
ZABAWA BEZ OPORÓW - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu 131 i SP 15

Opis planowanej inwestycji:

Projekt ma na celu rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu 131 i SP 15 (Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 9). Teren, na którym mieści się plac ma powierzchnię około 1600 m2. Odnowienia 
wymaga przede wszystkim nawierzchnia, aktualnie nierówna, wysypana różnymi podłożami 

(piasek, wydeptana trawa, stary żwirek, który zamienił się w pył). Od kilku lat dzieci bawiące się na 
placu bawią się wśród tumanów kurzu. Zestawy zabawowe mają już swoje lata, nieraz były 

naprawiane i także przydałaby się ich wymiana na nowsze, bezpieczniejsze i ciekawsze.

Planujemy wymianę nawierzchni na terenie całego placu zabaw w taki sposób, by wydzielić strefy 
do zabawy na urządzeniach rozwijających sprawność fizyczną dzieci (nawierzchnia poliuretanowa 

lub, przy piaskownicach, piaszczysta) i do gry w piłkę lub zabawy na trawie (nawierzchnia 
trawiasta). Istniejący na terenie piękny starodrzew nie zostanie naruszony. Planowany jest zakup 

nowych urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy z wieżyczkami, mostkiem i dwoma 
zjeżdżalniami, huśtawki różnych typów (bocianie gniazdo, huśtawka dla młodszych i dla starszych 

dzieci), dwie piaskownice z pokrowcami, mała piramida linowa, lokomotywa z wagonami, płotek 
edukacyjny („kółko i krzyżyk”, tablica do rysowania kredą, labirynt) oraz domek zabawowy z 

ławeczkami. Planujemy także wymianę ławek oraz zakup zamykanego schowka do 
przechowywania przedszkolnych mniejszych zabawek przeznaczonych na dwór. Ze względów 

bezpieczeństwa plac powinien także zostać wyposażony w siatkowy piłkochwyt przy ogrodzeniu 
od strony ulicy.

Plac zabaw w godzinach pracy Przedszkola służy dzieciom w nim przebywającym, jednak po 

zamknięciu placówki oraz w dno wolne pozostaje do dyspozycji wszystkich mieszkańców osiedla. 
Odnowiony, z częściowo nową trawiastą a częściowo tartanową nawierzchnią stałby się miejscem 

o wiele bardziej atrakcyjnym niż jest obecnie. Służyłby oporowskim dzieciom, które są uczniami 
przedszkola lub w najbliższych latach się nimi staną, uczniom pierwszych klas szkoły 

podstawowej. Beneficjentami projektu staną się także oporowskie rodziny z młodszymi dziećmi,  
także te które wprowadzają się do kolejnych nowych budynków mieszkalnych na naszym osiedlu. 

Większość tych budynków powstaje w relatywnie bliskiej odległości od skrzyżowania Solskiego-
Wiejska-Aleja Piastów-Karmelkowa, w którego sąsiedztwie mieści się szkoła. Inwestycja jest tym 

bardziej potrzebna, że w tej części Oporowa nie ma innych placów zabaw.




