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Przemysław Bańos i Włodzimierz Giereś

Projekt ogólnom iejski rejonowy
Lokalna Strefa Konsultacyjna - XI NMIKA, BOBREK

Nazwa zadania
{max do 80 znaków)

za-}ERZY-sta Niwka - kolorowe mieisce na mapie
Sosnowca wrazz budową parkingu

lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
lulica, nr dziąłki)

Sosnowiec, rejon ulicy Szybowej,
Dybowskiego i Kopalnianej

(działki geodezyjne o numerach : 1791, 1192 oruz 1369)

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 256 044zł

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1o00znaków)

,,za-|ERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie
Sosnowca wraz z budową parkingu" to kontynuacja
projekfu ,,Ptzyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-
przyrodnicza". Zadańe to pozwala stworzyć miejsce do
celów wypoczynkowych i edukacyjnych pośród ptzytody.
ElemenĘ edukacyjne, które pojawią się na ściezce, pozwolą
lut zgłębianie wiedzy ptzytodniczej. Umożliwi to
zdobywańe nowych informacji otaz zakĘwŁuje
Sosnowiczan do przyjemnego spędzenia cza§u wśród
zieleni. Nasadzenie krzewów, bylin i geofitów leśnych
pozwoli zwiększyć bioróżnofodność przestrzeni miejskiej
oraz nada jej ahakcyjny charakter. Wymienione zostaną
także bramki do gry w piłkę nożną. Ponadto wykonany
zostanie parking dla samochodów, co ułatwi mieszkańcom
dzielnicy Niwka oraz Sosnowca swobodne korzystanie
z sąsiadującej z nim ptzesttzeńą parkową, Parking
powstanie w miejscą gdzie obecnie zrrajduje ffrsyp wfaz
z posadowioną na niej budowlą nieczynnego hydroforu,
który obecnie stanowi potencjabre zagtożeńe-

Celem zadania_są:
1. Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem
i odpowiedzialność za jego stan,
2. Tworzenie więzi z regionem.
3, Zdobywan:ie i doskonalenie umiejętności obserwowania
oraz anahzowania zjawisk przyrodniczych.
4. Dostrzeganie wpływu elementów klimatu na zycie roślin,
zwierząti ludzi.
5. Uświadomienie potrzeby zdrowego sĘIu życia,
6.Swobodne korzystanie z przestrzeni publicznej poptzez
umożliwienie mieszkańcom Sosnowca parkowanie
samochodów na nowych miejscach postojowych
z zamont§rłranyffi oświetleniem,


