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l. Informacje o projekcie

, :lmięinazwisko
zgłaszającego zadaqie , :'

KATARZYNA NOWOSIŃSKA, IOANNA ELIASZ

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NALEŻĄCEGO DO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 28

Działka oznaczona numerem 403B
oBRĘB 11
Na terenie działki znajduje się
Przedszkole Miejskie nr 28 , ul. Kruczkowskiego 9
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Zadanie dotyczy wyp osażenia placu zab aw Przedszkola
Miejskiego nr 28 w Sosnowcu w nowoczesne, atrakcyjne dla
dzieci zestawy i urządzenia: zestaw,,Mała Forteca", karuzela
tarczowa z siedziskami, dwa sprężynowce typu: ,,Auto",
,,Żaba", zestaw sprawnościowy, statek piracki z|iną,
lokomotywa i wagonik z dachem, trzy ławki. Chcemy aby
nasz plac zabaw był bezpieczny d|a dzieci dlatego
proponujemy do real|zacji nawierzchnię bezpiecznąz mat poly
easy w kolorze zielonym podurządzenia wolnostojące,
ważnym elementem j est równie ż zńożenie monitoringu.
Nasze przedszkole posiada duży plac zabaw zagospodarowany
zielenią, którego wyposażenie ulega coraz większemu zużyciu,
Wszystkie stare metaloweurządzenia do zabaww ostatnim
roku 20]_5 zostały usunięte z ogrodu zewzględów zachowania
bezpieczeństwa dzieci. Obecnie nasz plac zabaw opustoszał. Na
stosunkowo dużym i zielonym terenie znajduje się tylko jeden
zestaw Ęryu ,,Mała forteca z huśtawkami", jeden konik, jeden
sprężynowiec, stara piaskowni c a i trzy stare ławki.
Nasze dzieci mając do dyspozycji duży, zielony ogród, nie mają
dużych możliwości do zabawy na świeżym powietrzu.
Wzbogacony o nowoczesne zestawy i urządzenia plac zabaw
będzie sfuĘł nie Ęlko naszym przedszkolakom, ale będzie
również dostępny dla dzieci i ich opiekunów z pobliskiego osiedla
i najbliższe go otoczenia przedszkola.
Taki nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw będzie zachęcał
wszystkich do codziennego korzystaniaz niego i spędzania
tam wolnego czasu.
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