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O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii
i potrzeb mieszkańców dotyczących remontu placu
zabaw przy ul. Baśniowej (znajdującego się na Placu
Baśniowym) na Ochocie, a następnie wspólne
wypracowanie koncepcji jego modernizacji.
Istotnym kontekstem dla konsultacji społecznych
i przygotowywanego w ich wyniku projektu
remontu placu zabaw stanowią zmiany planowane
w jego bezpośredniej okolicy w 2019 roku.
Sąsiadujące z placem zabaw boisko i przestrzeń
rekreacyjna będą rewitalizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego, dzięki czemu
w najbliższych latach Plac Baśniowy stanie się
dla użytkowników bardziej przyjazną przestrzenią.
Konsultacje społeczne „Jaki plac zabaw przy
ul. Baśniowej” podzieliliśmy na etapy:
diagnostyczny, zbierania uwag do wstępnej
koncepcji zagospodarowania placu zabaw
i prezentacji jego ostatecznej koncepcji.

Fragment placu zabaw przy ulicy Baśniowej, stan obecny. Fot. Urszula Michalska

O CO PYTALIŚMY?
Etap diagnostyczny – podczas którego zbieraliśmy
uwagi i pomysły mieszkańców na zagospodarowanie
przestrzeni placu zabaw.

Na tym etapie pytaliśmy o to, jakie elementy mieszkańcy
oceniają pozytywnie, a jakie negatywnie na placu zabaw
(w jego obecnym kształcie). Zbieraliśmy także pomysły
na możliwe do zastosowania rozwiązania w jego
przygotowywanej odsłonie – interesowały nas zarówno
sprzęty służące zabawie, jak i pozostałe wyposażenie
przestrzeni, np. ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie,
oświetlenie. Istotnym wątkiem rozmowy były kwestie
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla bawiących
się na placu zabaw dzieci, a także to, w jaki sposób
zapewnić komfort doglądających ich opiekunów.
Na ten etap składały się dwa spotkania warsztatowe,
zorganizowane w bezpośredniej bliskości omawianego
placu zabaw, oraz plenerowy punkt konsultacyjny.

Podczas spotkań wykorzystywaliśmy m.in. specjalne
narzędzia zbierania opinii umożliwiające dzieciom
wypowiedzenie się na temat zabawy na placu
i wyrażenie ich potrzeb odnośnie do tej przestrzeni.
Przez cały czas istniała też możliwość dzielenia się
swoimi opiniami drogą mailową.
Informacje zebrane na etapie diagnostycznym
posłużyły projektantkom do przygotowania
wstępnej koncepcji zagospodarowanie placu zabaw.

O CO PYTALIŚMY?
Etap zbierania uwag do wstępnej koncepcji projektu
placu zabaw – dzięki któremu mieszkańcy mieli
możliwość skomentowania propozycji projektu
i wpłynięcia na jego ostateczny kształt. Na tym
etapie zorganizowaliśmy punkt konsultacyjny
(podczas którego zbieraliśmy uwagi mieszkańców
do poszczególnych rozwiązań projektowych)
oraz plenerową wystawę wstępnej koncepcji
zawieszoną na ogrodzeniu placu zabaw.
Mieszkańcy mogli również przesłać swoje uwagi
do wstępnego projektu drogą mailową.
Etap prezentacji ostatecznego projektu remontu
placu zabaw – pokaz wizualizacji odbył się podczas
otwartego spotkania; mieszkańcy mogli się też
zapoznać z projektem dzięki plenerowej wystawie
zawieszonej na ogrodzeniu placu zabaw.

Spotkanie informacyjno-warsztatowe. Fot. Damian Jaworek

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych

// 22 września 2018 r.

spotkanie informacyjno-warsztatowe w ognisku TPD przy ulicy Częstochowskiej 11/15
// 22 września (sobota) godz. 10:30-12:30
punkt konsultacyjny na placu zabaw

// 27 września (czwartek), godz. 15:30-18.30

warsztat projektowy w ognisku TPD

// 29 września (sobota) godz. 10:30-13:00

punkt konsultacyjny na placu zabaw z prezentacją wstępnej koncepcji
// 23 października (wtorek), godz. 15:00-18.00
przesyłanie opinii mailowo

// od 22 września do 31 października

spotkanie podsumowujące z prezentacją ostatecznej koncepcji placu zabaw w ognisku TPD
// 8 listopada (czwartek), godz. 18.00-19.00
zakończenie konsultacji społecznych

// 8 listopada 2018 r.

Spotkania konsultacyjne: diagnostyczne i warsztaty projektowe. Fot. Agata Bluj i Damian Jaworek

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W konsultacjach społecznych (łącznie we wszystkich
spotkaniach oraz mailowo) wzięło udział ok. 150 osób.
Przede wszystkim byli to mieszkańcy bezpośredniej
okolicy Placu Baśniowego i zarazem codzienni
użytkownicy placu zabaw (spędzający tam nawet
po kilka godzin dziennie).
Jedną z grup uczestników konsultacji stanowili dorośli
opiekunowie dzieci bawiących się w tej przestrzeni
(rodzicie i dziadkowie), a drugą dzieci (od trzylatków
aż po nastolatków).
Bardzo aktywną grupą uczestników konsultacji
stanowili mieszkańcy, którzy wiosną 2018 roku
wystosowali petycję w sprawie konieczności remontu
placu zabaw przy ul. Baśniowej do Burmistrz Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy Katarzyny Łęgiewicz.
Punkt konsultacyjny z prezentacją wstępnej koncepcji
projektu placu zabaw. Fot. Damian Jaworek

OPINIE I POMYSŁY
Uczestnicy konsultacji jednogłośnie negatywnie
oceniali obecny stan placu zabaw przy ul. Baśniowej.
Zauważali, że największym atutem tej przestrzeni
jest po prostu to, że istnieje, i stanowi miejsce
do codziennych zabaw dzieci mieszkających
w bliskiej okolicy Placu Baśniowego (podkreślali,
że wszystkie zabawki znajdujące się na placu zabaw
są wykorzystywane przez dzieci – nawet jeśli
sprzęty te są w złym stanie).
Nasi rozmówcy mówili o konieczności całościowego
remontu tej przestrzeni – podniesienia jej estetyki,
atrakcyjności i jakości, ponieważ obecnie jest
bardzo zaniedbana.
Wśród największych wad placu zabaw wymieniano:
• zniszczone zabawki (dziurawa zjeżdżalnia, mała
piaskownica z niewielką ilością piachu, domek
z połamanym dachem);

• nieekonomiczne wykorzystanie przestrzeni –
np. dużą część placu zabiera stół do ping-ponga
(choć mało kto z niego korzysta);
• niebezpieczne i kolizyjne strefy zabawy –
(strefa huśtawek i zjeżdżalni, murek, ściana placu
od strony boiska);
• zniszczoną, asfaltową nawierzchnię;
• zaniedbaną zieleń – w szczególności krzaki rosnące
przy ogrodzeniu i zarastające ławki;
• brak dobrego oświetlenia;
• brak zacienienia przy upalnej pogodzie.
Pytani o pozytywnie oceniane elementy wyposażenia
placu uczestnicy konsultacji wskazywali:
• spośród zabawek: pajęczynę do wspinania, kręciołka
i karuzelę – jako elementy wykonane z trwalszych
materiałów i znajdujące się w lepszym stanie
niż pozostałe zabawki na placu;
• obecności zieleni – przede wszystkim drzew
i krzewów rosnących na placu
(choć są zaniedbane).

OPINIE I POMYSŁY
Pytani o potrzeby i pomysły na zagospodarowanie
placu zabaw jego użytkownicy najczęściej
wskazywali:
• ciekawe, atrakcyjne zabawki – trampolinę,
podesty i mosty do przechodzenia,
struktury do wspinania, zabawy z wodą
i pobudzające sensorycznie,
elementy do manipulowania dla dzieci;
• „klasyczne” zabawki – zjeżdżalnię, piaskownicę,
huśtawki;
• podział przestrzeni placu zabaw na strefy
przeznaczone dla różnych grup wiekowych
– dla „maluchów” (do trzech lat) i starszych dzieci
– oraz na strefy intensywnej i spokojnej zabawy;
• umożliwienie dzieciom różnych rodzajów
aktywności na placu zabaw – wspinania,
huśtania się, biegania, chowania, skakania,
zabawy w piaskownicy, zabawy z wodą,
rysowania, zabaw tematycznych;

• maksymalne wykorzystanie przestrzeni
i umieszczenie na placu jak największej ilości
wyposażenia służącego zabawie (np. poprzez
wykorzystanie powierzchni ogrodzenia,
utworzenie kilku poziomów zabawy – górek,
podestów, elementów do wspinania) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa;
• zastosowania materiałów wysokiej jakości –
trwałych (wytrzymujących obciążenia wagowe
osób dorosłych, którym zdarza się wchodzić
na zabawki) i najlepiej naturalnych
(np. drewno, piasek);
• obniżenie wysokości ogrodzenia placu zabaw;
• zapewnienie zacienienia terenu placu zabaw
(to ważne w szczególności latem)
i wprowadzenie zieleni – większej liczby drzew,
krzewów (które mogłyby porastać ogrodzenie);

OPINIE I POMYSŁY
• umieszczenie większej liczby estetycznych ławek
i siedzisk – przede wszystkim z myślą
o opiekunach dzieci (także specjalnych mebli
dla opiekunów niemowląt – z panelem
do przewijania);
• umieszczenie większej liczby koszy na śmieci;
• zadbanie o lepsze oświetlenie – umożliwiające
komfortowe spędzanie czasu na placu zabaw
po zmroku (to istotne w szczególności jesienią
i zimą, kiedy dzień jest krótki).
Uczestnicy konsultacji zwracali także uwagę
na kwestie niezwiązane bezpośrednio
z zagospodarowaniem placu zabaw, jednak ściśle
powiązane z potrzebami użytkowników tej
przestrzeni. Podkreślali konieczność dbałości
o porządek i utrzymanie w dobrym stanie sprzętów
i zieleni na placu zabaw po jego rewitalizacji –
zarówno ze względu na bezpieczeństwo jego
użytkowników, jak i względy estetyczne.

Postulowane przez mieszkańców rozwiązania, poza
regularnym porządkowaniem placu zabaw,
przeprowadzaniem koniecznych drobnych napraw
i pielęgnowaniem zieleni, to:
• zamykanie placu na noc, zapewnienie jego
oświetlenia i monitoringu, regularnych patroli
straży miejskiej/policji – w celu zabezpieczenia
przed wandalizmem;
• ustalenie i przestrzeganie przez mieszkańców
regulaminu korzystania z placu zabaw –
ustalającego np. godziny korzystania z placu
zabaw, niewpuszczania psów, itd.
Innymi wielokrotnie przywoływanymi przez
mieszkańców potrzebami były:

• zapewnienie publicznie dostępnej toalety
(z możliwością umycia rąk) dla użytkowników
placu zabaw (i w ogóle osób spędzających czas
na Placu Baśniowym);

OPINIE I POMYSŁY
• zapewnienie atrakcji dla młodzieży na Placu
Baśniowym – obecnie brakuje oferty dla młodzieży
(plac zabaw jest miejscem przeznaczonym dla
młodszych dzieci); pośród pomysłów na możliwe
atrakcje dla grupy wiekowej powyżej 12. roku życia
znalazły się pomysły: stół do ping-ponga, piłkarzyki,
worek treningowy, siedziska, hamaki.
Lokalizacje dla nich proponowane to okolice siłowni
plenerowej i boiska.
Uczestnicy konsultacji podkreślali także potrzebę
skoordynowania realizacji projektu placu zabaw
z obecną już na Placu Baśniowym infrastrukturą
oraz projektowanym boiskiem i rewitalizacją Placu
Baśniowego w ramach budżetu partycypacyjnego,
aby najpełniej wykorzystać potencjał
nadchodzących remontów i zapewnić spójny
wygląd poszczególnych części placu.
W ten postulat wpisuje się pomysł wykorzystania
wybranych przestrzeni Placu Baśniowego
(poza samym obszarem placu zabaw) na cele zabaw
dziecięcych w niekolidujący z innymi funkcjami sposób
– jak np. umieszczenie trwałego rysunku
do gry w klasy na chodniku.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego dotyczącego wstępnej koncepcji projektu placu
zabaw. Fot. Damian Jaworek

Propozycje zagospodarowania placu zabaw przygotowane przez dzieci i dorosłych
podczas warsztatów. Fot. Agata Bluj

Punkt konsultacyjny, podczas którego zbieraliśmy uwagi do wstępnej koncepcji projektu placu.
Fot. Damian Jaworek

WSTĘPNA KONCEPCJA

WIDOK OGÓLNY

Podpis pod zdjęciem

OPIS KONCEPCJI
OPINIE
Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania
placu zabaw, przygotowana przez projektantkę
Urszulę Michalską na podstawie opinii i pomysłów
zgłoszonych przez uczestników konsultacji, została
dobrze przyjęta przez mieszkańców. W projekcie
doceniono w szczególności to, że:
• zastosowano podział na strefy dla dzieci
z różnych grup wiekowych;

Główne postulaty mieszkańców odnośnie
do wstępnej koncepcji dotyczyły dodania
do projektu większej liczby huśtawek i karuzeli.
Jednak, gdy projektantka wyjaśniła, że zarówno
huśtawki, jak i karuzela wymagają dużej
przestrzeni na otaczającą je strefę ochronną
i w związku z tym wprowadzenie ich do planu
oznaczałoby konieczność rezygnacji z innych
zabawek, uczestnicy konsultacji przystali na brak
postulowanych sprzętów na placu zabaw.

• została zaproponowana duża różnorodność
zabawek i możliwość podejmowania rozmaitych
rodzajów aktywności przez bawiące się dzieci –
w szczególności pozytywnie oceniono
propozycję górek i trampoliny;

Inne uwagi do wstępnej koncepcji to:
• umieszczenie większej liczby ławek;
• ustawienie tablicy z regulaminem
i informacją o placu zabaw.

• zostały w nim zastosowane przede wszystkim
materiały naturalne;

Powyższe uwagi zostały uwzględnione
w ostatecznej wersji koncepcji przebudowy
placu zabaw, opisanej w dalszej części raportu.

• zaproponowano dosadzenie drzew i krzewów.

OSTATECZNA KONCEPCJA

WIDOK OGÓLNY

Podpis pod zdjęciem

PODZIAŁ NA STREFY

OPIS
OPINIE
KONCEPCJI
Koncepcja zakłada stworzenie placu zabaw,
na którym znajdują się trzy strefy przeznaczone
dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych:
•

Magiczne Miasteczko (dla najmłodszych);

•

Wyspa Odkrywców (od 3. do 6. roku życia);

•

Tajemniczy Las (od 7. do 13. roku życia).

Pomiędzy strefami będzie można przemieszczać się główną
drogą, a także: tunelem, ścieżką sensoryczną, po pagórkach.
Na placu zaplanowano strefę zabaw wodą (m.in. z pompą
i rynnami) oraz liczne urządzenia wspinaczkowe (mostki,
przejścia, liny do balansowania, ścianka wspinaczkowa).
Mają je uzupełnić urządzenia ruchome – podwójna
huśtawka z koszem i siedziskiem, bujak-pszczółka,
trampolina posadzkowa i hamak.
Dodatkowo w koncepcji zostały zaplanowane
dwie zjeżdżalnie: jedna w strefie Magicznego Miasteczka
– niska i szeroka dla najmłodszych dzieci
– i druga dla starszaków w strefie Wyspy Odkrywców.
Na placu zabaw zaproponowano szereg elementów
inspirujących zabawy tematyczne (np. głuchy telefon, panele
z kuchnią i sklepikiem, galeria obrazów do malowania kredą,
krzywe zwierciadło).

Aby plac zabaw stał się prawdziwie baśniowy, w jego
przestrzeni zaplanowano również wykonanie drobnych
elementów graficznych przedstawiających bohaterów różnych
baśni (grawerunki na wybranych drewnianych elementach).
Poszczególne emblematy będą się układać w historie
z wybranych baśni.
Materiały, które przewidziano w koncepcji, to:
drewno robiniowe i modrzewiowe (modrzew syberyjski),
liny (w kolorze niebieskim, czarnym i naturalnym),
stal (ślizgi, rury, wejścia), płyta hdpe, rury (ocynkowane
i malowane proszkowo) i nawierzchnia bezpieczna (EPDM )
w kolorach naturalnym (mixer szary, egg shell, beż w różnych
proporcjach) i kolor (turkus, ciemny turkus i żółty).
Każda ze stref posiada inne wykończenie posadzki:
Wyspa Odkrywców – EPDM (odcienie beżowe);
Tajemniczy Las – piasek;

Magiczne Miasteczko – drewno (taras)
i piasek (przestrzeń rynku);
strefa wody – kamień i drewno z elementami piasku.

KOMUNIKACJA
OPINIE
I ZIELEŃ
Główna ścieżka łącząca strefy ma zostać wykonana
z nawierzchni EPDM w kolorze szaro-beżowym
z elementami gier posadzkowych oraz kładką
drewnianą.
W koncepcji zaproponowano wprowadzenie
na plac zabaw dodatkowej zieleni – kęp krzewów
i traw (tawuły, derenie, wierzba purpurowa)
oraz drzew dających cień w upalne dni
(Acer Clevland 3 szt, Acer rubrum 1 szt.).
Linia ogrodzenia w poszczególnych strefach
miałaby zostać ukryta w gęstych nasadzeniach
krzewów (tawuły, derenie, irga).

Efekt pracy jednej z grup mieszkańców na warsztatach projektowych –
wytyczne dla projektantów placu zabaw. Fot. Agata Bluj

WIZUALIZACJE
OPINIE
ZMIAN

Fotografia przedstawiająca stan obecny i rysunek obrazujący stan projektowany tego samego fragmentu placu zabaw.
Fot. i rys. Urszula Michalska.

WIZUALIZACJE
OPINIE
ZMIAN

Fotografia przedstawiająca stan obecny i rysunek obrazujący stan projektowany tego samego fragmentu placu zabaw.
Fot. i rys. Urszula Michalska.

SCHEMATY
OPINIE
FUNKCJI
OBOK: schemat komunikacyjny
NIŻEJ PO LEWEJ: schemat aktywności
NIŻEJ PO PRAWEJ: schemat posadzek
Więcej informacji o projekcie (m.in. schematy
przedstawiających poszczególne strefy placu
zabaw, opis sugerowanych materiałów):
https://konsultacje.um.warszawa.pl

CO DALEJ?

CO DALEJ?
• Przebudowa placu zabaw przy ulicy Baśniowej
będzie realizowana
przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
• Dzielnica Ochota niezwłocznie wystąpi
o środki na przygotowanie projektu
wykonawczego w 2019 r.
• Planowany termin realizacji projektu:
przełom lat 2019-2020
• Informacje na temat postępu prac nad
przebudową będą publikowane na:
•

www.urzadochota.waw.pl

• facebooku Urzędu Dzielnicy Ochota.

Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz na spotkaniu rozpoczynającym konsultacje.
Fot. Magdalena Hennig-Rosiecka

INFORMACJE O PROCESIE KONSULTACJI
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” (konsultacje społeczne)
Kształtownia.pl (wsparcie w konsultacjach)
Autorka raportu:
Agata Bluj z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”

PROJEKT:
Kształtownia.pl, Urszula Michalska

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

JAKI PLAC ZABAW
PRZY ULICY BAŚNIOWEJ?
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
7 grudnia 2018 r.

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

KANAŁY
OPINIE INFORMACYJNE
O konsultacjach społecznych informowaliśmy
za pomocą:
• plakatów – które rozwiesiliśmy w okolicy Placu
Baśniowego dbając, aby były widoczne w różnych
ważnych lokalnie punktach (np. sklepach, kioskach,
kawiarniach), klatkach schodowych oraz we
wszystkich okolicznych placówkach edukacyjnych:
szkole podstawowej, przedszkolach oraz żłobkach,
a także w biurach Urzędu Dzielnicy, sieci bibliotek
i w oddziałach Ośrodka Kultury Ochoty;
• ulotek – które zostawiliśmy w tych samych lokalnie
ważnych punktach, co w przypadku plakatów,
a także rozdawaliśmy podczas działań plenerowych
w trakcie rozmów prowadzonych przed
rozpoczęciem konsultacji na Placu Baśniowym
(w szczególności z osobami przebywającymi
wtedy na placu zabaw);
• tablic informacyjnych – które zawiesiliśmy na płocie
placu zabaw (na początku widniały tam wyłącznie
informacje o spotkaniach konsultacyjnych,
a następnie także wstępna i ostateczna koncepcja
zagospodarowania placu zabaw);
Plakat informujący o konsultacjach.

KANAŁY
OPINIE INFORMACYJNE
• tabliczek-zaproszeń i wysprejowanych na
chodniku haseł – umieszczonych w różnych
punktach
na Placu Baśniowym; miały one za zadanie
zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w
konsultacjach – co ciekawe dość spontanicznie
w akcję sprejowania włączyły się dzieci bawiące
się właśnie na placu (pomagały nam w odbiciu
farbą na chodniku zaproszenia na konsultacje);

Podobne wsparcie okazały nam znajdujące się w okolicy
Placu Baśniowego przedszkola nr 70 i nr 100 – które
na naszą prośbę zachęciły dzieci z wybranych grup
przedszkolnych do przygotowania prac pt. „ Mój
wymarzony plac zabaw”. Wystawa prac dzieci
zawisła na ogrodzeniu placu zabaw stanowiąc dodatkową
zachętę do włączenia się w konsultacje.

• platformy warszawskich konsultacji społecznych;
• mediów społecznościowych – za pośrednictwem
profili realizatorów i organizatorów konsultacji
na Facebooku, a także grup fejsbukowych
mieszkańców (Kolorowa Baśniowa, Ochocianie
Sąsiedzi, Ochota na czas wolny);
• interesariuszy – warto zaznaczyć, że duże
wsparcie promocyjne otrzymaliśmy od
zaangażowanych lokalnych działaczek
skupionych wokół inicjatywy petycji (o potrzebie
remontu placu zabaw skierowanej do lokalnych
władz), które swoimi kanałami przekazywały
zaproszenia na spotkania konsultacyjne.

Akcja promocyjna – sprejowanie hasła zapraszającego
na konsultacje. Fot. Damian Jaworek

