
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  
w trosce o komfort oraz bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców i ich dzieci jak 
również o poprawę estetyki przyległego do 
naszego terenu działki przystąpiła do 
konkursu organizowanego przez Miasto 
Opole ”Odmień swoje podwórko”.  
Celem konkursu była poprawa wizerunku 
Miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb 
jego mieszkańców, poprzez tworzenie 
miejsc rekreacji i wypoczynku. 

Administracja Osiedla nr IV w 
trosce o bezpieczeństwo i komfort 
najmłodszych przygotowała pracę 
konkursową dla istniejącego placu zabaw 
przylegającego bezpośrednio do naszego 
terenu, której właścicielem jest Miasto 
Opole, działka znajduje się pomiędzy ul. 
Cieszyńska a Ozimską. Jest to jedyny teren 
gdzie znajduje się plac zabaw dla dzieci z 
ulicy Cieszyńskiej, Chełmskiej oraz 
Ozimskiej.  Miejsce w stanie obecnym jest 
mało estetyczne, pomimo tego jest 
użytkowane bardzo intensywnie co można 
zauważyć po liczbie dzieci bawiacych się 
tam codziennie oraz po śladach 
użytkowania na zamontowanych  
urzadzeniach zabawowych.  

Stan obecny: 

Na dzień wykonania opracowania na działce 
znajdowały się urządzenia zabawowe, z 
których korzystały miedzy innymi dzieci 
oraz rodzice Naszego Osiedla.  
 

 
 
 
Na działce zamontowane były następujące 
urządzenia: 
 Drewniany domek zabawowy wraz z 

zjeżdżalnią  
 Huśtawka drewniana podwójna  
 Bujak 
 Ławki 
 Kosz na śmieci  
 Ceglana piaskownica  

Urządzenia te w niedługim czasie 
wymagały wymiany oraz modernizacji w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
korzystających z nich dzieci. Ponadto wg 
obecnie obowiązujących przepisów pod 
huśtawką brakowało odpowiedniej strefy 
bezpieczeństwa. Obok ławek znajdowały się 
wystające krawężnik betonowe, które w 
czasie wegetacji trawy były niewidoczne i 
stanowią zagrożenie dla korzystających z 
terenu mieszkańcom. 
 

 
 
 
Przedstawiona przez nas w Konkursie  
praca dotyczyła trzech koncepcji 
zagospodarowania w/w placu zabaw w 
trzech zakresach cenowych:  

I na kwotę 65 000 zł 
II na kwotę 50 000 zł 
III na kwotę 35 000 zł 

Wg komisji nasza koncepcja okazała się 
najlepsza, w związku z powyższym Miasto 
Opole zmodernizuje plac zabaw wg naszej 

koncepcji  
 

 

 
Nowa koncepcja przewiduje stworzenie 
bezpiecznych i łatwego w eksploatacji placu 
zabaw o zwartej strukturze zabudowy 
urządzeń. 
Obejmuje stworzenie bezpiecznego placu 
zabaw o wymiarach 18 x 18 m 
Nowy plac zabaw będzie bezpiecznymi 
miejscem przeznaczony dla dzieci w 
różnym wieku, wyposażony w strefy 
bezpieczeństwa umożliwiający łatwą opiekę 
nad dziećmi. 

 

 

 

Nagrodzona Koncepcja zagospodarowania placu zabaw. 

   

Montaż nowych urządzeń wykonanych z 
trwałego materiału takich jak stal 
ocynkowana malowana proszkowo, płyty 
HPL, beton: 

Zostaną zamontowane nowe zabawki takie 
jak: 
a. Bujak, 
b. Piaskownica betonowa,  
c. Huśtawka potrójna z bocianim 

gniazdem, siedziskiem kubełkowym 
oraz z ławeczką, 

d. Skałka do wspinaczki wykonana z 
materiału imitującego skałę naturalną 
wyposażona w uchwyty tzw. kamienie 
wspinaczkowe, 

e. Zestaw równoważni  
f. Domek dla młodszych dzieci wykonany 

z konstrukcji metalowej z zjeżdżalnią 
schodkami oraz antypoślizgowa 
podłogą, 

g. Lokomotywa  
h. Ławki metalowe z drewnianym 

siedziskiem 
i. Kosz na śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


