
W dniach 27.07.-05.08.2021 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone w związku z 

opracowywaniem projektu placu zabaw w parku Stacja Wisła:  

Uwagi, komentarze, propozycje i pytania: 

1. „Brakuje mi trochę przestrzeni dla dorosłych. Myślę, że warto byłoby umożliwić mieszkańcom 

(i przy okazji ich zachęcić) możliwość wykonywania ćwiczeń kiedy dzieciaki się bawią i 

dokazują na placu zabaw. Myślałam o trochę ciekawszych rozwiązaniach niż standardowe 

maszyny.”; „Mam tylko jedną sugestie: może znalazłoby się miejsce na coś do ćwiczeń dla 

dorosłych? Mówię o dosłownie kilku drążkach/mikro siłowni na świeżym powietrzu (jak na 

załączonym przykładzie). Koszt jest nieduży, utrzymanie jeszcze tańsze (a w zasadzie 

niepotrzebne), a nie zajmuje to też wiele miejsca. Tego typu miejsca są bardzo mocno 

oblegane (gdy są dostępne), więc myślę że byłyby docenione przez mieszkańców.” -  Na 

terenie placu zabaw została przewidziana strefa do kalisteniki (streetworkout). 

2. „Przydałoby się trochę więcej koszy na śmieci.” - Wprowadzone zostały kosze na śmieci w 

liczbie 12 szt. 

3. „Fajnie byłoby mieć instalację "głuchego telefonu" dzieciaki bardzo lubią się nimi bawić.” - 

Wprowadzono zabawkę "głuchy telefon". 

4. „Zestaw wspinaczkowy byłoby idealnie, jakby łączył ściankę wspinaczkową (taką z kamieniami 

do podciągania się) z dużą ilością lin, a być może nawet zjeżdżalnią. Fajnie, jakby miał części 

niższe dla mniejszych dzieci i takie całkiem wysokie dla nastolatków. Dodatkowo można by 

połączyć elementy do wspinaczki, z elementami do balansowania. Trochę jak w parkach 

linowych (oczywiście w mniejszym zakresie i bez konieczności podpinania dzieci do uprzęży), 

albo dużo nisko zawieszonych siatek podobnie jak w Parku Decjusza”; 

„propozycja małej architektury dostosowanej dla większych grup małych dzieci (przedszkola) 

umożliwiająca im wypoczynek” 

 „Wydaje mi się że za racji bliskości Wisły i terenu po dawnej stacji kolejowej fajne byłoby 

nawiązanie do tematu poprzez zestawy zabawowe, super zestaw zabawowo wspinaczkowy 

statek. Ponadto zawsze dobrze sprawdzają się jakieś tory przeszkód”; 

 „proponuję zrobić domek ze zjeżdżalnią na wzór tego w Parku Klecińskim we Wrocławiu. 

Często bywam tam przejazdem i za każdym razem tam się zatrzymujemy z dzieckiem - to 

świetna i bezpieczna atrakcja dla dzieciaków (wejście na 2 poziom zabezpieczone siatkami).”; 

„Wnioskuję o rezygnację z instalacji elementu U13 Tablica do gry i instalacje w zamian innego 

elementu dla małych dzieci. Z moich obserwacji wynika, że tablica do gry nie jest popularna 

wśród dzieci - szczególnie trudno sobie wyobrazić, aby grały w nią malutkie dzieci. Być może 

interesująca byłaby drewniana lokomotywa do której dzieci mogłyby wsiąść? Ewentualnie 

proszę o zmianę chociaż symboli na klockach np. na obrazki związane z pociągami 

(nawiązując do dawnej stacji kolejowej Kraków Wisła).” 

„Bardzo proszę o rozważenie pomysłu na wyposażenie parku w stacjonarny stół do ping-

ponga.” 

„mała ilość zabawek dla dzieci do 3 roku życia (brak trampoliny, siatek do wspinaczki itp)”, 

„Dodatkowym pomysłem może być wbudowana trampolina, która faktycznie dzieci 

uwielbiają. Ruchome gniazda niestety nie sprawdzają się.”- Urządzenia zabawowe 

zaprojektowane zostały z myślą o dzieciach z różnych grup wiekowych, w tym również 

dzieciach z niepełnosprawnościami. Zabawki mają sprzyjać integracji oraz oddziaływać na 

różne partie mięśni i rozwój równowagi dzieci. Jednocześnie plac zabaw projektowany jest 

w naturalnym charakterze i nawiązaniu do istniejącej części Parku Stacja Wisła. Przestrzeń 

placu zabaw została zaprojektowana maksymalnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa i 

niestety nie ma możliwości umieszczenia w nim dodatkowych urządzeń. 



5. „można by wykorzystać naturalną różnicę wysokości i zrobić kilka zjeżdżalni na skarpie”;  

„Powinna znaleźć się też zjeżdżalnia. I znowu krakowski park może być przykładem, gdyż jedna 

ze zjeżdżalni jest szeroka i z racji tego rodzic z młodszym dzieckiem może zjechać razem czyli 

mamy połączenie funkcjonalności w 1 zjeżdżalni.” – Projekt zakłada lokalizację dwóch 

urządzeń zabawowych tj. zjeżdżalnię dla maluchów i zestaw domków ze zjeżdżalniami, 

które powinny zaspokoić zapotrzebowanie na zjeżdżalnie. Ze względu na granicę 

opracowania przebiegającą wzdłuż skarp oraz sąsiedztwo działki będącej użytkiem 

drogowym, pomysł lokalizacji zjeżdżalni na skarpie został odrzucony. 

6.  „Ten duży stół, który jest w starej części świetnie się sprawdza na imprezy rodzinne. Może 

fajnie by było zrobić takie dwa kolejne? Zamiast kilku małych dwa duże takie na co najmniej 

20 osób?” – Dostawione zostały ławki po drugiej stronie stolików. Ze względu na 

ograniczoną przestrzeń nie ma możliwości dostawienia dużych stołów piknikowych. 

7. „Jakby udało się dodać kilka wysokich drzew byłoby idealnie, szczególnie w tej części, gdzie 

mamy ławki i granicę ze starą częścią”, 

 „Dużym problemem na placach zabaw jest brak drzew – w gorące dni ciężko z nich korzystać 

ze względu na temperaturę i nasłonecznienie – może warto posadzić drzewa na placu zabaw, 

nie tylko po bokach, ale również w środku np. przy piaskownicy, zjeżdżalniach, karuzeli, tak, 

żeby cień padał na te urządzenia.”, 

„chciałabym wnieść uwagę, że w parku potrzebna jest większa ilość cienia. Ze względu na 

długo utrzymujące się w porze letniej upały, niestety korzystanie z nasłonecznionych placów 

zabaw przez małe dzieci nie jest możliwe :( zwłaszcza jeżeli pod opieką oprócz małych dzieci 

są też niemowlęta, z którymi dobrze byłoby móc usiąść w cieniu blisko placu zabaw, tak aby 

mieć pod kontrolą bawiące się tam starsze rodzeństwo.”,  

„zestawy dla dzieci U2, U3 są zlokalizowane w pełnym słońcu co może prowadzić do 

przegrzania najmłodszych dzieci szczególnie w lecie.”,  

„Świetnie że Państwo wprowadzają plac zabaw do Parku Stacja Wisła na Zabłociu. Mam 

ważną uwagę: Piaskownica dla maluchów powinna być w cieniu. Dzieci chętnie spędzają w 

piaskownicy, nie ruszając się za bardzo, ogrooooomną ilość czasu. Aby zapewnić im 

bezpieczną zabawę konieczne jest by piaskownica była w cieniu.”,  

„Bardzo fajnie jakby ta część parku była również jakoś zacieniona, może jakieś pergole z 

zielenią, która dadzą cień?” - Piaskownica została docieniona poprzez dosadzenie drzew. 

Ponadto projekt zieleni zakłada dosadzenie nowych drzew, które przyczynią się do 

stworzenia dodatkowych zacienionych stref.  

8. „fajnie, że mamy kontynuację typów nawierzchni. Może udałoby się wpleść jeszcze 

nawierzchnię z desek?”;  

„Dobrze byłoby również, gdyby alejki do spacerowania były dość gładkie dla przejazdu 

wózkami, i w miarę możliwości ocienione.”;  

„stosowanie nawierzchni z płyt betonowych przy strefach dla najmłodszych jest mało 

praktyczne gdyż będą one wykorzystywane między innymi przez dzieci raczkujące i dopiero 

zaczynające chodzić, i będzie to dla nich stanowić dodatkowe zagrożenie.”; 

 „Wnioskuję o wykonanie zaokrągleń przy łączeniu chodników, szczególnie N1 i N3a obok 

ławek. Bez zaokrągleń będzie bardzo trudno skręcać tam z wózkami dziecięcymi.”- Ze 

względu na trudności z utrzymaniem i stosunkowo krótki okres trwałości drewna, w 

projekcie zastosowane zostały materiały trwałe. Ponadto wprowadzone zostało kilka 

zaokrągleń nawierzchni chodników. Ścieżki poprzez układ oraz materiał nawiązują do 

pierwszej części parku przy czym są bezpieczne i umożliwiają poruszanie się po placu zabaw 

również wózkami. 



9.  „na terenie parku jedna toaleta w kantynie to za mało licząc na ilość osób która tam 

przebywa w sezonie powinna być niezależna toaleta publiczna”, 

„brak toalety”,  

„Brakuje jednej z najważniejszych rzeczy  - toalety  tuż przy placu zabaw  ( nie toi toi-a ).” 

„Przejrzałam projekt i jest bardzo ciekawy, natomiast brakuje mi jednej rzeczy - toalety. Co 

prawda jest toaleta w restauracji, jednak jest ona zazwyczaj 'zakorkowana' przez klientów 

restauracji, więc dzieci, szczególnie te młodsze, które nie mogą czekać, załatwiają swoje 

potrzeby w okolicznych krzakach, a potem po tym biegają. Przydałaby się więc mocno toaleta 

-  i to nie typu toi toi, tylko taka na której można dziecko posadzić, albo samo może usiąść.”, 

„W nawiązaniu do prezentowanego projektu parku, chciałabym zwrócić uwagę na potrzebę 

toalet, przynajmniej dla dzieci.”- Na terenie placu zabaw nie zostanie wybudowana toaleta, 

gdyż powstała by ona kosztem wielu urządzeń zabawowych dla dzieci. Na terenie parku 

można korzystać z toalety znajdującej się w pawilonie. 

10. „Czy strefy dla najmłodszych są ogrodzone? Jeśli nie to ze względów bezpieczeństwa warto o 

tym pomyśleć.”, 

„Mam nadzieję, że te krzewy przy drodze będą na tyle wysokie i gęste, by zminimalizować 

ryzyko wyjścia dziecka na ulicę.”,  

„brak bezpośredniego dojścia od ul. Przemysłowej”, 

„brak powiązania komunikacyjnego od bulwarów wiślanych”, 

„Wnioskuję przeanalizowanie możliwości zaprojektowania dodatkowego wejścia do parku od 

strony zachodniej w celu umożliwienia pieszym poruszającym się nad Wisłą Bulwarem 

Podolskim dojście do parku bez konieczności wchodzenia na ul. Zabłocie”- Od strony ul. 

Zabłocie zaprojektowane zostało dojście do pasów, natomiast od strony zachodniej nie 

zostanie zaprojektowane dojście ze względu na sąsiedztwo placu zabaw z drogą. Plac zabaw 

ani poszczególne jego strefy nie będą ogrodzone – w tym przypadku wystarczające 

zabezpieczenie przed wyjściem dzieci w stronę drogi stanowi projektowana zieleń. 

11. „huśtawki dla dorosłych w Parku Stacja Wisła, obecnie świetnie komponują się na osi 

widokowej od pawilonu. Przeniesienie ich na część dla maluszków spowoduje, że stracą swój 

charakter, i „znikną”.”- Istniejące huśtawki z Parku Stacja Wisła nie mogą zostać 

zlikwidowane ze względu na obowiązującą trwałość projektu z dofinansowaniem 

zewnętrznym. Zostaną przeniesione do nowej części parku w celu otworzenia widoku oraz 

umożliwienie bezpiecznej komunikacji między częściami parku -  samo zwiększenie 

odległości między urządzeniami nie jest wystarczające. 

12. „należy zapewnić stojaki rowerowe od ul. Przemysłowej oraz od strony północnej – bulwarów 

wiślanych.”; 

 „Wnioskuję o zainstalowanie co najmniej 5 szt. stojaków rowerowych blisko placu zabaw, 

aby rodzice dojeżdżający z dziećmi na rowerach mogli zostawić rowery przy placu zabaw.”- 

Wprowadzone zostały stojaki rowerowe w liczbie 7 szt. 

13. „Z jakich względów kontynuacja muru jest przeznaczona do likwidacji?”- Stan techniczny 

muru z cegły silikatowej, którego fragment samoistnie uległ zawaleniu został bezwzględnie 

przeznaczony do rozbiórki z uwagi na poważne zagrożenie przewrócenia się muru. Zaprawa 

użyta do jego wykonania znajduje się obecnie w bardzo złym stanie- zwłaszcza w dolnej 

części gdzie zachodzi podciąganie kapilarne. Ponadto na jego powierzchni widoczne są 

wyraźne spękania świadczące o słabej stabilności pozostałej, jeszcze stojącej części. Mur 

wykonany z cegły ceramicznej pełnej uległ odchyleniu od pionu jednak jego stan techniczny 

jest dużo lepszy. Z tego też powodu na tej części zastosowane zostanie oczyszczenie, 

podparcie oraz zabezpieczenie muru, które pozwoli na jego dalsze bezpieczne użytkowanie. 



14. „Czy są planowane jakieś działania związane z uporządkowaniem zieleni na wale wiślanych?”-  

W ramach zadania wykonywany jest obecnie projekt placu zabaw, a teren wałów wiślanych 

nie jest objęty zakresem opracowania dokumentacji projektowej. Bulwary Wiślane będą 

zagospodarowywane wg kompleksowego projektu Wisła Łączy. 

15. „niewystarczająca ilość miejsc do siedzenia dla rodziców/opiekunów dzieci bawiących się w 

części dla najmłodszych (okolice U1, U2, U3)”, 

„proponowane ławki szczególnie przy U1, U2, U3 będą bardzo niewygodne przy dłuższym 

siedzeniu i pilnowaniu maluchów (brak oparć)”, 

„czy można zmienić ławki? Te, które teraz w parku w ogóle nie wygodne. Fajnie by było gdyby 

ławki miały oparcie.”, 

„może dodać kilka leżaków takich jak na przykład na bulwarach wiślanych blisko osiedla 

"Wiślane tarasy"”, 

„Długa ławka parkowa Ł2 jest oddzielona ścieżką od stref zabaw, warto pomyśleć o 

przeniesieniu jej na przeciwną stronę ścieżki”- W okolicy urządzeń zabawowych dołożonych 

zostało kilka ławek z oparciem. Ponadto ławka Ł3 na całej swej długości posiada 

zamontowane oparcia. Niestety z uwagi na na brak miejsca i obowiązek zachowania stref 

bezpieczeństwa wokół urządzeń zabawowych nie ma możliwości dostawienia leżaków ani 

przeniesienia ławek. 

16. „Wnioskuję, aby element placu zabaw U1 Domek dla maluchów ze zjeżdżalnią wyposażyć w 

schodki umożliwiające wejście na zjeżdżalnię małym dzieciom wchodzącym po schodkach na 

czworakach.”, 

„Domki, które widać na projekcie - istotne aby nie były zamontowane tak wysoko że mniejsze 

dzieci nie będą mogły samodzielnie z nich skorzystać.” - Wysokość projektowanych domków 

przewidziana jest również dla najmłodszych dzieci, nie ma więc potrzeby montowania 

dodatkowych schodków. 

17. „Wnioskuję o rezygnację z instalacji elementu U10 Bujak Miska i elementu U6 Karuzela 

pochyła i instalację w zamian 2 szt. elementów do siedzenia i bujania się na sprężynach lub 

karuzeli z siedzonkami. Tego typu elementy są bardzo popularne wśród dzieci w różnym 

wieku.”,  

„Karuzela pochyła – wydaje się, że dużo lepszym pomysłem będzie zwykła karuzela (jak na 

zdjęciu poniżej), z której dzieci chętnie korzystają.”, 

„wydaje mi się z karuzela czteroosobowa  nie jest do końca dobrym pomysłem, gdyż zajmuje 

dużo miejsca i potrzebna jest więcej niż jedna osoba do zabawy.”, 

„Dodatkowo karuzela tak aby mogły skorzystać z niej również maluchy.”- Projektowana 

karuzela została zmieniona na model z siedzeniami natomiast zostanie zachowana karuzela 

pochyła w projekcie ze względu, iż daje ona wiele możliwości zabawy, a ponadto angażuje 

różne grupy wiekowe dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.  

18. „Jeszcze mam dodatkową uwagę , dzieci w wieku powyżej 7 lat ucieszyły by się z tyrolki 

drewnianej ( świetna jest w parku Nowohuckim ).” 

 „Dodatkowo z takich mniej ważnych rzeczy fajna jeszcze byłaby tyrolka.” 

„Bulodrom do gry w „pétanque”- Ze względu na ograniczoną przestrzeń placu zabaw i 

stosunkowo duże wymiary boiska do gry w bule oraz obszar przeznaczony pod tyrolkę nie 

ma możliwości lokalizacji ich na placu zabaw. 

19. „Karuzela typu nocnik jest fajna o ile ma dziurki, którymi może woda wpływać bo bez tego w 

karuzeli będzie woda po każdym deszczu”- Zmieniono bujak „miska” na model z otworem na 

odpływ wody. 

20. „Zgłaszam negatywną uwagę do wprowadzaniu na placu zabaw dla dzieci nawierzchni ze 

"zrębków drewnianych (na planie oznaczone  N5) zamiast np. piasku N6. Rozumiem, że 



nawierzchnia mineralna czy mineralno-żywiczna jest droższa ale piasek jest też dużo lepszy niż 

zrębki.”, 

„W obecnym roku w parku Stacja Wisła na jednej alejce i na części małego placu zabaw 

wysypano jakieś drewniane wycinki m.in pod huśtawkami. Niestety powodują one skaleczenia 

i wbijanie się drzazg u maluchów :((( bardzo proszę aby nie używano drewnianych wycinków w 

nowej części parku!” 

„bardzo duża ilość piasku i brak alternatywnych nawierzchni dla najmłodszych - zmusza dzieci 

do przebywania ciągle w piasku nawet jeśli tego nie lubią; dodatkowo obciążające rodziców w 

opiece nad dzieckiem; kiedy piasek jest mokry po deszczu strefa dla najmłodszych staje się 

praktycznie bezużyteczna; obecnie istniejąca część parku jest bardzo często odwiedzana przez 

pobliskie przedszkola więc lokalizacja prawie całej małej arch. dla najmłodszych tylko i 

wyłącznie w piasku może być dla opiekunów oraz rodziców bardzo uciążliwa”- Każda z 

zastosowanych na placu zabaw nawierzchni ma swoich zwolenników i przeciwników. 

Zarówno drewniane zrębki jak i piasek to bezpieczne, w pełni przepuszczalne dla wody,  

ekologiczne materiały, które nawiązują do istniejącej części parku i stwarzają naturalny 

klimat placu zabaw. Odnosząc się do projektowanej nawierzchni ze zrębków to zgodnie z 

PN-EN 1177 mają one postać drobnych, technologicznie zmiękczonych zrębków 

drewnianych frakcji do 25 mm, która przeznaczona jest na place zabaw i tereny rekreacyjne. 

Chronią one przed urazami i amortyzują upadki ze znacznie większej wysokości niż piasek, 

czy nawierzchnie gumowe, a ponadto umożliwiają poruszanie się po niej wózków zarówno 

dziecięcych, jak i inwalidzkich. 

21. „Brak huśtawek dla małych dzieci (jak na zdjęciu poniżej). Takie huśtawki cieszą się bardzo 

duża popularnością, zwykle są zajęte i dzieci na nie „polują”. Dodatkowo w projekcie znajdują 

się tylko 2 huśtawki (dla starszych dzieci), co wydaje się niewystarczające jak na tak duży plac 

zabaw. Myślę, że warto dołożyć 4 huśtawki dla małych dzieci (lub 2 dla małych i 2 dla 

starszych).”; „Elementem, którego brakuje, to huśtawki przeznaczone dla najmłodszych dzieci, 

bocianie gniazdo nie spełnia tej roli, bo nie ma zabezpieczeń koniecznych dla roczniaków”; „Z 

przykrością stwierdzam że zasmucił mnie brak tak potrzebnej huśtawki kubełkowej dla małych 

dzieci. Proponowana huśtawka typu gniazdo (u11) niestety nie jest dobrym rozwiązaniem dla 

rodziców dzieci do 2-3 roku życia. W mojej opinii takich huśtawek powinno być co najmniej 2, 

a już najlepiej jakby jedna z nich była typu dziecko + rodzic, tak jak jest to w parku Decjusza ( 

tam jest 4osobowa ).”, 

„Co do huśtawek. Na pewno przydałby się bezpieczne huśtawki- zamykane z oparciem.”, 

„Wnioskuję o rezygnację z instalacji na placu zabaw elementu U8 Huśtawka równoważna. 

Według moich obserwacji, jak również opinii innych rodziców, taki element nie sprawdza się 

na placu zabaw. Dzieciom trudno na niego wsiąść i się bawić. Podobny element został 

zamontowany na placu zabaw w Parku Jerzmanowskich i zdecydowanie nie spełnia swoich 

oczekiwań. W zamian proponuję w miejscu przewidzianym na element U8 przenieść huśtawki 

dla starszych dzieci H(P), a w miejscu gdzie zaprojektowano huśtawki H(P) instalację 2 szt. 

huśtawek dla małych dzieci - w tym jednej huśtawki 2 osobowej (małe dziecko + rodzic lub 

starsze dziecko – zdjęcie poniżej).”, 

„Brakuje huśtawki dla dzieci 1+ (takich gdzie dziecko bezpiecznie siedzi), może takie huśtawki 

łączone gdzie młodsze dziecko może huśtać się razem z starszym/dorosłym.”, 

„brak huśtawek dla najmłodszych dzieci (z zabezpieczeniem przeciw wypadnięciu)”; 

„Huśtawka równoważna – taka huśtawka znajduje sie w parku Jerzmanowskich i nie spełnia 

swojej roli – dzieci rzadko z niej korzystają, a jeśli juz to są to starsze dzieci, gdyż 5-6 latek bez 

pomocy rodziców nie wsiadzie na taka huśtawkę. Taka huśtawka zajmuje bardzo dużo 

miejsca, które można by wykorzystać na inne elementy (np. zwykłe, popularne huśtawki).”- 



Wprowadzono huśtawkę z siedziskiem typu mama i dziecko oraz kubełkowym. Huśtawka 

równoważna pozostanie na terenie placu zabaw, gdyż jest ona zaprojektowana z myślą o 

starszych dzieciach i służyć ma integracji dzieci na placu zabaw. 

22. „brak ujęcia wody pitnej” 

„Ze względu na koszmarne upały, myślę że dobrym pomysłem byłoby postawienie choćby 

niewielkiej fontanny lub też jakiegoś systemu zraszającego, nawilżającego powietrze latem.”, 

„Tak jak w krakowskim parku piaskownica powinna być w zacienionym miejscu, która 

dodatkowo posiada korytka napełniane wodą i koparki”, 

„Klimat nam się ociepla i przy obecnych upałach wytrzymanie na placu zabaw bez wody jest 

coraz bardziej trudniejsze. Rozważcie proszę jakąś małą instalację wodną (ręczna pompka + 

korytka/przepusty itp) dla dzieciaków.” - Lokalizacja fontanny, systemu zraszającego czy 

pitnika jest niemożliwa ze względu na brak przyłączy wodociągowych na terenie placu 

zabaw. Potrzeba lokalizacji pitnika w Parku Stacja Wisła zostanie rozważona w kolejnych 

latach w zależności od posiadanych środków finansowych. 

23. „Ze względu na dużą obecność psów byłoby idealnie, gdyby plac zabaw miał chociaż małe 

ogrodzenie. Park jest głównym miejscem wyprowadzania często bardzo dużych psów, które są 

spuszczane ze smyczy, a których dzieci czasem się boją. Ponadto, pieski uwielbiają osikiwać 

wszelkie wystające części placu zabaw”, 

„w okolicy brakuje miejsca wydzielonego dla psów aby w bezpieczny sposób można było 

pogodzić funkcję placu zabaw dla dzieci który już jest oraz osób które mają zwierzęta.”-  

„jedyna moja uwaga to żeby była normalna piaskownica dla dzieci a nie stolik z piaskiem.”, 

„Dodatkowo stolik z piaskiem, czy będzie jakoś zabezpieczony przed zwierzętami?”, 

 „Na co warto zwrócić uwagę to przede wszystkim duża piaskownica (do parku przychodzi 

bardzo duża ilość dzieci nie tylko mieszkających w okolicy ale i z pobliskich żłobków przedszkoli 

ponieważ większość tych placówek nie ma żadnych placów zabaw.”- Projekt uwzględnia dużą 

piaskownicę (U2- Zestaw dla maluchów z piaskownicą), natomiast piaskownica na 

podniesieniu U5 projektowana jest z myślą o dzieciach poruszających się na wózkach. 

Zarówno plac zabaw jak i poszczególne jego elementy nie będą grodzone. Plac zabaw nie 

jest miejscem przeznaczonym na wyprowadzanie psów, jest to niezgodne z regulaminem 

placu zabaw.  


