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l. o projekcie

Iwona lmiołczyk

Nazwezadania : , ''
(max do 80 znaków)

: ::
Bajkowy ogród u Jana Brzechwy

Przedszkole Miejskie Nr 31 im. Jana
Sosnowcu, uI. Gałczyńskiego 3 8,

nr 85/1

Brzechwy w
dziŃka

90,000 zł
§krótowy,tipis zadania. Proszęó,pisać

czego zadanić dotyczy lńox, ,1a00 znąkćw}":
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Celem projektu ,,Bajkowy ogród u Jana Brzechwy" jest

zapewnienie warunków aktywnej, bezpiecznej nauki

przez zabawę od najmłodszych lat. Projekt przewiduje

r ozszerzeni e strefy re kreacyj n ej p rzed szko l a po przez :

Stworzenie tajemniczego miejsca - labirynt z krzewów;

Utworzenie skweru rekreacyjnego, na którym znajdzie
się miasteczko drogowe, tor przeszkód do ówiczeń

s prawn ości owych oraz perg ola z wiszącym i s iedzis ka m i

dla dzieciaków;

Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków

lokalowych przedszkola, aby dzieci miło spędzały czas

w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże

rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Wpłynie to tez

korzystnie na wizerunek placówki oraz integrację z

lokalną społecznością, która będzie mogła korzystać z

placu w godzinach popołudniowych.
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Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulico, nr działki)
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