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Ieżałti łnłejskie,

§pg_łt - Akf}"m,i!ość - RrĄ§ęuqja ą im, §acka Kuronia
Sosnawiłc {Kłzimierz Górniłzy) Parił im. Jacka Kuronia
Pkt. J.; pkt 4 - Dżjałka nr 3al//; Fkt. 2; 3; 5 dziąłko nr 496/4

Łokalizacia nieruchomości
rł obrębie, której pouinien aostać

§z*cunkowy koszt realizacji proiektu** j.OaO.$aU,afr zł

1. "Ś*iadgńe ariilko to t*rpiu*zxe a"i**ko

Scxm "leSna. l-eZat iąyton łby w technoiogii powszeehnie

Bezpieczeństwo - Nauka * Zabawa.
Miasteczko Ruchu Drogowego - jest to najlepszy edukacyjrry produkt
dla uczniów szkół podstawołrj,ch oraz dzieci w wieku p.ń*s*irot*y*
przez§acżoilych do nauki przepisów ruchu drogorvego i pra}<tycmego
szkolenia z eakresu ruchu pieszych oraz *auki jizdy 
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Miasteczko ma na celu pruede wszyslkim p*prz€z plakt}czną edukację
zwiększyc beepieczeństwo dzieci i młodiie*y na drodze. 1ł rąłnach
projektu zostanie złmont*wana niezbędna infrastruktura rolterowa tj.
znaki drogowe, ożnakowanie poziome 0rąz przejścia dla pieszycń,
w ramach zadania powstaną rówrrież chodnikorłe gny piu*"o**
W ramach projektu, zostaĘby zamontow&ne stojaki io*"ioou* o*"
panele świetlne - LED. Koszt - 40,000,$0 zł
2. "Fark ten*tyczły* łąka krłictna -Xabiryntlt
Nauka - Zabarva - Rekreacja
stworzenie raju dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Edukacja poprz§z
zabawę. Stworze*ie miejsca wypoczy*ku, rozqlwki oraz edukacji
prątodni*uej. Parku tematycznego w któryłn kaedy odwiedzająry
poczują rrsłysz1, i zcbaczry: woń; arornat; zapach; barwę; światłł:; cięń;
szutą szeiest; ciszę; dźwięk. Jednym z eiementów parku będzie labirynt
oraz łąka kwiEtna. Łąka kwietna ee względu na róznorodność gatunkową
będzie n i eocet icnym eiernenteIn edukacj i przyrodn iczej
Koszt - 180.000,00 zł
3. foIcdernizacja eręści thodxika przy parku tematyczn;ał, chodnik
ten jest rł złym stanie łechnicznym. połamatre, nięstabilnę oraz
wystające pĘry chodnikowe, a także krarvężniki §ą zsgrozeniem dla
mieszkańców oraz utrudnieniem dla rodziców z wozkaml dziecięcyrni.
Koszt - 100.000,00 zł :

4. "Frzystanek yelaks - leżaki miejskie nad *fawern|i
Stworzyć miejsca, w któryrn miesekańcy będą mogli wypocąywać i
korzystać ze sło*ca w pogodne dni i rrie tylko. W ,u,r,ach piojektu
przew,iduje się slworeenie in&astruktury, ieżaki miejskie, pałozoni nad


