Przedszkole Publiczne w Danielowicach
Relacje

"ZIELONY ZAKĄTEK" W DANIELOWICACH
„Zielony zakątek” w Danielowicach to nazwa projektu, który realizuje Przedszkole Publiczne w Danielowicach.
W ubiegłym roku dyrektor Przedszkola zgłosiła chęć udziału w programie „Działaj w Zielone” finansowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Fundacji Arka z siedzibą w Bielsku – Białej, która zbierała propozycje z całej Polski.
Nauczyciele napisali projekt mający na celu odnowę fragmentu dawnego parku pałacowego, leżącego w obrębie przedszkola. Chcieliśmy, aby to
miejsce choć po części odzyskało dawną funkcję jako parku, miejsca relaksu i wypoczynku, służącego nie tylko dzieciom lecz także
mieszkańcom naszej wsi.
W lipcu tego roku otrzymaliśmy informację, że nasz projekt wszedł do programu i podpisaliśmy umowę dotacyjną na 12.000 zł. Wystąpiliśmy
także o opinię do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków
Sam projekt polega na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poprawie stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz ochrona przebiśniegów
Sporządzeniu planu zagospodarowania „Zielonego zakątka”
Wykonanie ścieżki spacerowej.
Zakup ziemi do uzupełnienia wzgórza na którym stoi zabytkowe mauzoleum oraz pod nową roślinność.
Nasadzanie nowej roślinności zgodnie z planem zagospodarowania.
Zakup i montaż ławek parkowych
Zakup i montaż 4 wolnostojących tablic edukacyjno – informacyjnych.
Zakup i montaż karmników i budek lęgowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia jako wkład własny Przedszkole za fundusze gminne ogrodziło teren tym samym zabezpieczając go od
strony stawu przeciwpożarowego, uporządkowało i oczyściło teren parku
Obecnie park oczyszczono i wykonano plan zagospodarowania przestrzennego. Prace dotyczące wykonania ścieżki obejmują zdjęcie
wierzchniej warstwy ziemi tzw. korytowanie na wysokość 5 cm. Ścieżka ograniczona jest ekobordami i wyłożona agrowłókniną, następnie
zostanie wysypana granitowym kamyczkiem.
Nie prowadzimy żadnych prac na głębokości. Nasadzanie roślin rozpoczniemy wiosną. Chcemy, aby ławki miały charakter parkowy (kute
podstawy, drewniane siedziska). Kamień młyński umiejscowiony w parku pozostaje nienaruszony i został wkomponowany a krajobraz parku.
Tablice edukacyjne będą w stalowych ozdobnych ramach. W parku jest umiejscowione mauzoleum na górce, wpisane do rejestru zabytków,
którego w żaden sposób nie naruszamy. Teren wokół niego zostanie obsadzony wrzosami i winobluszczami.
Naszym celem jest ochrona pól śnieżyczek, które rosną w parku (plan został tak sporządzony, aby ich nie naruszyć), a także nadania temu
miejscu charakteru parku wypoczynkowego i edukacyjnego. W realizacji projektu liczymy na pomoc rodziców i przyjaciół przedszkola.
Finał prac jest przewidywany na czerwiec 2016 r.

