność
miejsca — zwiększy komfort korzystania z kompleksu boisk.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 39880 zł:
•

8 betonowo-drewnianych ławek — 6000 zł

•

2 kosze betonowe — 580 zł

•

płyta ażurowa trawnikowa w strefie 1 o pow. 140 m2 — 5500 zł

•

kostka betonowa w strefie 2 o pow. 40m2 — 1300 zł

•

krawężnik dla strefy 1 i 2 o dł. 224 mb. — 5400 zł

•

cement do obsadzenia krawężników — 600 zł

•

piasek do podbudowy o wadze 5 ton — 500 zł

•

betonowy stół do ping-ponga — 4000 zł

•

położenie kostki w strefie 1 i 2 — 9000 zł

•

prace ziemne (wyrównanie podłoża i przygotowanie pod kostkę) — 7000 zł

Poza usuwaniem śmieci z koszów nie będzie generować dodatkowych kosztów w pierwszych 5 latach po realizacji (w późniejszym okresie renowacja drewnianych elementów ławek).
12.
NAZWA
Naprawa oraz częściowa wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Wojska Polskiego
WNIOSKODAWCA
Marcin Michałków, tel. 603 251 297, chalek.m@wp.pl
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—zachód

LOKALIZACJA
Działka 020604_1.0005.274
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Infrastruktura
BENEFICJENCI
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby, turyści odwiedzający i wypoczywający w Szklarskiej Porębie.
OPIS
Projekt dotyczy naprawy oraz częściowej wymiany nawierzchni asfaltowej na odcinku około 60 m, od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Orzeszkowej do zjazdów na posesję Wojska Polskiego nr 19 i nr 8.
UZASADNIENIE
Odcinek ulicy Wojska Polskiego jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest to jedyny fragment ulicy, który nie
został naprawiony po inwestycjach KSWiK związanych z budową kolektorów ściekowych. Odcinek jest spękany,
nierówny oraz dziurawy. Jest niechlubną wizytówką miasta wobec turystów, a dla mieszkańców jest problemem w poruszaniu się pojazdami.
SZACUNKOWY KOSZT
Około 40000 zł.
13.
NAZWA
Rodzinny park NATURA przy ul. Mickiewicza w Szklarskiej Porębie
WNIOSKODAWCA
Dorota Dahrendorf
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—centrum
LOKALIZACJA
Działka nr 24, obręb 6, przy ul. Mickiewicza
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Rekreacja, sport
BENEFICJENCI
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby, w szczególności mieszkańcy centrum Szklarskiej Poręby. Projekt zwiększy atrakcyjność miasta, co powinni docenić turyści licznie odwiedzający Szklarską
Porębę.
OPIS
Rodzinny Park NATURA będzie miejscem przyjaznym rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, osobom zdrowym i niepełnosprawnym. Park zostanie zaaranżowany w otoczeniu zieleni i drzew, w centrum miasta, dzięki
czemu dostęp do niego będzie nieograniczony. Park będzie składał się z 3 stref: ekologicznej, edukacyjnej i re-

kreacyjnej. Adekwatnie do nazwy przygotowany zostanie z naturalnych materiałów: drewno, kamień.
Wykonane zostaną następujące prace: projekt zagospodarowania, przygotowanie podłoża (wyrównanie terenu
pod montaż urządzeń) oraz nasadzenia. W strefie ekologicznej zamontowane zostaną pojemniki do segregacji
śmieci oraz ogrodowe lampy solarne. W strefie edukacyjnej powstała ścieżka sensoryczna, przy której ustawione zostaną tablice edukacyjne oraz urządzenia sportowe. W strefie rekreacyjnej znajdą się ławki, piaskownica,
ekologiczne zabawki drewniane, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych (w miarę dostępności środków), betonowa fontanna (w miarę dostępności środków).
UZASADNIENIE
Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie istniejącego parku przy ul. Mickiewicza w centrum Szklarskiej
Poręby, na potrzeby parku rodzinnego. Zmiana niewątpliwie zwiększy zainteresowanie parkiem oraz podniesie
poziom bezpieczeństwa użytkowania. Park spełni 3 funkcje: ekologiczną, edukacyjną i rekreacyjną. Stanie się
miejscem spotkań, wspólnego spędzania czasu, zabawy i nauki, miejscem integracji osób w różnym wieku, o
różnym poziomie strawności. Takiego miejsca brakuje w centrum Szklarskiej Poręby.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 40000 zł:
•

dokumentacja i niezbędne pozwolenia – 3000 zł

•

uporządkowanie terenu i nasadzenia – 3000 zł

•

strefa ekologiczna – 1000 zł

•

strefa edukacyjna – 10000 zł

•

strefy rekreacyjna – 23000 zł

W kolejnych latach: 1000 zł rocznie na porządkowanie terenu, wywóz śmieci, uzupełnianie nasadzeń, itp.
14.
NAZWA
Oświetlamy chodniki, a nie niebo!
WNIOSKODAWCA
Michał Pyrek
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
LOKALIZACJA
Ulica Mała, obręb 6, działki: 333/3, 335/1, 335/2, 337, 339/3, 338/2
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Ochrona środowiska, jakość życia mieszkańców
BENEFICJENCI
Mieszkańcy budynków mieszkalnych przy ul. Małej 1a-1g; ok. 200 osób.
OPIS
Wymiana opraw lamp osiedlowych z kulistych, które świecą niepotrzebnie w górę, na tzw. parkowe z daszkiem.

UZASADNIENIE
Szklarska Poręba jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Jest to unikatowy na skalę europejską obszar dedykowany obserwacjom astronomicznym. Ciemne, nieoświetlone niebo jest
takim samym elementem przyrody, jak woda i powietrze i powinno podlegać ochronie. Tymczasem w Szklarskiej Porębie lampy uliczne i podwórkowe świecą bez zupełnej kontroli.
Projekt ma pokazać, jak należy zadbać o warunki ochrony przed niepotrzebnym oświetleniem w nocy. Z jednej
strony ma trafić do mieszkańców z informacją, z drugiej strony wskazać właściwą drogę postępowania dysponentowi nieruchomości i Gminie Szklarska Poręba.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 10900 zł:
•

12 opraw typu parkowego o mocy 70 W, stopniu ochrony IP 65, stopniu ochrony mechanicznej IK 08 —
8400 zł

•

5 słupów aluminiowych prostych — 2500 zł

•

montaż, wkład osobowy SM OSTOJA, — 0 zł

•

konserwacja i koszt utrzymania — SM OSTOJA
15.

NAZWA
Plac zabaw BALONIK
WNIOSKODAWCA
Helena Grześ, tel. 503 050 601, hxelkul1@wp.pl
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
LOKALIZACJA
Teren Spółdzielni Mieszkaniowej OSTOJA
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Edukacja, kultura oraz sport dzieci i młodzieży
BENEFICJENCI
Plac zabaw w środku terenu osiedlowego, w sąsiedztwie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 38
dzieci, spełni funkcję placu zabaw przedszkolnego, a również ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej i turystów. Szacunkowa liczba korzystających z placu w ciągu dnia to ok. 100 osób.
OPIS
Wymiana zużytego sprzętu oraz wyposażenie w nowy zwiększy bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci
oraz poprawi ogólną estetykę otoczenia.
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie osiedla to realizacja kilku ważnych celów:
•

wspomaganie rozwoju dzieci

•

walka z otyłością wśród dzieci

•

urozmaicenie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego

•

urozmaicenie form spędzania czasu wolnego

•

integracja lokalnej społeczności

•

wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych

UZASADNIENIE
Plac zabaw jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej. Wielu pedagogów i psychologów uważa, iż
wspólna zabawa z rówieśnikami w takim miejscu daje dzieciom wiele radości, ale co jest bardzo istotne, przyczynia się również do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Motywowanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu w dorosłym życiu.
Wyposażenie placu zabaw przy bezpłatnym przedszkolu oraz w jednym z najbardziej zaludnionych osiedli
Szklarskiej Poręby, w przyjazne sprzęty do zabaw ruchowych urozmaici i zachęci dzieci do aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu przez cały rok.
Zmodernizowany plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym. Przyczyni się również do rozwoju infrastruktury publicznej.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 39960 zł:
•

plac zabaw PRO-101 — 12950 zł

•

karuzela K04 — 12950 zł

•

HWP BS 01 — 1750 zł

•

huśtawka HSTB-02_IND — 6550 zł

•

BP 05 bujak Koniczynka — 1750 zł

•

osłona cieniująca 4×4 — 4250 zł

•

obicie piaskownicy — 2500 zł

•

PRO–FPS 01 — 4400 zł

•

ogrodzenie OGR 01 (mb) — 1440 zł

•

tablica regulaminowa PRO TR 03 — 720 zł

•

transport — 900 zł
16.

NAZWA
Park artystów
WNIOSKODAWCA
Iwona Białas, tel. 693 295 930, ivvabialas@gmail.com
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
LOKALIZACJA
Obręb ewidencyjny 020604_1.0007, działka nr 100 położona wzdłuż ul. 1 Maja
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Kultura i sztuka, rekreacja, edukacja
BENEFICJENCI

Odwiedzany od wczesnej wiosny do jesieni, przez mieszkańców: dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły SP1 oraz
turystów:
•

w sezonie lipiec-sierpień — 600 osób dziennie

•

w pozostałych miesiącach — 200 osób dziennie

Liczby te będą się podwajać w sobotę i niedzielę
OPIS
Dodatkowa przestrzeń wypoczynkowa o charakterze artystycznym dla mieszkańców i turystów, w tym dla dzieci ze szkoły i przedszkola przy SP 1, umożliwi organizowanie lekcji plenerowych oraz spędzenia czasu wśród zieleni.
Stworzenie miejsca wypoczynkowego z elementami małej architektury, wpłynie na kształtowanie pozytywnych
więzi ze środowiskiem i naturą, stwarzać będzie więzi z regionem poprzez kształtowanie wrażliwości na piękno
górskiej przyrody i sztuki. Pozwoli na zdobywanie wiedzy o przyrodzie Karkonoszy, lasu, zwierząt żyjących w regionie i zaspokojenie podstawowej potrzeby związanej z wypoczynkiem oraz odtwarzaniem sił biopsychofizycznych. Będzie ponadto produktem promującym Szklarską Porębą jako kolonię artystyczną, nawiązującym do
przedwojennych tradycji.
UZASADNIENIE
Położenie wskazanego obszaru ma dominujący wpływ na potencjał rekreacyjny i kulturalny: bliskość centrum
miasta i szkoły SP1 oraz ciąg komunikacyjny dla pieszych, głównie turystów wzdłuż ulicy 1 Maja. Lokalizacja pozwala na optymalne wykorzystanie na potrzeby mieszkańców miasta i turystów.
Teren aktualnie zaniedbany i zarośnięty, a poprzez swoje położenie jest idealnym miejscem na organizację wypoczynku i rekreacji, z elementami edukacyjnymi, pogłębiającymi więzi z regionem i kulturą poprzez umiejscowienie rzeźb oraz małej architektury wykonanej przez miejscowych artystów, w nawiązaniu do dawnej kolonii
artystycznej i najnowszej sztuki.
Aktualnie obszar użytkowany jest jako dziki teren dla rowerzystów, którzy trenują na skałkach akrobatykę, nauczycieli i dzieci z SP1, którzy mają zwyczaj sprzątać teren podczas Dni Ziemi, mieszkańców, którzy wyprowadzają tam psy oraz młodszą i starszą młodzież, zwykłą przesiadywać na skałkach. Teren nie jest objęty systematyczną opieką miejską. Ponadto przez teren przebiegają ścieżki wykonane jeszcze przed 1945 r. oraz takie, które
intuicyjnie wydeptali ludzie skracając sobie drogę do domu lub pensjonatu. Na terenie znajduje się również paśnik.
Park artystów to propozycja stworzenia nie tylko dodatkowej przestrzeni dla mieszkańców i dzieci ze szkoły i
przedszkola przy SP 1, ale również atrakcji turystycznej, która stanie się produktem promującym miasto i dzisiejszą kolonię artystyczną.
SZACUNKOWY KOSZT
Łączny — 39988,80 zł:
•

usunięcie samosiejek i uporządkowanie terenu — 11664 zł

•

usunięcie ogrodzenia wzdłuż ulicy 1 Maja — 2916 zł

•

zasadzenie dwurzędowego żywopłotu bukowego wzdłuż ul. 1 Maja — 2332,80 zł

•

odtworzenie ścieżki w granicach obrzeży granitowych — 2916 zł

•

uzupełnienie nawierzchni ścieżek zwietrzeliną, równanie powierzchni — 2160 zł

•

artystyczne ławki, np. dębowe, wykonane z jednego bloku, o długości 2,5 m z oparciem i elementami
metalowymi, przytwierdzone do skały lub bloku granitowego — 18000 zł

Roczne utrzymanie — 10% wartości inwestycji: systematyczne sprzątanie i konserwacja małej architektury.

17.
NAZWA
Lodówka społeczna
WNIOSKODAWCA
Jacek Świtalski, tel. 606 785 633, biuro@jai-architekci.pl
ZASIĘG
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
LOKALIZACJA
Działka nr 339/3 obr. 6 — dojście do pierwszego budynku SM OSTOJA nad sklepem LEWIATAN od ul. Małej.
CHARAKTER
Inwestycyjny
DZIEDZINA
Pomoc społeczna, edukacja, ochrona środowiska
BENEFICJENCI
Bezpośredni: osoby potrzebujące żywności; szacunkowa liczba — 50-200.
Pośredni: osoby odczuwające potrzebę dzielenia się z potrzebującymi; szacunkowa liczba — 500-2000.
OPIS
Zakup i ustawienie ogólnodostępnej lodówki, umożliwiającej przechowywanie żywności, przekazywanej przez
tych, co mają na rzecz tych, co nie mają. Lodówka pod zadaszeniem, z dostępem do energii elektrycznej, przeszklona.
UZASADNIENIE
W mieście są osoby potrzebujące żywności, ale również takie, które uważają, że swoją żywność marnują, a nie
mają pomysłu jak ją zagospodarować.
Przekazywanie żywności to działanie przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej, ale jest to również działalność edukacyjna (dzieci, ale także my wszyscy, uczymy się, jak można pomagać, i że nie jest to trudne), czy
ochrona środowiska (każda wyrzucona żywność zwiększa ilość śmieci, które niszczą środowisko naturalne, a
każde wyrzucenie to marnowanie energii i surowców zużytych do jej powstania).
SZACUNKOWY KOSZT
Obiekt małej architektury w przestrzeni publicznej z przyłączem elektroenergetycznym — ok. 3000 zł.
Wykonanie zadaszenia nad lodówką i przyłącza elektroenergetycznego — 3000 zł.
Eksploatacja: energia elektryczna — ok. 20 zł / miesiąc, sprzątanie — ok. 50 zł / rok.
Koszt urządzenia: 0 zł (pozyskana z fundacji).

