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Sochocińskie smart inspiracje! 

Wielka zmiana zaczyna się od małych kroków. Kiedyś, projektując place zabaw  

nie zwracano uwagi na inteligentne  rozwiązania i potrzebę uczenia się nowych rzeczy od 

najmłodszych lat. Dziś na szczęście ta sytuacja się zmienia, choć nadal pozostaje jeszcze wiele 

do zrobienia. 

Jako realizatorzy projektu przyjęliśmy założenie, że inwestycja typu  plac zabaw  

to doskonała okazja do testowania smart rozwiązań. Jest to  miejsce, z którego mogą korzystać 

dzieci i młodzież o różnym poziomie sprawności, umiejętności, czy zainteresowań. Jest to 

przestrzeń nie tylko do zabawy ale także uczenia się i rozwijania kreatywnego myślenia.  

Powinniśmy o tym pamiętać już na etapie planowania placu zabaw. 

Dobrze przemyślany plac zabaw może stać się miejscem spotkań dla społeczności 

lokalnej, przestrzenią do kontaktów, rozmów,  rozrywki i zabawy  – a także oswajania się z 

cyfrowymi i technologicznymi nowinkami. Inspiracją był dla nas udział w konferencji 

podsumowującej konkurs "Moja SMART wieś", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi 

i Rolnictwa IRWiR PAN w roku ubiegłym. Uczestniczyły w niej 2 osoby z Gminy Sochocin  

i jedna osoba z LGD-Przyjazne Mazowsze. Siedzieliśmy wpatrzeni i zasłuchani w wypowiedzi 

laureatów, realizatorów i pomysłodawców inicjatyw. Zobaczyliśmy jak wiele dobrych zmian 

można osiągnąć w małych społecznościach dzięki prostym, inteligentnym  rozwiązaniom.  

Pomysły kłębiły się w naszych głowach już podczas spotkania. Decyzja była 

natychmiastowa a wstępna koncepcja  omówiona już w drodze powrotnej z Warszawy.   

Nie było innej opcji, planowany nowy plac zabaw będzie miał smart rozwiązania! Już 

następnego dnia wstępny projekt został przedstawiony Wójtowi Gminy, który zaraził się ideą  

i sam zaczął podsuwać nowe rozwiązania. Czyli klimat był dla nas sprzyjający, okazja się 

nadarzyła dzięki konkursowi ogłoszonemu przez LGD-Przyjazne Mazowsze w ramach 

działania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Nie pozostało więc nic innego jak przystąpienie  

do opracowania i złożenia  wniosków by pozyskać fundusze. 

I udało się, inwestycja została zakończona w listopadzie 2020r. To wspólne 

przedsięwzięcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Edukacji, a także Gminy Sochocin. 

Nowoczesny plac zabaw przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie jest już gotowy i czeka na najmłodszych mieszkańców Sochocina. Pogoda  

nie do końca zachęca do zabaw w plenerze, ale dla chętnych nie ma przeszkód. Powstała  

tu również ścieżka edukacyjna, przyrodniczo-sensorycza.  

Ogólnodostępny plac zabaw składa się z trzech stref aktywności dla dzieci, został 

wyposażony w dwa zestawy sprawnościowe, ławkę równoważnię, dwa domki zabawowe, dwie 

piaskownice, dwie huśtawki na sprężynach, dwie ławki dziecięce, dwie zjeżdżalnie i tarczę. 

Nie zabrakło ogrodzenia, koszy na śmieci i tablic z regulaminem. Do dyspozycji 

zainteresowanych  jest ławka fotowoltaiczna (smart), wyposażona w funkcję zasilania 

telefonów komórkowych, tabletów i laptopów oraz w moduł wi-fi, umożliwiający dostęp  

do Internetu. W ramach ścieżki edukacyjnej, przyrodniczo-sensorycznej, utworzono dla dzieci 

szlak spacerowy w postaci kącików edukacyjnych. Zaprojektowano go tak, aby najmłodsi 

mogli z niego korzystać o każdej porze roku i przy tej obserwować zmiany zachodzące  

w przyrodzie, jak również sadzić i pielęgnować rośliny. W wyniku realizacji projektu powstało 



12 przystanków tematycznych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi. Przystanki 

tematyczne dotyczą następujących zagadnień: stacja „Królestwo zmysłów” (drzewa, krzewy, 

byliny, zioła), „Poznaj zioła”, „Ogród warzywny”, „Kącik pszczółki”, „Domki dla owadów”, 

„Płazy przyszły do przedszkola”, „Las przychodzi do przedszkola”, „Ptasie osiedle”, „Stacja 

relaksu” oraz „Stacja doświadczeń i działania”. 

Łączna wartość inwestycji to blisko 203 tys. zł, i dokładnie tyle wynosi dofinansowanie  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Wszystkie prace zostały wykonane przez firmę 

„W&K Spectrum” z siedzibą w Regiminie. 

W listopadzie w Sochocinie stanęła też ekologiczna wiata rowerowa i to też jest owoc 

inspiracji i pomysłów po konferencji podsumowującej konkurs "Moja SMART wieś", 

organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN. 

Przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie powstał 

zadaszony parking dla rowerów. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu pojawiła się 

nowoczesna wiata rowerowa, która jest w stanie pomieścić 40 jednośladów. Wiata została 

wyposażona w panel fotowoltaiczny, ze stacją naprawy rowerów (stacja BikeStop),  

z funkcją zasilania telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Ponadto wiata posiada 

turystyczną mapę, na której zostały zamieszczone najważniejsze atrakcje turystyczne gminy 

Sochocin. 

Sochociński samorząd uzyskał wsparcie finansowe na realizację tego zadania. Dotacja  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, opiewa na 29 250 zł, natomiast całkowita wartość 

projektu wynosi 50 000 zł. Inwestycję wykonała firma „W&K Spectrum” z Regimina. 

 Ponadto w listopadzie 2019 roku zostały zamontowane na budynku szkoły i Urzędu 

Gminy w Sochocinie dwa czujniki Airly, które doskonale wpisują się w projekt inteligentnej 

wsi. Koszt czujników opiewa na kwotę 3419,40 zł. Zakup ich został sfinansowany z budżetu 

własnego Gminy Sochocin. Czujniki pozwalają na monitorowanie czystości powietrza przez 

całą dobę za pomocą aplikacji Airly. Monitoring jakości powietrza na terenie nowopowstałego 

placu zabaw będzie bardzo pomocny dla rodziców dzieci przebywających na terenie 

sochocińskiej szkoły.    

 Idea „smart villages” była przedstawiana przez Wójta Gminy Sochocin wśród 

mieszkańców oraz radych Rady Gminy Sochocin na sesjach. Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Edukacji promowało pomysł wśród rodziców i uczniów szkoły.  

Nowe inwestycje i smart rozwiązania robią wrażenie, wyróżniaj się w powiecie 

płońskim, piszą o nich  wszystkie media lokalne. Inicjatywy te pokazują w jaki sposób  

na obszarach wiejskich usługi i nowe rozwiązania mogą uczynić dane obszary bardziej 

przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages. Najbardziej cieszą się oczywiście sami 

mieszkańcy Sochocina, a to dopiero początek dobrych zmian i promocji idei smart villages! 

 

 

 



 

SMART PLAC ZABAW 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



SMART WIATA ROWEROWA 

 

 

 



 

 



SMART CZUJNIKI AIRLY 

 

 

 


