Plac zabaw ze strefą malucha oraz miejsce
rekreacji na osiedlu Wyzwolenia
OPIS PROJEKTU
Kompleksowa realizacja inwestycji budowy placu zabaw ze strefą malucha na bezpiecznych
nawierzchniach oraz miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży, modernizacja istniejącego boiska i
przystosowanie go do uprawiania różnych sportów, utworzenie kącika gier i poprawa infrastruktury
małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne.
Celem projektu jest utworzenie ogrodzonego miejsca rozrywki dla mieszkańców Piotrkowa Tryb.,
głównie mieszkańców osiedla Wyzwolenia. W skład projektu wchodzą m.in.:
- Plac zabaw ze strefą malucha na nawierzchni poliuretanowej/sztuczna trawa/piaskowa –
wyposażenie (piaskownica, zestaw zabawowy integracyjny: duży, dla malucha; huśtawki: bocianie
gniazdo, wahadłowe, „ważki”; sprężynowce – bujaczki; zjeżdżalnie; karuzele. Zestaw linowy, małpi
gaj; gry integracyjne, edukacyjne i sprawnościowe);
- Modernizacja i przystosowanie istniejącego boiska do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki,
piłki nożnej, piłki ręcznej, badmintona, zbijaka – dwóch ogni;
- Stół piłkarzyki, stół pingpongowy, stolik gracza (szachy, warcaby, chińczyk);
- Ławki parkowe 10 szt.; ławki ze stolikiem 4 szt.;
- Stojaki rowerowe.
LOKALIZACJA
Osiedle Wyzwolenia. Plac zabaw, boisko i teren zieleni znajdujące się w obszarze pomiędzy ulicami:
Krasickiego, Wyzwolenia, Garbarska, ks. Piotra Skargi. Część działek nr: 144/4; 144/6; 144/11
UZASADNIENIE
Celem realizacji tego projektu jest utworzenie placu zabaw i miejsca rekreacji, w którym dzieci i
młodzież oraz dorośli będą mogli w bezpiecznym i czystym otoczeniu spędzić aktywnie czas.
Różnorodne urządzenia oraz czas spędzony na świeżym powietrzu pozytywnie wpływają na rozwój
psychofizyczny dzieci i młodzieży. Obiekty tego typu integrują okolicznych mieszkańców. Struktura
wiekowa społeczeństwa osiedla Wyzwolenia zmienia się od kilku lat, coraz więcej młodych rodzin
zamieszkuje tę okolicę, a co za tym idzie coraz więcej dzieci i młodzieży szuka miejsc do aktywnego
spędzenia wolnego czasu. Obecny plac zabaw i teren wokół jest zaniedbany i brudny, a urządzenia
niszczone przez psy i młodzież szkolną, która w trakcie przerw między lekcjami siedzi na
urządzeniach przeznaczonych dla dzieci, zaśmieca teren i wyrzuca niedopałki papierosów do
piaskownicy. Ogrodzenie nowego obiektu pozwoli łatwiej utrzymać ład i porządek oraz przyczyni się
do ograniczenia dewastacji urządzeń, które z pewnością posłużą wielu pokoleniom dzieci,
młodzieży, a także dorosłych.
BENEFICJENCI
Dzieci od 1-3 roku życia z mała pomocą dorosłych będą mogły korzystać z urządzeń znajdujących sie
w strefie malucha. Dzieci w wieku 4-12 lat będą swobodnie i bezpiecznie korzystać z urządzeń placu
zabaw, boiska oraz kącika gier. Młodzież i dorośli skorzystają z kącika gier oraz boiska. Dorośli oraz
seniorzy chętnie odwiedzą z dziećmi lub wnukami bezpieczne, certyfikowane i ogrodzone miejsce, w
którym bez obaw będą mogli spędzić aktywnie czas z rodziną, a także odpocząć ze znajomymi w
ładnym otoczeniu.
SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

Szacunkowy koszt projektu ok. 280 – 295 tys. zł.

