
Nazwa projektu:  

Wodny Plac Zabaw w Parku Cegielnia 

Wnioskodawca:  

Adam Doleżych 

Lokalizacja projektu:  

Park Cegielnia, teren obecnych stawów – działki nr 1116/2, 1115/2, 1113/104, 1587/104 i 

2428/182. 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

W upalne dni wszyscy marzymy w ochłodzie – w szczególności dzieci! Jednocześnie 

maluchy nie lubią się nudzić, dlatego leżenie na plaży to nie dla nich. Idealnym rozwiązaniem 

jest Wodny Plac Zabaw, na wzór tego, który znajduje się w Tychach na ośrodku Paprocany! 

Park Cegielnia to idealne miejsce na taką atrakcję – jest w centrum miasta i już teraz jest tam 

wiele atrakcji przyciągających całe rodziny.  

Taki Wodny Plac Zabaw można stworzyć wykorzystując teren obecnych, zaniedbanych 

stawów w Parku Cegielnia. Na Wodnym Placu Zabaw powinny pojawić się bicze wodne, 

liczne wodne atrakcje, armatki, prysznice, tunele itp. Wszystkie urządzenia powinny być 

kolorowe i bezpieczne dla dzieci. Należy też zadbać o to, żeby dzieci nie były cały dzień na 

słońcu i częściowo ten teren zacienić np. parasolami. Całość powinna posiadać bezpieczną 

(miękką i antypoślizgową) nawierzchnię – najlepiej też kolorową i przyciągającą wzrok.  

Wodny plac zabaw powinien zawierać atrakcje dla młodszy i dla starszych dzieci.  W części 

dla maluchów potrzebne są niższe zabawki, łatwe w obsłudze. W strefie dla dzieci starszych 

wyższe, bardziej wymagające zabawki pozwalające np. na wodne bitwy czy przebieganie 

trasy z przeszkodami.  Cały obiekt koniecznie należy dostosować także do potrzeb  

i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami.  

Dookoła placu zabaw, ale w pewnej odległości powinny znaleźć się ławeczki/krzesełka dla 

rodziców – koniecznie wodoodporne. Cały teren powinna otaczać zieleń – drzewa i krzewy, 

tworzące naturalne ogrodzenie dla bezpieczeństwa dzieci.  Plac zabaw oczywiście byłby 

darmowy i dostępny dla wszystkich mieszkańców i gości z innych miast. 

Na terenie Wodnego Placu Zabaw musi znaleźć się też budynek techniczny, gdzie znajdą się 

wszystkie urządzenia potrzebne do jego obsługi. To jednocześnie idealne miejsce  

na zorganizowanie przebieralni oraz pryszniców dla dzieci korzystających z atrakcji.  

Cały teren wodnego placu zabaw powinien być oświetlony i monitorowany, by zapobiegać 

wandalizmowi.  

Powierzchnia całego terenu do zagospodarowania to około 1 300 m², w tym Wodny Plac 

Zabaw o powierzchni około 550 m². 



Szacunkowy koszt projektu:  

1 800 000 zł 

Załączniki: 

- lista poparcia 

- wizualizacje 

- zdjęcia 

 



 



 



 



 



 



 


