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Załącznik nr 6

F§RMuLARz zGŁo§zENlA pRoJ§KTu pa suożrru oByBrATl§KlEG§
W RAMAcH gunźxrx MIA§TA §O§NsWcA NA 3CIż1 RoK*
0

l.

Monika Załdrr- §t*jno

imię inazwitkł
zgłaszającego zadanie

X projekł ogólnomiejski
I projekt ogólnomiejski rejonowy,,.....,,.,....
Tytuł projektu
(rnux do 8*

łnaków)

lizatja nieruchorności
w obrębie, którei powinien zostać
rrealizowany projekt
Loka

(u!ita, ilr dZ;alki)

§zacunkowy koszt realizacji projektu**

§krótowy qpis prłjektu, Proszę opisać
czego dotyczy projekt (n-lux. ia,}) znakcłl

..Czarodziejski ogród

- niejscel:l

zabaro.,y.

nauki i rela}isu"

Przeclszkoie Miejskię nr 57 jnr. M. Kłlnopnickiej
41-200 Sosnou,ięc u}" Gospodarcza 63
Nr działki ż5{l9. 25ó4,2567
Ok, 80.000 zł
Ce]enr projeic.i ,.Czarodziejski ogród - rrrie.jscen: zabalvy, nauki

i re]aksu" jęst śt§,orzenie otoczenia rlla dzieci, dzlęki któremu
u, sposób Łrezlrjeczir3,, i krł:rr1'ortow_v bedą niogi_,- się bałvic. ucz;lć
i lozi,viiać. L,{iejsca. które bęctrzie dla nich przl,jazne. Dzieci będrr
i kultury ekologi*znej
nliał_1, mczliwość pclgłębianja śił,iadon:ości
Prł.i ekt bęcl zi e ą,sp i era} lvielopłaszczyzno \Ę, rozr.vój dziecka.
\\rl,znaczony lerćn zie}olr;- ma regulanlą formę. opaftą :ra earysie
koła i zostal podzielł:n;, na stref1,. rv klórl"cir bęrlą znaidtlva* się
różne krąiinącc rośliny , zarórłło lirzer,ł_v jak i bytin;l. §" zakątku
rózalrcczrlikór.v i azali przelvidziano pclsadzełrie rćzn},clr odnrian
t;.,ch krzervółv o rózłl,nr tel:rrinie kwitnienia" tak. b1, częśćta Łll,ła
atrakcfina pl,tęł, *ały sezotl lvegetac1,_jrry. Jednocześnie
uzupełnienien lego obszaru będą niskie rozrastaiace się rv sposilb
zadarniajiic.v" kosodrzelą,iny. Porraclto przewidrrje się wy"konarrie
strel z b,vlinan:i, §, t,vm: drvie labaty zar.vierające absadzenia
z iiliorvcłirv, jedna z iłalv i:zdobn,vch, clraz jedna z roś]ił

sellsolyczn"tch

o

łiekalr_vm pokroju

i fakturze

liści,

l UzupeŁrierlienr załozeriia będą ciekalve drzeu,a o p*rasolor,val"vlł
poi<r,ojrr, pod koronami któr3,,ch dzie(ri będą mogły znajdorvać

sc}:ronienie przed słańcęn: olaz nisrsgularnie rł:znricszczone
pośród roślinnośc,jkan:ienne frgrir1," przedstarviające popularłre
jeśne zr.l,ierzęła talriei*k: zabka. ślinrak" r.vielviórka, sor,va itp^
Prcriekt przervicltl.;e 1akze ponowi]e zagospodarowanie zieleńcy
znajdu|ącl,łlr się rvzdłi.rz cbodnika prowadząceg* dcr puedszkola
popfzez r.qłozenie tego terenu mł}tą, R,ysypanie kory ]uł: żrł-irku
łraz pc sałlzen i e rl ekoracl,j n"l,cll krvi tn ącyc:h k ruerviirv lrotensj i
i tarl,ul_v-, Dodątkolą,c złlkłada załażenięlvzdłuz zieleńcy

krarvężnikórv.

W celu

zabezpieczenia porł,siałąi inrł,est_vcji

zainstalowanę zostaną cltldatkox,e kanrery.

Z

efcktrł lealizarji prł.lj*ktu korzyslać będą dzięci oi:ecnie
uczęszczające do przedszkola, ale takze kolejne roczniki, liłórę
Poterrcjalnymi
zostaną rvyclroi,van}iarrii tej placólvlii łł,przyszłości.
odbiarc;uni projektu bętia rorłlrriez rodziny przedszkolakór.v, które

razen"i

z

dziećmi

możliwość

