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z8łaszaiącego zadanie Przemysław Bańos, Beata Juchno i Grzegotz Grzesiak
Strefa Konsultacyjna:
, szkg}na {liczba uczniów,,..,..,..,.,.,,,...) . przedszkolna {liczba pnedszkołaków,,.,.,....,.,,..,,,.}

l tok.ln. Strefa Konsultacyjna -)ff NIWKĄ BOBREK
Nazwa zadania

(max do 80 znaków)
|N zgodziezprzytodą

- ttzy sposoby na akĘrwną Niwkę.
Lokalizacja nieruchomości

w obrębie, której winno zostać
zrealizowane zadanie (ułica, nr dzialki)

Sosnowiec, rejon ulic: Dybowskie go, Szybowej
i Kopalnianej (działki geodezyjne o numerach:

1191,1192 oraz1369)
5zacunkowy koszt realizacji zadania**

1,6O 28O zł

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

Y,ł zgodzie z ptzytodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę to
korelacja 3 projektów zgłoszonych ptzez mieszkańców
dzielrricy Niwka tj.

- Połączmy się z przyrodą (ścieżka edukacyjno-przyrodnicza - etap Il);
- Wybieg dla psórn ,,Psie szczęście" ;
- Boisko do gry w bulle naul Dybowskiego.
Wspólnie twotzą zadalie dające szaTrsę na miejsce do celów
wypoczynkowych i edukacyjnych pośród pr zyr ody .

1) Ścieżka edukaryina ma na celu umożliwienie poznania
podstawowych gafulków drzew, krzewów i roślin
łąkowych występujących w Polsce oraz ochronę przyrody.
Elementy edukacyjne, w tym figrry motyla i wiewiórki,
pozw olą na pogłębianie wiedzy pr zyrodrltczej. Wy rutaczona
trasa zostanie utwardzona tworz5rwem mineralnym, aby
ułatwić swobodne poruszanie się mieszkańców.
Zaktywizuje to Sosnowiczan do przyjemnego spędzenia
czas|t wśród zieleni, Nasadzenie dtzew, krzewów, bylin
i roślin łąkowych pozwoli zv,rlększyć biorózrrorodność
przestrzeń miejskiej or az nada jej atrakcyjny charakter.

2) Stworzenie wybiegu dla psów o powierzchni 1000 m2
z ogrodzeńem panelowym, furtką Ępu śluza oraz torem
przeszkód. Ponadto umieszczone zostaną:2kosze na śmieci
i psie nieczystościoraz regulamin korzystania z obiekfu.

3) Utworzenie boiska do gry w bulle. W ramach projekfu
powstanie Bullodrom o wymiarach 4x15 m, wyposażony
w drenaż. Dodatkowo ustawione zostaną 4 ławki, 3 kosze
na śmieci oraz 2 lampy ledowe, które oświetlą boisko.
Nieopodal boiska zamontowane zostaną 3 betonowe grille
na podstawach z kostki brukowej, a także stoĘ
z siedziskami_

Wspólny projekt ma na celu uświadomienie potrzeby
zdrowego sĘlu życia i aktywności na świezym powietrzu (np.
gta w bulle). Dodatkowo zapewń możliwość obserwowania
bawiących się psów i pogłębianie wiedzy na ich temat. A także
pozwoli na zdoby,wanie i doskonalenie umiejętrrości
obserwowania i analizowania ziawisk przvrodniczych.


