Jak stworzyć zielone podwórko wspólnie z sąsiadami - poradnik zawierający
wskazówki, pomysły i inspiracje oparte na doświadczeniach pięciu lat
realizacji programu Urzędu Miasta Olsztyna „Podwórka z Natury”.

niczego
nie będzie !

Zabierz
pan tego
psa

!!

dzieci
prosza
o miejsce
do zabawy

Żądam
miejsca
parkingowego !!!!
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Wiesława Gadomska - Architekt
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WSTĘP

- CZYLI PO CO NAM
DOBRE PODWÓRKA ?

Miasto to skomplikowany organizm. Wiele elementów musi ze sobą współgrać,
żeby cały system mógł funkcjonować prawidłowo, a nam chciało się w nim mieszkać.
Na jakość życia w mieście zdecydowany wpływ ma dobrze zorganizowana przestrzeń,
taka, w której chcemy przebywać, która jest dla nas wygodna i ułatwia sprawne
załatwianie codziennych spraw.
Najlepiej, aby zaczynała się ona tuż po wyjściu z domu. Dobrze zaplanowane i urządzone
podwórko może pomóc w rozwiązaniu wielu miejskich problemów. Przede wszystkim jest
doskonałym narzędziem do tworzenia SPOŁECZNOŚCI. Jeśli się znacie, rozumiecie swoje
potrzeby, umiecie się komunikować i dzielić zadaniami, wtedy i przestrzeń wokół Was ma
szansę działać dobrze!
Mocna koalicja sąsiedzka, wykraczająca poza jeden budynek, ułatwi ustalenie
zgodnego stanowiska w sprawach dotyczących Waszego najbliższego otoczenia. Podwórka to
również odpowiednie/najlepsze miejsce do tworzenia zielonych enklaw, chroniących mieszkańców przed negatywnymi efektami funkcjonowania miasta: hałasem, zanieczyszczeniem
powietrza, skutkami zmian klimatycznych. Zieleń na podwórku może być elementem miejskiej
infrastruktury, pomagać w zagospodarowaniu wody opadowej, obniżać temperaturę podczas
upalnego lata i niwelować efekt „miejskich wysp ciepła”. Przebywanie w otoczeniu zieleni
pomaga nam się wyciszyć, obniżyć poziom stresu, odpocząć.
Ten poradnik to zbiór naszych pięcioletnich doświadczeń z realizacji programu
PODWÓRKA Z NATURY. Zebraliśmy je w 7 krokach, aby zainspirować Was do działania.
Jeśli nie boisz się brać spraw we własne ręce, marzą Ci się zmiany, ale nie wiesz jak zacząć,
zapraszamy do współtworzenia z nami Olsztyna od podwórka!

AUTORZY
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SPRAWDŹCIE CZY MACIE
SOJUSZNIKÓW
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Zaczynamy
od początku ;)

Mów
„dzień dobry”
sąsiadom,
od tego wszystko
się zaczyna
Jacek, Mieszkaniec,
Podwórko „Samochodowe”

Jeśli chcecie coś zmienić w Waszym
otoczeniu, zorientujcie się czy oprócz Was ktoś
jeszcze oczekuje takich zmian. Aby zacząć działać, na
początek wystarczy 2-, 3-osobowa grupa. Po
południu lub w dzień wolny od pracy, zaplanujcie
sąsiedzkie spotkanie, aby porozmawiać o podwórku.
Jeśli podwórko otacza więcej budynków, kartkę
z informacją o dacie i miej-scu spotkania można
zostawić na wiacie śmietnikowej lub na drzwiach
każdego budynku. Domowe ciasto na pewno pomoże
przełamać pierwsze lody. Doskonałym pretekstem do
pierwszego spotkania może być akcja wspólnego
sprzątania podwórka. Nieco bardziej czasochłonnym,
ale zdecydowanie najlepszym pomysłem, jest
sąsiedzki piknik. Zapytajcie radę Waszego osiedla czy
może Wam pomóc w organizacji. Swobodna
atmosfera i zabawowy nastrój ułatwią nawiązanie
rozmowy i poszukiwanie chętnych do współpracy.

POZNAJCIE SIĘ I ODKRYJCIE
POTENCJAŁY SĄSIADÓW
Każdy z nas ma różne zainteresowania, pasje, hobby.
Identyfikacja kompetencji podczas pierwszych
rozmów ułatwi Wam późniejszy podział obowiązków.

Może wśród Waszych sąsiadów jest:
- ktoś, komu niestraszne procedury urzędowe,
- właściciel ogródka działkowego, który ma wiedzę o roślinach i może dostarczyć rozsady
roślin z własnej działki lub ogródka,
- ktoś, kto działa w organizacji pozarządowej i pomoże zdobywać dotacje przeznaczone
dla społeczności lokalnych,
- pasjonat stolarstwa, który pomoże zbudować ławkę lub inne siedzisko, karmnik dla
ptaków, pergolę,
- „złota rączka”-majsterkowicz z warsztatem, dysponujący narzędziami, sprzętem
budowlanym lub nawet maszynami, które pomogą przy zagospodarowaniu podwórka,
- artysta z pomysłami na wzbogacenie przestrzeni podwórka kolorowym muralem lub
niestandardową rzeźbą, itp.
W ten sposób w przyszłości każdy będzie mógł być za coś odpowiedzialny.
Liderzy są bardzo ważni, ale jednoosobowe działania szybko męczą i zniechęcają.
Im więcej osób uda się zaangażować na początku, tym większe będzie poczucie odpowiedzialności za trwałość tego co stworzycie.
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miasto

zbk

spółdzielnia

?

dowiedz się
kto zarządza
terenem
wspólnota x

USTALCIE KTO ZARZĄDZA TERENEM
Każdy teren ma swojego zarządcę lub administratora. Najlepiej ustalić u zarządcy
swojego budynku do kogo należy teren podwórka i kto nim zarządza. Jeżeli właścicielem
terenu jest Miasto Olsztyn, informacje o zarządcy uzyskacie w urzędzie miasta.

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z SYTUACJĄ PRAWNĄ
Działając w przestrzeni nie da się uciec od przepisów. Przede wszystkim sprawdźcie
przeznaczenie terenu, który jest waszym podwórkiem. Funkcja przestrzeni miejskiej
określana jest przede wszystkim w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
ale może być także wskazana w innych miejskich dokumentach lub planach. Informacje takie
uzyskacie u zarządcy terenu lub bezpośrednio w urzędzie miasta (wydziały odpowiedzialne
za planowanie przestrzenne lub gospodarowanie miejskimi nieruchomościami).
Z ustawy Prawo Budowlane dowiecie się jakie prace lub inne działania na podwórkach będą wymagały uzgodnienia z organem administracji budowlanej oraz w jakiej formie
(pozwolenie na budowę lub zgłoszenie). Czasem niezbędne może okazać się sporządzenie
dokumentacji budowlanej (np. wiata śmietnikowa, altana, miejsca postojowe).
WAŻNE:
zapytajcie zarządcę podwórka
czy ma wiedzę o przebiegających
przez teren sieciach
(ciepłownicza, gazowa, wodnokanalizacyjna, elektryczna lub
inne). Sadzenie roślin nie
wymaga odrębnej zgody
administracyjnej, ale naruszenie
podziemnej infrastruktury
będzie stanowić problem dla
mieszkańców.

MPZP

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

PB/ZGŁ.

SIECI

Pozwolenie na
Budowę
lub Zgłoszenie

Sieci
podziemne
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Stwórzcie
podwórkową
społeczność

Dlaczego warto?
Ponieważ przestrzeń
obok naszego domu
stała się bezpieczna
i przyjazna.
Wystarczył jeden rok,
by przebywające na
podwórku dzieci
i rodziny
„wypchnęły"
patologię.

Podwórka się zmieniają
i żyją dzięki nowym
znajomościom.
Jest o czym porozmawiać na
podwórku i można się
przekonać, że obok mieszkają
ciekawi ludzie, a my
przekonujemy się, że ciekawi
ludzie mieszkają w Olsztynie.

Maja Dzieciątek,
Towarzystwo
Miłośników
Olsztyna

Tomek, Mieszkaniec
„Park za Torami Pod Lipami”

POMYŚLCIE O WSZYSTKICH
Ustalenie z jakich grup składa się podwórkowa społeczność jest
niezbędne do dalszego planowania. Wśród Was mogą być seniorzy,
dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, właściciele zwierząt.
Ostateczny kształt podwórka zależeć będzie od tego, kto będzie z tej przestrzeni korzystał.
Jeśli społeczność jest duża i złożona z różnych grup wiekowych, zagospodarowanie podwórka musi być jak najbardziej uniwersalne. Młodzi rodzice marzą o bezpiecznym miejscu
zabaw dla swoich pociech, ale nie można przy tym zapominać o stworzeniu zacisznej enklawy
dla kogoś, kto dzieci nie ma.

STWÓRZCIE MIEJSCE NIEPOWTARZALNE
Najlepiej nadaje się do tego sztuka - indywidualny mural czy mozaika, stworzone według
Waszego pomysłu na obdrapanej ścianie garażu czy wiaty śmietnikowej, nietypowa rzeźba,
instalacja artystyczna służąca za ławkę. Niech te elementy tematycznie wiążą się jakoś
z historią Waszego podwórka. Skontaktujcie się ze szkołami, które kształcą młodych twórców, artyści lubią zostawiać swoje ślady w przestrzeni miejskiej.
Dzięki temu stworzycie podwórko, które będzie bardzo Wasze,
a jednocześnie unikalne na miejskiej mapie.
FAKT:
Na podwórku Zaułek Optymistów powstała rzeźba
KROPLA nawiązująca do pierwszego w Olsztynie
ogrodu deszczowego. Autorką jest ówczesna
uczennica z olsztyńskiego Liceum Plastycznego,
a materiały do rzeźby (puszki aluminiowe)
pomagali zbierać mieszkańcy podwórka.
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ZBUDUJCIE POCZUCIE TOŻSAMOŚCI
- Załóżcie stronę w mediach społecznościowych, zaproponujcie nazwę podwórka,
symbolu, motyw przewodni, logo. Na przykład - „Podwórko Samochodowe”, „Podwórko
Wróbla Mazurka”, „Zaułek Optymistów”, „Słoneczne Podwórko”.
- Chwalcie się tym co robicie w mediach, nie tylko społecznościowych, ale również lokalnych.
Napiszcie wiadomość do gazety, radia, telewizji. Dziennikarze bardzo często są zainteresowani oddolnymi, społecznymi działaniami. Audycja w radiu czy artykuł w gazecie pomogą Wam zmotywować innych do działania.
- Przedyskutujcie takie pomysły na urządzenie podwórka, które pomogą zbliżyć sąsiadów,
np. kącik do gier, miejsce na sąsiedzkie wymiany (książek, przedmiotów codziennego użytku,
może również produktów spożywczych czy ubrań), ławeczki ustawione tak, aby umożliwiały
swobodną rozmowę, zielnik, itp.

tożsamość

-czyli indywidualny
charakter podwórka tworzą pasje
i charakter jego
mieszkańców

Nowe podwórko dało nam piękne
otoczenie, ale przede wszystkim
wspaniałych SĄSIADÓW, na który
mogę liczyć w dobrych i gorszych
chwilach.
Iza, Mieszkanka, „Zaułek Optymistów”
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NATURAL BASED SOLUTIONS
(NBS) czyli rozwiązania oparte na przyrodzie.
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Podwórko przyjazne dla środowiska

Co to jest? Szukając informacji na temat sposobów na
podwórko przyjazne środowisku często natkniecie się
na ten skrót. Oznacza on, ni mniej, ni więcej: zaufajmy
przyrodzie! Nie stosujmy chemicznych nawozów,
wykorzystujmy naturalny kompost, zamiast budować
inżynieryjne systemy odwadniające, sadźmy rośliny
hydrofitowe i rozszczelniajmy nawierzchnię,
do podlewania używajmy wody opadowej,
a nie pitnej - płatnej!
Popatrywanie przyrody jest tanie i zdrowe dla nas.
Człowiek też jest elementem środowiska naturalnego, jeśli przestrzeń będzie przyjazna dla środowiska, będzie przyjazna też dla Was.
Szukajcie dostępu do wiarygodnej wiedzy. Jeśli jest
wśród Was zapalony działkowiec, to macie prawdziwe szczęście, bo stanowić będzie niewyczerpane
źródło informacji nt. właściwego doboru
gatunków czy pielęgnacji. Nie obawiajcie się
pytać ekspertów, organizacje pozarządowe,
środowiska naukowe, a także mnóstwo pasjonatów dzieli się swoją wiedzą w internecie.
Lepiej spytać dwa razy, niż zrobić źle. Wspólna
praca pójdzie na marne, a porażki mogą osłabić
motywację i zniechęcić do dalszych działań.

WAŻNE
Analiza prognoz zmian klimatu
dla Olsztyna w perspektywie
roku 2030:
- wzrost o 75% liczby dni
z temperaturą minimalną
powyżej 20 oC (tzw. nocy tropikalnych)
- wzrost o 31% liczby dni z
tempe-raturą powyżej 30 oC
i o 27% występowania fal
upałów
- znacznego (ponad 20%)
wzrostu opadów intensywnych
- wzrostu sumy opadów w skali
roku o ok. 5%.
,,Plan Adaptacji Miasta Olsztyna
do zmian klimatu do roku 2030”
przyjęty uchwałą rady Miasta
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Nie dawajcie „ludzkiego jedzenia”
dzikim zwierzętom: ptakom, dziko
żyjącym kotom. To co dobre dla
nas, u zwierząt może prowadzić do
chorób, zwyrodnień, a w rezultacie
śmierci zwierzaka w męczarniach.

WYBÓR ROŚLIN
Dobierając rośliny do Waszego podwórka kierujcie
się warunkami gruntowymi. Najpierw rozejrzyjcie
się wokół i zorientujcie się co rośnie na Waszym
podwórku. Rośliny które są tam od lat, będą stanowiły podpowiedź o rodzaju podłoża (gleba próchnicza, gliniasta, piaskowa, kwaśna czy zasadowa).
Sklepy internetowe na swoich stronach zwykle
podają informacje, jakie podłoża preferują rośliny.
Człowiek też jest elementem środowiska naturalnego, jeśli przestrzeń będzie przyjazna dla środowiska,
będzie przyjazna też dla Was.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW

Miejcie na uwadze również własne możliwości. Jeśli nie jesteście zapalonymi ogrodnikami, to wybierajcie takie rośliny, które nie wymagają
szczególnej troski (nawożenie, okrywanie na zimę, formowanie, odkażanie). Pamiętajcie jednak, że każda roślina potrzebuje minimalnej pielęgnacji, zwłaszcza przycinania, które roślinę wzmacnia, zagęszcza jej
pokrój, a w przypadku kwitnących - częściej odwdzięcza się kwiatostanem.
Wybierajcie gatunki rodzime. Rośliny charakterystyczne dla naszego
regionu i naszej strefy klimatycznej będą najtrwalsze. Dobrym pomysłem
jest zakup sadzonek w sklepach szkółkarskich jak najmniej oddalonych od
Waszego miejsca zamieszkania. Macie wtedy pewność, że roślina dobrze
znosi panujące u nas warunki pogodowe.
Trawnik czy łąka? I jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy,
a wybór zależy od funkcji terenu oraz indywidualnych upodobań sąsiadów.
Łąka wymaga mniej pracy i jest dużo bardziej przyjaznym dla środowiska
rozwiązaniem: żerują w niej owady i ptaki, pochłania więcej wody
opadowej. Trawnik jest dobrym pomysłem, jeśli regularne koszenie nie stanowi problemu, marzą Wam się sąsiedzkie pikniki na kocyku, a Wasze pociechy uwielbiają biegać na bosaka.
Gdzie tylko to możliwe, sadźcie drzewa. To najbardziej trwała i najbardziej
efektywnie pracująca na nasze zdrowie roślina. Oczyszcza powie-trze,
pochłaniając zanieczyszczenia, produkuje tlen, chłodzi w upalne lato.
Pamiętajcie tylko, że drzewa rosną długo i upragniony cień rozłożystej
korony może cieszyć dopiero Wasze dzieci i wnuki. Jeśli macie mało miejsca
(np. ze względu na podziemne instalacje), wybierajcie gatunki o wąskim
i zwartym pokroju korony, bo zwykle oznacza to, że bryła korzeniowa też nie
będzie duża. Uważajcie na gatunki inwazyjne. Utrudniają one wzrost innym
roślinom, niszcząc bioróżnorodność potrzebną ptakom, owadom.
Za gatunki inwazyjne uznaje się m.in.: nawłocie: kanadyjska, wąskolistna
i późna, tawułę kutnerowatą, rdestowiec czeski, czeremchę amerykańską,
niecierpek gruczołowaty.
Zaproście na podwórko ptaki i owady. Drzewka owocujące (rajska jabłoń,
jarzębina) czy łąki kwietne nie stanowią wielkiego wydatku. Ptaki pomogą
w walce ze szkodnikami w ogrodzie, a Was uwolnią od komarów w letnie
upalne wieczory. Konieczność dbania o obecność zapylaczy w mieście jest
coraz częściej podkreślana przez ekspertów. Prognozy naukowców są
nieubłagane: jeśli człowiek nie zmieni swoich przyzwyczajeń, w ciągu
najbliższych dekad może wyginąć nawet 40% gatunków owadów na
świecie. Natomiast rośliny zapylane przez owady to ok. 3/4 wszystkich
roślin lądowych. Bez roślin, także tych które stanowią nasze pożywienie,
życie ludzi na ziemi szybko dobiegnie końca.
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ZAGOSPODAROWANIE WODY OPADOWEJ
Jeśli w czasie deszczu po Waszym podwórku płyną rwące, niekontrolowane potoki, zalewając
ściany budynków, to koniecznie wykorzystajcie rośliny do zagospodarowania wody opadowej.
Ogrody deszczowe są najmniej skomplikowanym, niskokosztowym „urządzeniem”,
pozwalającym szybko i skutecznie rozwiązać problem niekontrolowanego spływu opadów.
Wykorzystując lub tworząc spadki terenu, skierujcie wodę spływającą z dachów budynków na
teren zieleni. Miejsce z odpowiednimi nasadzeniami roślinnymi, czyli takimi które dobrze znoszą
zarówno nadmiar, jak i okresowy niedobór wody (hydrofity), najlepiej usytuować w lekkim
zagłębieniu terenu. Wówczas grawitacja zrobi swoje, a woda popłynie w oczekiwanym przez Was
kierunku.
Wiele cennych informacji na ten temat znajdziecie na stronie
Fundacji Sendzimira: www.sendzimir.org.pl oraz na stronie Urzędu Miasta

nie pozwól
wodzie
opadowej
wylądować
w ściekach
Żeby lepiej
gospodarować wodami
opadowymi dobrze jest
projektować chodniki
powyżej poziomów
trawników i rabat
zamiast tradycyjnie
poniżej.
Elżbieta Urbaniak,
Architekt Krajobrazu

Nie marnuj wody deszczowej spuszczając ją do kanalizacji ! Drzewa i rośliny miejskie giną
od suszy. Możesz im pomóc na własnym podwórku budując ogród deszczowy. Należy dążyć
do zatrzymania wody opadowej w krajobrazie, poprzez spowolnienie jej odpływu i retencjonowanie. Woda zatrzymywana jest najlepiej przez tereny zieleni, które dodatkowo
poprawiają miejski mikroklimat, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, jak również
wpływają pozytywnie na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
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zbudujcie ogród
deszczowy

Ogrody deszczowe to:
kompozycje roślinne posadzone
na odpowiednio przygotowanym
podłożu i zaprojektowane tak, by
w jak największym stopniu oczyszczały i zatrzymywały wodę opadową w krajobrazie.
Dzięki ogrodom deszczowym woda
opadowa: zamiast spływać z dachu
lub innej powierzchni utwardzonej
do kanalizacji jest stopniowo
wchłaniana i wykorzystywana przez
rośliny; jest oczyszczana
(np. z metali ciężkich, pyłów,
węglowodorów aromatycznych)
przez systemy korzeniowe roślin
oraz odpowiednio dobrane
podłoże (keramzyt, piasek).
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW
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JAK OPANOWAĆ ŚMIECI ?
Miejsca gromadzenia odpadów to prawdziwa zmora podwórek. Ciężko rozkoszować się nawet
najbardziej kolorową i bujną roślinnością, gdy obok piętrzy się stos śmieci. Nie na wszystko my,
mieszkańcy mamy wpływ, ale każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia masy opadów.
Wzrost cen odbioru odpadów i cały skomplikowany system segregacji, którego musimy się
uczyć, są wynikiem ilości śmieci jaką produkujemy. Stosujmy wielorazowe torby, naprawiajmy,
a nie wymieniajmy, przedmioty i odzież kupujmy rzadziej, ale w lepszej jakości, dzięki czemu
posłużą nam dłużej. Mniej śmieci to też mniej potrzebnych pojemników na odpady, a więcej
przestrzeni na podwórku dla Was!
Segregujmy! Odpowiednio posortowane odpady stwarzają możliwość ich ponownego
wykorzystania. W internecie jest już masa wyszukiwarek, które pomogą wam przyporządkować
śmieci do odpowiednich pojemników. Uczcie siebie i sąsiadów, np. wywieszając na wiacie
śmietnikowej karteczki z informacjami o segregacji najbardziej problematycznych opadów.
Zgniatajcie śmieci. Pojemnik na papier czy tworzywa sztuczne nie będzie zapełniał się tak
szybko, jeśli kartony będziemy składać, a butelki zgniatać.
Pamiętajcie, że każde miasto publikuje w internecie harmonogram wywozu odpadów.
Jeśli tylko macie taką możliwość, odpady wielkogabarytowe wystawiajcie dzień przed datą
wskazaną w harmonogramie. Jeśli zauważycie, że odbiorca śmieci nie wywiązuje się
z przyjętego harmonogramu, to zgłoście to do urzędu miasta.

WARTO WIEDZIEĆ
Z 35 plastikowych
butelek można
wyprodukować
bluzę z polaru.
Dzięki recyklingowi
oszczędzasz surowce
(plastik robi się
z pochodnych ropy
naftowej) i energię.

Źródło: www.zgok.olsztyn.pl

Jedna bateria z zegarka
elektronicznego może
zatruć aż 400 litrów
wody. Nie wyrzucaj
baterii do kosza.
Oddawaj je w punkcie
zbiórki albo wrzucaj do
specjalnego pojemnika
w sklepie.

Opakowania szklane również
można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne
wykorzystanie jednej szklanej
butelki to oszczędność 1100 W
energii. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny
oglądać telewizję lub 22
godziny pracować przy
komputerze.

Ważne strony: Jak płacić za śmieci, deklaracje, prawo, opłaty www.czysty.olsztyn.eu
Co wrzucać do kubłów z segregacją - szczegółowe informacje o każdym rodzaju śmiecia
www.segregacja.olsztyn.eu
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wasze podwórko
może być oazą zieleni
- KTÓRA BĘDZIE WAS ZACHWYCAĆ

miejscem dla ptaków
- KTÓRE BĘDĄ DLA WAS ŚPIEWAĆ

będzie tam wygodne
miejsce dla was

PRACUJĄC W PODWÓRKOWYM OGRODZIE NA
PEWNO KOGOŚ POZNASZ

ZIELEŃ REDUKUJE STRES,
DAJE RELAKS I UKOJENIE
MOŻESZ JĄ OBSERWOWAĆ CAŁY ROK
JAK PIĘKNIE SIĘ ZMIENIA

Słuchajcie się bo każdy jest ekspertem
na swoim podwórku

4

Zaprojektujcie
podwórko
wspólnie

ZIDENTYFIKUJCIE PROBLEMY
Zacznijcie od wspólnego zastanowienia się co na podwórku nie działa i jakie są jego słabe
strony. Zróbcie listę Waszych spostrzeżeń. Konkretne wskazanie problemów jest bardzo ważne,
bo koncepcja zagospodarowania podwórka musi przynajmniej w części być próbą ich rozwiązania.

POSZUKAJCIE POTENCJAŁÓW
Jak już będziecie mieć listę negatywów Waszego podwórka, to koniecznie znajdźcie i zapiszcie
również jego mocne strony. Każda przestrzeń ma jakieś atuty, czasem wystarczy pozytywne
myślenie! Podwórko jest małe i martwicie się, że nie pomieścicie wszystkich Waszych
pomysłów? Nie szkodzi, macie za to szansę na stworzenie miejsca przytulnego i intymnego, w
którym z przyjemnością będziecie spędzać czas. No i mniej czasu poświęcicie na jego
pielęgnację;)

KORZYSTAJCIE Z WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK
Warto przyjrzeć się uważnie co się dzieje na podwórku. Do śmietnika prowadzi chodnik, ale
mieszkańcy chodzą na skróty przez trawnik? To oznacza, że taka droga jest dla nich wygodniejsza. Projekt nie może wyglądać ładnie tylko na papierze, czasem wystarczy zaadaptować
istniejące rozwiązania, żeby stworzyć funkcjonalną przestrzeń.

DAJCIE SZANSĘ NA WYPOWIEDŹ KAŻDEMU
Nie wszyscy zawsze mogą zawsze przyjść na umówione spotkanie. Dobrym pomysłem na
zbieranie uwag i pomysłów będzie tablica korkowa lub pudełko zostawione na klatce
schodowej. Każdy w dowolnej chwili będzie móc podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Trochę
więcej pracy wymaga przygotowanie ankiety z konkretnymi pytaniami do mieszkańców, ale
wtedy macie szansę na konkretne odpowiedzi. Ankiety można wrzucić do skrzynek listowych.
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PRÓBUJCIE!
Jeśli macie czas, to nie bójcie się stosowania rozwiązań tymczasowych, które pozwolą Wam na przetestowanie Waszych pomysłów.
Miejsce planowanej ścieżki wyznaczcie za pomocą kilku palików oraz
sznurka i spróbujcie jak się Wam z niej korzysta. Nim zdecydujecie
o lokalizacji ławki, postawcie krzesełka lub inne tymczasowe
siedziska i zaobserwujcie czy sąsiedzi chętnie korzystają z tego
miejsca. Ważne jest także co widzimy siedząc na ławce: postawcie
krzesło w kilku miejscach podwórka i wspólnie oceńcie skąd widok
jest najprzyjemniejszy. Jak już pojawią się konkretne pomysły,
spróbujcie nanieść je na nawierzchni (za pomocą palików ze
sznurkiem, farbą, kredą, czy po prostu patykiem), żeby zorientować
się czy w skali miejsca nie będą one zbyt przytłaczające.

PLANOWANIE DOSTOSUJCIE DO
WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI
Łatwo jest stworzyć listę nierealnych życzeń, trudniej będzie
ją wykonać. Rozejrzycie się co macie i jakimi siłami dysponujecie,
a projekt sam się stworzy. Jeśli przejrzycie swoje piwnice może okazać
się, że jest tam sporo materiałów do wykorzystania. Dodatkowo
będzie mieć podwórko jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, bo
z recyklingu! Pamiętajcie też o kosztach i nakładzie pracy potrzebnych
na późniejsze utrzymanie tego co zaplanujecie.

Iwona, Mieszkanka,
„Nasze
Podwórko”

Myślimy nie tylko
o estetyce, ale
i funkcjonalności
oraz konieczności
późniejszego
dbania
o podwórko, aby
efekt prac
utrzymać zasadzone kwiaty
trzeba podlać,
zasianą trawę
kosić,
a krzewy
przycinać.

Możecie zlecić dzieciom
wykonanie stołowej
makiety podwórka
i później na niej dyskutować
i przestawiać elementy.

Zróbcie spotkanie w terenie
i sznurkami, palikami ( np.
plastikowe słupki ogrodzeń
dla koni) oznaczcie na ziemi
co zaplanowaliście.
Przeprowadźcie testy- czy
wystarczy miejsca.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW
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ORGANIZUJCIE PRZESTRZEŃ ZIELENIĄ
To najtańszy i bardzo efektywny sposób, aby wprowadzić zmiany w przestrzeni. Jeśli nie
chcecie, aby samochody w sposób niekontrolowany zastawiały podwórko, to wykonajcie
nasadzenia tak, aby im to uniemożliwić. Ważne jest, aby zieleń była wysoka i widoczna,
założenie trawnika niestety nie zda egzaminu w takim przypadku. Zielenią pnącą można
odseparować od rekreacyjnej części podwórka nieestetyczny śmietnik czy miejsce
wyprowadzania czworonogów. Zamiast kosztownego ogrodzenia, wysokie krzewy mogą
zabezpieczyć miejsce zabaw dla maluchów. Jeśli macie problem z ustronnymi zakątkami,
zachęcającymi fanów napojów wysokoprocentowych do głośnych imprez, posadźcie tam
gęsto kolczaste berberysy czy róże.

SZUKAJCIE INSPIRACJI
Internet jest pełen ciekawych pomysłów na niebanalną przestrzeń, często w formie bardzo
szczegółowych, konkretnych rozwiązań „krok po kroku”. Filmy zamieszczane
na platformach internetowych pokażą jak zbudować ławkę, karmik dla ptaków, ogród
deszczowy czy wykonać mural z mchu. Podglądajcie miejskie serwisy internetowe, tam
często znajdziecie informacje o podobnych działaniach mieszkańców.

NIE ZNIECHĘCAJCIE SIĘ!
Pamiętajcie, że nie wszyscy będą zadowoleni z proponowanych przez Was zmian.
Właściciele 2, 3 samochodów, którzy stracą miejsce do darmowego parkowania, na pewno
będą stawać na głowie, aby takie zmiany powstrzymać. Próbujcie tłumaczyć dlaczego tak
jest lepiej dla wszystkich. Ważne jest zrozumienie, że przestrzeń wspólna nie musi
uwzględniać interesów poszczególnych osób, ale dobro wspólnoty jako całości. Ławka,
drzewo, rabata kwietna, czy ogród deszczowy są korzyścią dla wszystkich, a miejsce
postojowe wyłącznie dla właścicieli samochodów
Podwórko, które
sami stworzyliście
da Wam wszystkim
satysfajckę i
dobrą energię
sąsiedzkiej relacji,
będziecie je
chętnie użytkować,
a dbanie będzie
przyjemnością.
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CZY WIESZ, ŻE?
Abonament mieszkańca kosztuje 50 zł. umożliwia
parkowanie samochodu w miejscach do tego wyznaczonych
w pasie drogowym przez cały rok w strefie płatnego
parkowania (SPP). Do nabycia abonamentu mieszkańca
upoważnione są osoby zameldowane na stałe lub czasowo
pod adresem mieszczącym się w obszarze SPP, będące
właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu
samochodowego.
Więcej informacji na stronie zdzit.olsztyn.eu

Wszystkie
samochody
i tak na
podwórku
się nie
zmieszczą.
Jacek, Mieszkaniec
„Podwórko samochodowe”

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW
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Poszukajcie
wsparcia

Jeśli już dokładnie wiecie czego chcecie, możecie poszukać dodatkowego wsparcia. Rośliny
zawsze można pozyskać z rozsadów. Dobrym pomysłem jest spacer po ogrodach dziadkowych,
których w Olsztynie jest sporo. Może działkowcy podzielą się z Wami przerośniętymi
roślinami. Informację, że poszukujecie rozsadów można zostawić na tablicy ogłoszeń.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) z roku na rok coraz bardziej zmierza w kierunku
środowiska naturalnego. Wiele dużych firm tworzy fundusze na przeróżne inicjatywy
środowiskowe i społeczne. Aplikowanie o takie środki zwykle nie wiąże się z przesadnymi
formalnościami. Informacji o różnych konkursach grantowych najlepiej szukać na stronach
organizacji pozarządowych np. w ogólnopolskim serwisie organizacji www.ngo.pl. W
Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta
Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi można dopytać o lokalne
organizacje, które mogą Wam pomóc wnioskować o granty.
Przedsiębiorstwa prywatne, zwłaszcza te działające lokalnie, pytajcie o wsparcie nie tylko gdy
ogłaszają konkursy grantowe. Czasem można po prostu napisać pismo czy wiadomość e-mail
dokładnie opisując Wasz pomysł i podkreślając jego społeczny wymiar. Taka akcja jest też
działaniem promocyjnym, a na to firmy środków nie żałują.
Pamiętajcie też o wypożyczalniach sprzętu budowlanego, zamiast zlecać firmom budowlanym
część zakresu prac, można po prostu wypożyczyć koparkę, glebogryzarkę czy wiertnicę na
godziny. Jeśli Wasze podwórko jest terenem miejskim, możecie postarać się o realizację
projektu z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego lub inicjatywy lokalnej.
Poniżej adresy internetowe instytucji, które wsparły mieszkańców przy realizacji
„Podwórek z Natury”:
Adresy internetowe
instytucji, które wsparły
mieszkańców przy realizacji
„Podwórek z Natury”

chcesz pomóc
zgłoś swoją firmę
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www.mpec.olsztyn.pl
www.zielonalaweczka.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl
www.michelin.pl
www.olsztyn.eu

kontakty
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW

KTOŚ MUSI ZACZĄĆ
Zawsze umawiajcie się na wspólne wykonywanie prac, po
pierwsze to świetna zabawa, po drugie im więcej ludzi
pracuje, tym łatwiej jest zmotywować innych do dołączenia. Tu znowu najlepiej sprawdzą się kartki z datą
i miejscem spotkania oraz planem prac w najbardziej
widocznych miejscach.

STWÓRZCIE WSPÓLNIE
HARMONOGRAM PRAC
Prace na powietrzu są zależne od pogody. Dla roślin
najlepszymi porami sadzenia są wiosna lub jesień.
Wakacje są okresem gdzie często trudno zebrać komplet
mieszkańców. Dlatego warto wcześniej wymienić się
planami, żeby nie było rozczarowania kiedy nikt do Was nie
dołączy.

WYKONAJCIE JAK NAJWIĘCEJ
SAMODZIELNIE
Po pierwsze ograniczy to koszty, po drugie i najważniejsze,
duma z własnoręcznie posadzonych roślin, skonstruowanej ławki czy piaskownicy, przełoży się na trwałość
tych elementów. Łatwiej dba się o coś, w co włożyliśmy
własną pracę i wysiłek.

6

Wspólne prace

Stosujmy
jak najwięcej
naturalnych
materiałów
i ograniczmy
do minimum
utwardzone
nawierzchnie.
Ewa Krzyżykowska-Błaszczyk,
Architekt Krajobrazu

METODA MAŁYCH KROKÓW – NIE WSZYSTKO NARAZ
Jeśli jest Was mało, zacznijcie od niewielkich zmian. Posadzenie krzewu, zasianie niewielkiej
łączki czy ustawienie na podwórku kilku drewnianych pieńków, mogą pomóc w innym
spojrzeniu na przestrzeń podwórka i sprawić, że nieaktywni dotąd sąsiedzi pośpieszą Wam
z pomocą.

BAWCIE SIĘ
Świętujecie każdy sukces! Jeśli uda Wam się osiągnąć kolejny kamień milowy - posadzić
drzewo, ukwiecić dawno zaniedbaną rabatkę, postawić wymarzoną ławkę czy uporządkować
śmietnik - niech będzie to okazja do małej fiesty. Wspólne przeżywanie daje kopa do dalszego
działania. Słowa „dziękujemy za pomoc” niech padają jak najczęściej, tego nie można
przedawkować. Pamiętajcie o napojach i drobnych posiłkach - upieczenie ciasta czy
przygotowanie kanapek nie kosztuje wiele wysiłku, a jest miłym gestem.
Wspólne biesiadowanie zbliża najbardziej. Poza tym przerwa na kawę i ciacho, da wam chwilę
wytchnienia, ale też stworzy okazję do rozmowy, dodatkowej burzy mózgów, przeanalizowania
tego co już zrobione oraz zweryfikowania dalszych planów. Specjalny piknik zarezerwujcie na
koniec. Kupcie balony, stwórzcie baner z napisem „Dziękujemy”, spotkajcie się wieczorem
przy grillu.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW
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Oprócz poprawienia
wyglądu samego
podwórka, nastąpiła
poprawa komunikacji
z sąsiadami, zawiązały się
naturalne więzi
sąsiedzkie, anonimowość
odchodzi w zapomnienie.

Co dalej ?
Sylwester, Mieszkaniec
„Zaułek Optymistów”

Użyjmy wyobraźni
i twórzmy
naturalne
przestrzenie
zabaw dla dzieci,
wzbudźmy w nich
kreatywność.
Nie wstawiajmy
oklepanych,
gotowych,
nudnych
elementów.

Ewa Krzyżykowska-Błaszczyk,
Architekt Krajobrazu

ZARZĄDZANIE
Jeśli macie już swoje wymarzone podwórko, to
zastanówcie się wspólnie nad podziałem
obowiązków, tak aby cały wysiłek nie spadł na
najaktywniejszych mieszkańców. Ponownie
zawiadamiajcie karteczkami o spotkaniach
pielęgnacyjnych czy sprzątaniu podwórka.
Możecie też zawiązać porozumienie i przeznaczyć
drobne kwoty na dodatkowe prace eksploatacyjne, np. odmalowanie ławek czy stołów na
wiosnę, zakup roślin jednorocznych czy pokarmu
dla ptaków na zimę.

ZABAWY PODWÓRKOWE
Nie macie miejsca lub środków na plac zabaw wyposażony w gotowe urządzenia do zabawy
dla dzieci? To nawet lepiej! Przypominamy jak kiedyś wspaniale bawiliśmy się na podwórkach
bez placów zabaw. A to tylko kilka pomysłów:
Kabel - potrzebny będzie długi kabel lub w miarę sztywny sznur, skakanka.
2 osoby kręcą kablem, kolejne osoby próbują wskoczyć pod kabel, tak aby go nie zatrzymać.
Skaczą do momentu tzw. skuchy, czyli zaczepienia kabla (dozwolone są modyfikacje skoków
(rowerek, dwie złączone nogi, jedna noga, krzyżak)
Guma - potrzebna guma tzw. majtkowa, długości przynajmniej 1,5- 2 metry, oraz kilka osób
(ewentualnie jedna osoba i drzewa, trzepak do przywiązania gumy między nimi) 2 osoby
trzymają gumę kolejno na wysokości : kostki, kolana, udo, pas, pachy, szyja, główka i tzw.
cylinderek, czyli na wyciągnięcie ręki ponad głową. Kolejne osoby przeskakują przez gumę.
W razie tzw. skuchy skacze kolejna osoba. Kolejną rundę zaczynamy od etapu, na którym
skończyliśmy.
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wspólne
świętowanie
łączy

Gąski do domu - jedno dziecko (mama gąska) staje naprzeciwko kilku dzieci (gąski)
w odległości kilku metrów, z boku staje kolejna osoba (wilk). Mama gąska woła gąski:
M: gąski, gąski do domu, G: boimy się, M: czego?, G: wilka złego, M: a co on robi?
G: ostrzy zęby na nas, M: gąski, gąski do domu
Gąski próbują dobiec do mamy, w tym czasie wilk próbuje złapać jak najwięcej dzieci.
Złapana gąska odpada. Gra toczy się do momentu wyłapania wszystkich gąsek. Wygrywa
ta gąska, która nie da się złapać wilkowi.
Pomidor - jedno dziecko staje naprzeciw kilku i po kolei zadaje im pytania. Na każde z pytań
trzeba odpowiedzieć pomidor. Pytający może rozśmieszać lub próbować zmylić pytanych.
Ten który udzieli odpowiedzi innej niż pomidor lub się zaśmieje odpada z gry.
Trzepak - na osiedlowym trzepaku w pojedynkę lub w dowolną ilość osób wykonuje się
rozmaite przewrotki, fikołki i efektowne zwisy. Wersja dla odważnych także na górnej części
trzepaka ;-)
Kapsle - potrzebujemy minimum 2 osób oraz kapsli. Przygotowujemy tor przeszkód
z wykorzystaniem ukształtowania terenu. Zaznaczamy metę i start. Tor może też zaczynać się
i kończyć w tym samym miejscu. Następnie każdy próbuje za pomocą pstrykania w kapsel
przesuwać go po torze, aż do mety. Gdy kapsel wypada z toru. zaczyna trasę od początku
Sekrety - potrzebujemy do tego kawałka szkła, najlepiej kolorowego, oraz tego co
znajdziemy na podwórku: kwiatki, kamyczki, kolorowe papierki, pazłotka. Wykopujemy małe
wgłębienie w ziemi i nasze "skarby" układamy na płasko, następnie przykrywamy
je szkiełkiem. Tak wykonany sekret zasypujemy ziemią.
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ŚWIĘTOWANIE
W ciągu roku jest mnóstwo okazji żeby się spotkać na podwórku. Na Dzień Pszczół, możecie
skrzyknąć sąsiadów, żeby zasiać nowa łąkę lub zbudować hotele dla owadów, Dzień Drzewa
niech będzie okazją do posadzenia nowego drzewa, a Dzień Ziemi do wspólnego sprzątania.
W Dzień Ptaków zróbcie sąsiedzką mobilizację i zbudujcie lub odświeżcie domki dla ptaków,
przy okazji edukując nowych sąsiadów czym ptactwa nie należy karmić. Przed Świętami
Bożego Narodzenia ubierzcie wspólnie choinkę. Korzystajcie z każdej okazji, aby się spotkać
i czegoś nowego nauczyć, to pomoże w lepszym zarządzaniu i funkcjonowaniu Waszego
podwórka.

KALENDARZ POMYSŁOWYCH ŚWIĄT
DO CELEBRACJI NA PODWÓRKACH
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miejsce na Wasze notatki/ pomysły

Możesz stworzyć swoje
wymarzone podwórko
dla siebie, swojej rodziny
i swoich sąsiadów.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA MIESZKAŃCÓW
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