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F':cjekt ci,",.,.:,' S'.::OI zeniJ (~iL~jom z naszego miasta warunków do bezpiecznej zabawy i aktywnego

I. /iJ';C! ";-.',! :~o:n~'_'L I f:cii:za:.:k inwestvc]: w postaci placu zabaw. Dodatkowym celem jest również

L.ll1Gii",.iLi",_ "I_,,;i,j2Jllie kontaktu z rówieśnikami, integrację z otoczeniem, naukę właściwych relacji

mi;li7 ,c:: \':I.,;c:-,vy rozv.ój psvchofizvcznv oraz wvpraccwanie nowych wzorców spędzania wolnego

czasu.

3t;ci:ic r-,i;i'JSC(>':i kU:e l.jcz'j pokole.ua a swa kolorvstvką wyposażenia ożywi otaczającą przestrzeń osiedla.

!\o"/\_ ~;,.\..CJz,-::j" [\,1;1I'-::'J plac:..; zabaw to okc'~O tys. zł, n.l .stniejące] działce będącej własnością miasta

Lub;!ilU,V lub ok, 160 tys. zł .. jeżeii trz eba zakupić działkę.

Ir-":J('S('1C" I..i ", :",<:,1 ,;i \:J p.ojek tu. zakupu kilku urządzeń, zamontowania ich oraz przygotowania

odpowiedniego podłoża.
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1:1~si:'cJ!u !'\) .'Uilil<J nil' ma JIlI jednego miejsca gd7ie mogłyby się bawić dzieci.

Jt'dyny fJl;J~:zdIJcL': Z1i,_~;duj(' Sit; przy Szkol", Podstawowej nr 4, Obecnie trwa tam rozbudowa szkoły. Większą

częć.ć i)i:;C'J z;!L'::C::,C"IJ1cl i'ow"talo tylko kilka urządzeń. Na osiedlu Kopernika mieszka dużo dzieci, które

I,;C 'lC,'J,' (, J" 1:1:.,,' :lIic'Jsce ZJl'JW stanowiło by jtd'/"Y tego typu element w najbliższej okolicy

ner.ować własne cia:o , ale również umiejętności społeczne. Na placu zabaw uczą

'1."1 mieniać się foremkami czy wspólnie wprawiać w ruch karuzelę. Bawiąc się

CI.,:, !\ó('.:Ilywnośc, a także współzawodnictwo. Poznają nie tylko zasady współżycia

IN grupie. :;Ip tez i.'Okj rozumieją własne możliwości. Uczą Się jak budować relacje z innymi rówieśnikami, co

iid pt-v.no '::.01 ,tl:je' y,' ;J:Zy'sz!ości, PI<lc zsbaw poprawi esretykę osiedla, wpłynie na upowszechnienie

clktY"dlt'I;'C' •. \!;Q'::'vnkli i [lCJ['Juidl-\ZacJ<{ zur owego trybu życi.'. Ponadto zadba o bezpieczeństwo bawiących się

dzieci. f:~ó:e Uli,: C(: !l: SPC)[V!C,j'1 s.ę często na ulicv , Pornirno znaku drogowego ograniczającego prędkość do

~0h.m!iS(J(!2,i~'/;,I,<'1CJ'.:! ;Jjflo'l,!J~j Sil~ tu znaczrue szybciej, a rrzy braku chodników na większości uliczek i

j :I< -.:~·c/c! l , ::.t\\'cif-.:~J l:) duże Z~~Z.[ożeni e dla nicn .

,y": pUpr,JINy jiJkOSCi spędzanie wolnego czasu przez

[ri ~)O!i' {'.\lI, :(; na rozwoj pod wzgtędern rekreacyjnym oraz

! !,~ ,:, I ,': 1\1.' !nlf_",.~kalic(i\,V

Ponieważ U/LIci ;,/I!,ISCl fJ,Nada V/OIIF], n.ewvkcrzvstanq działkę przy ulicy Heweliusza, która jest I
obecnie ,ć,ili,::(i!,.111a:1 li!UgIClb'i' L"yć miejscem dla i~tc~ra,-ji i zabaw: dla d Z.ieC.i.d.latego ~a,rto przV_j

stosunkowo nl~;,:!li lla!,.jJl~Zle finansowy.n stworzvc miejsce spotka n dla dZieCI I Ich rodzlcow .
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