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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozstrzyga przetarg na budowę placu zabaw w ramach
rządowego programu "Radosna Szkoła". Powstanie on przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul.
Skarpowej 3. W 2013 roku gmina pozyskała środki na pięć nowych obiektów. W sumie dzięki
„Radosnej Szkole” będzie ich w Gdańsku 20!

Program rządowy „Radosna Szkoła" ma cztery lata. Realizowany jest w Gdańsku od 2010 roku.
Nakłady na budowę nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw wyniosły w Gdańsku ponad
2,85 mln zł (do roku 2012). Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej to 1,2 mln zł. 

Zgodnie z założeniami programu „Radosna Szkoła” obiekty przeznaczone są dla dzieci
najmłodszych, uczęszczających na zajęcia w klasach 0-3. Place zaprojektowano tak, by były
nie tylko ciekawe, ale i bezpieczne. Teren wokół nich jest ogrodzony, a podłoże częściowo
wyłożone płytami gumowo-poliuretanowymi. Place zostają wyposażone w zabawki posiadające
niezbędne, wymagane prawem atesty.

W 2013 roku place zabaw powstaną przy następujących placówkach:
1.    ZKPiG nr 6 ul. E Hoene dz. Orunia Górna - przed przetargiem
2.    Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności dz. Nowy Port - plac zrealizowany (Koszt: 179 247
zł)
3.    Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Skarpowa dz. Siedlce - przetarg w fazie rozstrzygania
4.    Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Jagiellońska dz. Przymorze - plac zabaw w realizacji
5.    ZKPiG nr 24 ul. Leśna Góra dz. Niedźwiednik  - przed przetargiem

DRMG otworzyła oferty w przetargu na budowę placu zabaw przy SP nr 58. Wpłynęły 4 oferty.
Najtańsza: 121 068,90 zł, najdroższa 158 005,80 zł. Wykonawca zostanie wyłoniony po
sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym.

Magdalena Kuczyńska
Biuro Prasowe
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źródło  http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,26012.html

  

Od redakcji

  

Warto zaznaczyć, że radni dzielnicy Siedlce służyli na przestrzeni ostatnich lat swoją radą i
wsparciem dyrekcji SP 58, zwłaszcza w kwestii pozyskiwania środków na rozwój placówki.
Szczególne podziękowania należą się W-ce Przewodniczącej Zarządu Osiedla Monice
Fałtynowicz oraz Przewodniczącemu Rady Osiedla Karolowi Nawrockiemu
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