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l. lnformacje o projekcie
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Strefa Konsultacyjna:

Edukacji: !szkolna
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! przedszkolna Lokalna
PoŁUDNlE

Nazwa zadania
(max do 80 znaków)

SĄSIEDZlE WSKOCZ DO GRY- SZACHOWNlCA POD CHMURKĄ, PRZY TRZEPAKU NA
ULlcY BlAŁosTocKlEJ 2

Lokalizacja nieruchomości w obrębie,
której winno zostać zrealizowane
zadanie(uli ca, n r dzi ałki )

UL. BlAŁosTocKA 2, TRAWNlK NA WPRosT KLATK| . PRZY TRZEPAKU.

Szacunkowy koszt realizacji zadania** Szachownica pod chmurką na ul. Białostockiej 2:
-podwójny stót do szachów z sześcioma siedziskami- 7000,00 zł; dwie
ławki - t7ż0,00 zł; kosz na śmieci - 500,00 tablica ogłoszeń - 800,00
zł; - nasadzenie 40 krzewów - 1200,00 zł- wykonanie plakatu
kolorowego format A 4 ( 50 szt) i ulotki ( A5 - 1000 szt)- 600,00zł
brutto - druk plakatów kolorowych format A 4 ( 50 szt,) i ulotek ( A5 -
1000 szt.)- Lż00,0Ozł. Łączny koszt inwestycji 13 O20,0OZŁ

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max, 1000 znaków)

W Zagórzu, przy ulicy Białostockiej 2, obok trzepaka, znajduje się ławka, gdzie
spotykają się starsi mężczyźni- emeryci. Siedzą, rozmawiają, spędzają tam wiele
czasu. Krąg mężczyzn korzystających z tego miejsca stale powiększa się. Przychodzą
tutaj nie tylko mężczyźni z,,dwójki" ale i innych bloków. Spotkania mają jednak

charakter,,nie aktywny" - jak zauważają uczestnicy. Tuż obok, pod rozłożystym
kasztanem, znajduje się niewielki trawnik. Na tym trawniku seniorzy z ,,dwójki"
chcieliby zlokalizować podwójny stół do szachów, by ich posiedzenia zamieniły się w
ciekawszy sposób spędzania czasu np. rozgrywki szachowe, w karty i inne gry
planszowe. Dlatego właśnie zadanie dotyczy zakupu i montażu przy ul. Białostockiej
2, podwójnego stołu do szachów i warcabów wraz z sześcioma siedziskami, dwóch
ławek, kosza na śmieci i niewielkiej tablicy ogłoszeń, na której będą zamieszczali
informację np. o terminach szachowych, warcabowych i karcianych rozgrywek. Stół
będzie służył także do gry w inne gry planszowe ( które sobie zgromadzą). Seniorzy
deklarują zbiórkę warcabów, szachów, kart i gier dla celów wspólnych. Całość, z
trzech stron, (od strony ulicy osiedlowej, parkingu ) otoczona zostanie żywopłotem,
który oddzieli ,,szachownicę pod chmurką" od reszty terenu. Taka inicjatywa i

inwestycja zintegruje seniorów i wyciągnie z domów innych mężczyzn, nie tylko
emerytów ( i kobiety ). lnicjatywą zainteresowani są także mężczyżni młodsi. Taka
inicjatywa i inwestycja wpłynie na ich integrację, wyciągnie z domów innych
mężczyzn - emerytów i nie tylko. Na otwarcie,, szachownicy pod chmurką" przy nr
,,2" przygotowane, a następnie rozdystrybuowane zostaną ulotki ( 1000 szt.) i

plakaty ( 50szt), co pozwoli rozpropagować inicjatywę i zachęcić seniorów z innych
bloków do takich lub podobnych inicjatyw, Przygotowanie plakatu i ulotki zostanie

zlecone grafikowi, dystrybucją ulotek i plakatów zajmą się inicjatorzy, a pomogą im
wnuczkowie.


