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NAZWA KONSULTACJI

Plac zabaw w Brodnie

TERMIN KONSULTACJI

17.03–7.04.2022 r.

FORMY KONSULTACJI

● Warsztaty dla dzieci i młodzieży, Remiza Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brodnie, 17 marca (czwartek), 17:00–19:00

● Spotkanie z mieszkańcami,  Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brodnie, 7 kwietnia (czwartek), 18:00–19:00

PROMOCJA KONSULTACJI

● strona internetowa Miasta: www.srodaslaska.pl
● reklama na portalu www.roland-gazeta.pl oraz w bezpłatnej

gazecie „Roland”
● reklama na portalu Facebook
● zaproszenia w formie wiadomości e-mail do interesariuszy
● plakaty (25 sztuk) dostępne w instytucjach, szkołach,

sklepach oraz na słupach w różnych częściach Gminy

LICZBA UCZESTNIKÓW

● Warsztaty dla dzieci i młodzieży: 9

● Spotkanie z mieszkańcami: 12

http://www.srodaslaska.pl


WPROWADZENIE

Jaki był kontekst konsultacji?

Obecny plac zabaw znajduje się przy Świetlicy wiejskiej w Brodnie (przy OSP).

Sprzęt, który się na nim znajduje, służy dzieciom od wielu lat, w związku z tym

jest już zużyty i nie spełnia aktualnych norm bezpieczeństwa. Dlatego pojawił

się pomysł, by odrestaurować obecne urządzenia, a także przenieść plac

zabaw w inne miejsce, gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić. Nowy

teren będzie większy i ogrodzony, zostaną też na nim posadzone rośliny i

zainstalowane ławki. Przeniesienie placu zabaw bliżej centrum wsi ma

sprawić, że stanie się on miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli będą

mogli odpocząć i miło spędzić czas w swoim towarzystwie.

Nowy plac zabaw powstaje w centrum Brodna. Teren jest już ogrodzony, po

obu stronach wejścia postawiono nowe ławki, a przed furtką zamontowano

tablicę z regulaminem. Przygotowano także piaskową nawierzchnię. Dla osób

dojeżdżających przygotowano miejsca parkingowe.

Co było przedmiotem konsultacji?

Przedmiotem konsultacji było zagospodarowanie terenu znajdującego się w

Brodnie, działka nr 226/1. Jest to teren przygotowany do stworzenia nowego

placu zabaw. Podczas konsultacji zaprezentowano propozycje różnego

rodzaju wyposażenie placu, które może być zainstalowane tam w najbliższym

czasie. Uczestnicy konsultacji opiniowali rozmaite rozwiązania, a także

zgłaszali dodatkowe sugestie dotyczące zagospodarowania terenu.



PRZEBIEG KONSULTACJI

Warsztaty z dziećmi

17 marca 2022 r. (czwartek) w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnie

w godzinach 17:00–19:00 odbyło się spotkanie warsztatowe z dziećmi. Młodzi

mieszkańcy i mieszkanki Brodna mieli możliwość wypowiedzenia się na

temat zagospodarowania placu. Szczegółowa notatka ze spotkania znajduje

się w załączniku nr 1 do raportu.

Najważniejsze konkluzje spotkania są następujące:

1. Dzieci lubią spędzać czas na świeżym powietrzu w Brodnie – korzystają

szczególnie chętnie z terenu pobliskiej górki. Brakuje im jednak większego

placu zabaw, gdzie mogłyby się bawić. Powstanie nowego placu zabaw

odpowiada więc na ich realne potrzeby.

2. Wszystkie dzieci wskazały, że ważne jest, aby na nowym placu zabaw

posadzić drzewa oraz postawić ławki.

3. Dzieci zaproponowały, aby wyposażenia placu zabaw nie wykonywać z

plastiku, ale z drewna. Wśród uczestników pojawił się też pomysł, że młodzi

mieszkańcy Brodna mogliby wspierać sezonowe lakierowanie placu.

4. Połowa dzieci tworzących projekty uznała, że zamiast kupować dużą

konstrukcję z plastikowych elementów, lepiej byłoby wykonać inną formę –

opartą na jakimś temacie lub fabule (np. dinozaury) albo podobną do

plastikowej, ale z drewna i metalu.



5. Dzieci zaproponowały, aby na placu zabaw umieścić następujące sprzęty:

huśtawka, tyrolka, pajęczyna, karuzela, piaskownica, zjeżdżalnia, traktor na

sprężynach.

6. Rodzice uczestniczący w spotkaniu zaproponowali, żeby na placu postawić

parkowe leżaki dla mam (przytwierdzone na stałe do podłoża) lub elementy

siłowni.

Spotkanie dla mieszkańców

Spotkanie z dorosłymi mieszkańcami i mieszkankami Brodna odbyło się w

godzinach 18.00-19.00 w czwartek, 7 kwietnia 2022 r., w Remizie Ochotniczej

Straży Pożarnej w Brodnie. Uczestniczyło w nim 12 osób.

Zebrani zapoznali się z opiniami dzieci, a następnie z propozycjami

(możliwymi zestawami) wyposażenia placu. Przeanalizowano parametry

techniczne, a także zgodność z oczekiwaniami dzieci.

W toku dyskusji na pierwszym miejscu rekomendowano do montażu

wyposażenie „Zestaw straż pożarna nr 3”. W dalszej kolejności

rekomendowano „Zestaw sport nr 5”, a następnie „Zestaw klasyczny nr 4”.

Pozostałe propozycje nie zyskały uznania.

Podczas spotkania dyskutowano również nad nasadzeniami. Oprócz tych,

które są już ujęte w inwestycji, wnioskowano o kolejne – w późniejszym

terminie. Po oddaniu inwestycji dot. placu zabaw na przygotowanym terenie

ma być również zamontowana altana, a także dodatkowe wyposażenie placu.

Zakup może być sfinansowany z funduszu sołeckiego.



Podczas spotkania rozważano również pomysł instalacji starych zabawek,

które znajdują się na istniejącym placu zabaw (huśtawka, konik, zjeżdżalnia).

Nie ma jednak pewności, czy spełniają one obecne wymogi bezpieczeństwa.

Szczegółowa notatka ze spotkania znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.



WNIOSKI

l.p. Opinia lub rekomendacja
mieszkańców

Decyzja Gminy

1. Montaż wyposażenia: „Zestaw
straż pożarna nr 3”

Opinia uwzględniona

Taki zestaw zostanie wybrany do
instalacji.

2. Uzupełnienie wyposażenia w
późniejszym terminie o
następujące elementy:

● tyrolka
● pajęczyna
● karuzela
● piaskownica
● traktor na sprężynach

Opinia częściowo uwzględniona

W aktualnym projekcie nie ma już
środków na montaż dodatkowego
wyposażenia. Będzie ono jednak
uzupełniane w kolejnych latach m.in.
z funduszu sołeckiego.

3. Nasadzenie (na późniejszym
etapie) większej liczby drzew

Opinia nieuwzględniona

Na obecnym etapie nie ma już
możliwości zamówienia
dodatkowego wyposażenia. Będzie
to możliwe w późniejszych latach,
m.in. z funduszu sołeckiego.

4. Wybór zabawek z drewna Opinia nieuwzględniona

Na obecnym etapie nie jest już
możliwa zmiana materiału. Wybrano
materiał trwały, który nie wiąże się z
dużymi kosztami utrzymania.

5. Montaż leżaków
przytwierdzonych do podłoża,
na których mogliby
odpoczywać rodzice

Opinia nieuwzględniona

Na obecnym etapie nie ma już
możliwości zamówienia
dodatkowego wyposażenia. Będzie
to możliwe w późniejszych latach,
m.in. z funduszu sołeckiego.



6. Montaż (na terenie placu zabaw
lub w jego okolicach) siłowni
zewnętrznej, z której mogliby
korzystać dorośli.

Opinia nieuwzględniona

Na obecnym etapie nie ma już
możliwości zamówienia
dodatkowego wyposażenia. Będzie
to możliwe w późniejszych latach,
m.in. z funduszu sołeckiego.



PODSUMOWANIE

Gmina Środa Śląska wzięła udział w projekcie „Konsultacje społeczne szyte na

miarę” organizowanym przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich

(FEPS). Podczas spotkań konsultacyjnych pod nazwą Plac zabaw w Brodnie –

bezpiecznie i wygodnie zorganizowanych w remizie OSP w Brodnie wybrano

urządzenie tematyczne „Zestaw straż pożarna nr 3”.  Zestaw zabawowy

stylizowany jest na wygląd sprzętu stosowanego przez straż pożarną;

dominuje kolorystyka czerwono-szara. Wykonany zostanie z metalu i

tworzywa LLDPE, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi zasad

bezpieczeństwa. Do elementów składowych zestawu należą: wieża, ścianka

wspinaczkowa, przejście tunelowe z bulajem oraz schodki z poręczami.

Zabawę uprzyjemnią dwie zjeżdżalnie zakręcone i jedna prosta. Z zestawu

jednocześnie będzie mogło korzystać maksymalnie 14 dzieci.

Na spotkaniach konsultacyjnych omawiano także temat zagospodarowania

terenu zielonego na placu zabaw. Roślinność ma nie tylko być ozdobą, ale

także istotnym elementem sprzyjającym wypoczynkowi. Przed placem zabaw

zostanie zasiana trawa. Dodatkowego uroku przestrzeni dodadzą zasadzone

drzewka, a katalpy kuliste dodadzą unikatowego wyglądu temu terenowi. W

przyszłości planowane jest postawienie altany obok placu zabaw.

W czasie pisania raportu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i

Architektury Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przekazano wniosek o

wyłonienie wykonawcy opracowania tj. zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno do Wydziału

Zagospodarowania Przestrzennego. Trwa weryfikacja ofert złożonych przez

potencjalnych wykonawców opracowania.



Bardzo dziękujemy mieszkańcom Brodna za wszystkie opinie oraz za
udział w spotkaniach!



INFORMACJA O REALIZATORACH

Organizator konsultacji: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Współorganizator: Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne: Anna Bilska (Świetlica wiejska w
Brodnie - przy OSP), Mariusz Nowak (Sołtys Brodna)

Realizatorzy: Agnieszka Kocot (Urząd Miejski w Środzie Śląskiej), Hanna
Achremowicz, Tadeusz Mincer, Justyna Zalewska (Fundacja na Rzecz Studiów
Europejskich)

Opracowanie raportu: Agnieszka Kocot (Urząd Miejski w Środzie Śląskiej),
Tadeusz Mincer (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich)

Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach projektu „Konsultacje
społeczne szyte na miarę” realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów
Europejskich (FEPS) z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Funduszy EOG.




