Lista złożonych wniosków w kategorii "duże projekty" w okręgu miejskim

Kod
1

2

Lokalizacja

Opis wg wniosku

Zagospodarowanie
terenu przed Dziennym
Domem "Senior+"

ul. Al. Jana Pawła II 9

Zagospodarowanie terenu w klomby, trawniki, 80.000 zł
ścieżki w krzewy ozdobne, kwiaty. Wykonanie
dróg dojazdowych, parkingów dla osób
niepełnosprawnych. Zakup i montaż ławek,
tablicy ogłoszeniowej oraz pojemnika
osiatkowanego w kształcie serca na nakrętki
plastikowe. Rewitalizacja ogrodzenia.
Przygotowanie miejsca pod strefę relaksu
oraz urządzeń do gimnastyki na zewnątrz
oraz wyposażenie w altanę grillową do
spotkań okazjonalnych

Plac zabaw ze strefą
rekreacyjną

Teren Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2

Głuchołazy

Głuchołazy

3

Wartość

Nazwa

Most Kultury Festiwal

"Muszla Leśna"
w Głuchołazach

Budowa placu zabaw ze strefą rekreacyjną
(siłownią zewnętrzną-fitness park) na terenie
zielonym przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w
Głuchołazach
Organizacja Festiwalu, przy dźwiękach
reggae, podczas którego odbędą się
warsztaty bębniarskie, warsztaty
świadomości ekologicznej (recycling +
sprzątanie lasu przy rzece Biała
Głuchołaska), warsztaty jogi, warsztaty
farbowania tkanin, akcje społeczne, pokaz

80.000 zł

30.000 zł

tańca z pochodniami, występy zaproszonych
artystów i soundsystemów
4

5

Międzyszkolne Centrum
Edukacyjne - "Świat jest
ciekawy"

Ul. Bohaterów Warszawy 10

Kino plenerowe

Centrum Kultury im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Głuchołazach - Biblioteka

Głuchołazy

Kino plenerowe - projekt zakładający
darmowe wyświetlanie filmów dla dzieci i
młodzieży, rodziców i dziadków. Wyświetlane
filmy będą posiadały wykupiony parasol
licencyjny. Kino plenerowe w skład którego
wchodzić będzie projektor, komputer i ekran
przenośny, parasol licencyjny na legalne
wyświetlanie filmów, rozkładane krzesełka.
Projekcja filmów odbywać się będzie w
bibliotece-wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
(tzw. Ogrodzie bajek na wolnym powietrzu),
co tydzień w okresie wakacyjnym w 2021 r.

20.000 zł

dz. nr 1375

Termomodernizacja budynku:

80.000 zł

Głuchołazy

Remont - ocieplenie zewnętrzne ścian
łącznie z elewacją kompatybilną z elewacją
biblioteki, wymiana pokrycia dachowego,
wymiana rynien, wymiana drzwi
zewnętrznych

Głuchołazy

6

Termomodernizacja
budynku przylegającego
do zabudowań Centrum
Kultury w Głuchołazach,
w którym mieści się
siedziba Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

Zakup sprzętu dydaktycznego do
80.000 zł
Międzyszkolnego Centrum Edukacyjnego
umożliwiającego prowadzenie warsztatów,
pokazów czy lekcji pobudzających ciekawość,
kreatywność uczniów

7

Razem

Zakup zabawek na plac
zabaw przy PSP nr 3 w
Głuchołazach

Teren Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3

Zakup zabawek na plac zabaw

80.000 zł

Głuchołazy
450.000 zł

