Projekt nr 3 w progu 150 000 CZYTELNIA PLENEROWA

Zasady ogólnodostępności
Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców Otwocka i nie tylko. Ze skweru będą
mogli skorzystać mieszkańcy Centrum, uczniowie pobliskich szkół, osoby starsze
poszukujące wypoczynku na świeżym powietrzu, rodziny z dziećmi, opiekunowie zwierząt,
pasażerowie komunikacji miejskiej, czytelnicy Biblioteki, interesanci Urzędu Miasta, klienci
pobliskich sklepów oraz turyści. Projekt nie zakłada grodzenia terenu. Będzie ogólnodostępny
o każdej porze. Uporządkowany i zagospodarowany teren pozytywnie wpisze się w
funkcjonalny obraz centrum miasta i będzie służył odwiedzającym tę okolice.

Szczegółowy opis projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa skweru z czytelnią plenerową dla potrzeb mieszkańców
Otwocka
Projekt przewiduje powstanie terenu zielonego w otoczeniu siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Andriollego 45. Między alejkami spacerowymi usytuowana będzie
czytelnia plenerowa. Planujemy stworzyć przyjazne miejsce do wypoczynku i relaksu
dedykowane wszystkim mieszkańcom Otwocka. Na nowym trawniku zagoszczą nasadzenia
m.in. żywopłoty, krzewy, kwiaty i trawy ozdobne. Z elementów małej architektury pojawi się
kilka wygodnych ławek, stoliki, podesty do siedzenia i leżenia, elementy małej architektury,
takie jak kosze, tablice informacyjne, pergole. Dla najmłodszych przewidziane są zabawki
typu kółko i krzyżyk zaś dla miłośników czytania budka z książkami. Ciekawym dodatkiem
są poidełka dla zwierząt.
Uzasadnienie projektu
Projekt ma być odpowiedzią na potrzebę stworzenia w mieście strefy wypoczynku, relaksu
oraz miejsca budującego relacje społeczne, integrującego mieszkańców. Lokalizacja projektu
idealnie wpisuje się w wizję nowoczesnego centrum miasta, w którym budynki użyteczności
publicznej otoczone są strefą zieloną. Dodatkowa funkcja skweru-czytelnia plenerowapodnosi walor projektu, pozytywnie wpływa na ideę promowania czytelnictwa i podnoszenia
poziomu kultury w mieście oraz przyczynia się do integracji społecznej. Miejsce to może być
wykorzystywane przy różnych uroczystościach lub spotkaniach tematycznych. Będzie też
stanowić rozpoznawalny punkt spotkań mieszkańców oraz ciekawą poczekalnię dla
pasażerów komunikacji miejskiej. Projekt z pewnością podniesie też walor estetyczny
okolicy. System monitoringu i oświetlenia, którym objęty zostanie teren wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w tym rejonie.
Szacunkowy kosztorys
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Dokumentacja projektowa 10000
Założenie trawnika 9000 zł
Nasadzenia 6000
Budowa nawierzchni utwardzonej 10000
Elementy małej architektury 9050
Meble 15000
Robocizna 8000
System monitoringu 40000
System oświetlenia wraz z projektem 20000

