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. lnformacje o ekcie
lmię i nazwisko

zsłaszaiacego zadanie
BEATA BARCZYK

Strefa Konsultacyjna:

Edukacji: Eszkolna EI przedszkolna

Lokalna strefa konsultacyi na zagórze południe
Nazwa zadania

(max do 80 znaków)
NAREsZclE BEZ sMYcZY- WYBIEG Z PRZESZKoDAMl. DLA
PSOW NA UL.BOHATERÓWMONTE CASSlNO

Lokalizacja nieruchomości
w obrębie, której winno zostać

zrealizowane zadanie
(ulica, nr działki)

Z,AZD Z UL,BORA KOMOROWSKEGO NA UL.BOHATEROW
MONTE CASS|NO , NA WPROST SKLEPU ASIA. działka nr

212L/t2 , ż!22/Lż,21-17 /7,

Szacunkowy koszt realizacji zadania** 35 TYS.

Skrótowy opis zadania. Proszę opisać
czego zadanie dotyczy (max. 1000 znaków)

Osiedle Bohaterów Monte Cassino w Zagórzu to jedno z większych
osiedli mieszkaniowych. Jak wynikam z obserwacji i doświadczeń
inicjatorów, w co drugim domu na osiedlu jest pies, a w
niektórych nawet dwa (inicjatorzy też są szczęśliwymi
posiadaczami czworonoga). Jednak na w/w terenie brak wybiegu
dla psów, gdzie psy spuszczone ze smyczy, pod czujnym okiem
właścicieli mogą samodzielnie biegać i poprawiać swoją
sprawność na u rządze n iach sprawnościowych. Dlatego i nicjatywa
utworzenia wybiegu dla psów z przeszkodami wydaje się jak

najbardziej właściwa. Zadanie obejmuje utworzenie wybiegu dla
psów, poprzez ogrodzenie terenu i zamontowanie na terenie
wybiegu pięciu urządzeń sprawnościowych ( daszek, koło, slalom,
tunel, poprzeczki) oraz wygospodarowanie przestrzeni wolnej,
bez urządzeń. Ponadto zainstalowanie dwóch ławek, kosza na

śmieci i odchody psie. Wielkość wybiegu ok.1500m2.
Wybieg dIa psów będzie także świetnym miejscem spotkań
psiarzy - fascynatów czworonogów, gdzie będą nawiązywali
znajomości. Wybieg jest też miejscem socjalizacji psa, w którym
pies może zacieśniać więzy z innymi psiakami. Jak mówią znawcy
tematu ,,Spacer zakończony wizytą na wybiegu dostarcza nowych
bodźców". Na wybiegu będzie można takźe orgallizować pokaz
tresury psów, a poprzez zainstalowanie na ogrodzeniu tablicy
ogłoszeń będzie można informować się np. o zaginięciu/
zna lezieni u psa/kota, mozliwości na bycia zwierząt, tresu ra ch,

ln rzeniach związanych z życiem zwierzaków


