
Nazwa projektu:  

„Strefa mocy — aktywne dziecko” — rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach 

Wnioskodawca:  

Katarzyna Stolarek 

Lokalizacja projektu:  

Żory-Baranowice, ul. Strażacka 6, Działka Nr 988/82 

Opis projektu (pisownia oryginalna): 

Projekt dotyczy doposażenia oraz rewitalizacji placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Obecny plac zabaw powstał w 2009 roku. Jest intensywnie 

eksploatowany przez przedszkolaków, uczniów oraz małych i większych mieszkańców 

Baranowic, nie tylko od poniedziałku do piątku, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze, ale również po południu i w weekendy. Obecne koszty związane z wymianą 

urządzeń na placu zabaw przekraczają możliwości budżetowe placówki, przy której obecny 

plac zabaw się znajduje. 

Dzięki rewitalizacji placu zabaw mali i więksi mieszkańcy Żor zyskają miejsce, w którym będą 

mogli nie tylko rozwijać swoją sprawność fizyczną, ale również umiejętności społeczne, 

polegające na współpracy oraz nawiązywaniu i budowaniu relacji z rówieśnikami. Dzieci 

nauczą się współzawodnictwa, które polega na dążeniu do zwycięstwa, ale również rozwija 

umiejętność radzenia sobie z porażką. 

Plac zabaw poprawi estetykę miasta, a także będzie pełnił rolę centrum dzielnicy 

Baranowice. 

Doposażenie placu zabaw przyczyni się tym samym do poprawy infrastruktury miejskiej. 

W chwili obecnej, gdy w Polsce narasta problem otyłości wśród dzieci, propagowanie 

aktywnego spędzania wolnego czasu jest najlepszą receptą na uniknięcie problemów 

zdrowotnych w przyszłości „Ruch może zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.” 

Oczekiwane rezultaty twarde: 

- wymiana urządzeń na placu zabaw, 

- wymiana nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną poliuretanowo-gumową 

z EPDM (wymiary placu zabaw), 

- dodanie elementów 3d nawierzchni bezpiecznej, 

- przebudowa boiska z nawierzchnią trawiastą (renowacja murawy, budowa ogrodzenia, 

montaż koszy do minikoszykówki), 

- wymiana infrastruktury małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), 

- utworzenie strefy „zielona klasa” z ławeczkami i stolikami, 

- utworzenie w strefie z piaskiem „kuchni błotnej”, 

- utworzenie strefy trampolin ziemnych i z kulami równoważnymi 

 



Oczekiwane rezultaty miękkie: 

- zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- popularyzacja zdrowego trybu życia, 

- ożywienie więzi społeczności lokalnej 

- integrowanie społeczności lokalnej, 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, 

- poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta Żory,  

- podniesienie walorów estetycznych dzielnicy Baranowice. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Projekt zagospodarowania terenu- 15 000,00 zł 

2. Wymiana podłoża z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną 

(wylewane podłoże gumowe EPDM z podbudową i montażem). Powierzchnia placu 

zabaw około 600 m2. – 270 000,00 zł  

3. Elementy 3d nawierzchni bezpiecznej – 40 000,00 zł 

4. Usunięcie starych urządzeń z placu zabaw (demontaż, wywiezienie i utylizacja) – 

6 000,00 zł 

5. Nowe urządzenia na plac zabaw (dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża) – 

250 000,00 zł 

6. Taras wokół piaskownicy – 25 000,00 zł 

7. Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) – 

30 000,00 zł 

8. Wymiana ogrodzenia placu zabaw na ogrodzenie panelowe - 110 mb - 80 000,00 zł 

Przebudowa boiska z nawierzchnia trawiasta (zakładane wymiary ok. 25 m X 15 m) 

a) Boisko z trawy naturalnej - roboty ziemne - 35 000,00 zł 

b) Boisko z trawy naturalnej — podbudowa (obrzeża betonowe, warstwa odsączająca 

15 cm, warstwa wegetacyjna 12 cm, trawa siewem) - 105 000,00 zł 

c) Drenaż boiska - 45 000,00 zł 

d) Pitkochwyt h= 4,0 30 mb, sprzęt sportowy (bramki 1 kpl., kosze 2 szt.) – 50 000,00 zł 

9. Trampoliny ziemne - maksymalnie 6 sztuk – 130 000,00 zł 

10. Kule równoważne z montażem – 45 000,00 zł 

11. Domki na plac zabaw – 30 000,00 zł 

12. Kuchnia błotna z montażem – 15 000,00zł 

13. „Zielona klasa" — utworzenie strefy z ławeczkami i stolikami – 45 000,00 zł 

14. Żagle zacieniające wraz z masztami – 6 500,00 zł 

15. Usuwanie/przesadzanie roślin – 2 000,00 zł 

16. Górka saneczkowa – 6 000,00 zł 

17. Nowe obsadzenia – 4 000,00 zł 

18. Renowacja trawnika – 40 000,00 zł 

19. Obsługa geodezyjna – 6 000,00 zł 

20. Piasek z certyfikatem (3 t) – 1 500,00 zł 

Łączny koszt: 1 282 000,00 zł 



Załączniki: 

- koncepcja zagospodarowania terenu, 

- lista poparcia. 






