Nazwa projektu:
Budowa dzielnicowego placu zabaw
Wnioskodawca:
Krzysztof Mentlik
Projekt dla dzielnicy:
Baranowice
Lokalizacja projektu:
Część działki Nr 1326/40 znajdującej się przy ulicy Zamkowej będącej w bezpośrednim
sąsiedztwie Baranowickiego Parku i Pałacyku, po przeciwnej stronie ulicy Parkowej.
Opis projektu (pisownia oryginalna):
Dzielnica Baranowice jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic
w Żorach. W Baranowicach w ostatnim czasie przybyło i nadal przybywa wiele rodzin
z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci te potrzebują coraz więcej przestrzeni
do zabaw, do rozwoju fizycznego. W chwili obecnej w dzielnicy istnieje jeden plac zabaw
będący szkolnym placem zabaw. Korzystanie z niego dozwolone jest jedynie po godzinach
pracy przedszkola oraz w dni, w których przedszkole jest zamknięte.
Budowa nowego placu zabaw w dzielnicy Baranowice jest więc jak najbardziej potrzebna
i będzie służyć realizacji wielu potrzeb lokalnej społeczności, w tym kilku zasadniczym
celom głównym, takim jak:
- wspomaganie rozwoju dzieci;
- walka z otyłością wśród dzieci;
- urozmaicenie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego;
- urozmaicenie form spędzania czasu wolnego;
- integracja lokalnej społeczności oraz społeczności sąsiadujących dzielnic.
Mając na uwadze to, że głównymi elementami prawidłowego rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym i szkolnym jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu widzę konieczność
przystosowania fragmentu terenu będącego własnością Gminy Miejskiej Żory dla naszych
najmłodszych mieszkańców. Proponuję więc zagospodarowanie części przestrzeni działki Nr
1326/40 znajdującej się przy ulicy Zamkowej będącej w bezpośrednim sąsiedztwie
Baranowickiego Parku i Pałacyku na Dzielnicowy Plac Zabaw. Proponuję, aby Plac ten stał
się terenem zabaw ruchowych i wyposażony został w przyjazne dla dzieci w wieku 0-14 lat
sprzęty zabawowe (m.in. linowce, huśtawki, bujaki sprężynowe, ściankę wspinaczkową,
huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych oraz inne atrakcyjne i bezpieczne dla dzieci
urządzenia).
Tak przygotowany plac zabaw powinien urozmaicić i zachęcić dzieci do aktywnego
wykorzystania czasu na świeżym powietrzu. Z terapeutycznego punktu widzenia plac zabaw
jest elementem w niezwykle wspierającym rozwój dziecka, zarówno fizyczny, jak i umysłowy
(ćwiczy równowagę i koordynację ruchową, wspiera planowanie i rozwój motoryczny).
Proponuję także, aby wyposażyć plac zabaw w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych.
Wspólna zabawa pozwoli tym dzieciom na integrację z dziećmi zdrowymi, co służy obu

stronom - uczy tolerancji i oswaja z niepełnosprawnością dzieci zdrowe, dzieci chore mają
natomiast szansę na zabawę z dziećmi zdrowymi.
Plac zabaw może stanowić atrakcyjny element zabaw organizowanych przez nauczycieli
szkoły i przedszkola jako alternatywa krótkich wycieczek.
Piękne otoczenie terenów zielonych, baranowickiego parku i pałacyku oraz bezpośrednie
sąsiedztwo stawu Baranek będzie dodatkowym atutem tego urokliwego miejsca.
Docelowo cały ten teren może być swoistym uzupełnieniem planowanego po przeciwnej
stronie odremontowanego Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Parku RekreacyjnoSportowego.
Szacunkowy koszt projektu:
100 000,00 zł

