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Zielone podwórka
Drodzy Mieszkańcy, 
z góry najlepiej widać, że Kędzierzyn-Koźle jest najbardziej zielonym miastem 
Opolszczyzny, gdyż jego dużą część zbudowano na terenach leśnych. O ile różne 
części miasta oddzielają rozległe pasy zieleni, to na osiedlach nie jest już tak do-
brze, bo w ostatnich latach miasto wpadło w „pułapkę betonozy”. Wybetonowane 
i wyasfaltowane podwórka i place pozbawiono drzew i innych nasadzeń. Przez 
lata wychodzono z założenia, że taka infrastruktura jest łatwiejsza w utrzymaniu. 
Dziś miasto walczy z ponurymi i pustymi podwórkami, na korzyść ładnej i popra-
wiającej samopoczucie zieleni miejskiej. 
„Betonozę” zakończyła przebudowa i urządzanie przez miasto kilku starych po-
dwórek, które zamieniły się w „zielone podwórka”. Zielono dosłownie i w prze-
nośni zrobiło się na terenach przy ulicy Miłej, na zapleczu hali targowej Manhat-
tan oraz na podwórkach przy ulicach Lompy, Powstańców i Dmowskiego. Teraz 
mieszkańcy mogą tu odpoczywać wśród zieleni, kierowcy zaparkują samochody 
pod „zielonymi dachami”, dzieci znajdą ekologiczne i bezpieczne place zabaw, 
w sąsiedztwie ludzi łatwiej będzie się żyło zwierzętom.
Na zwiększenie bioróżnorodności podwórek wpłynęło wzbogacenie roślinności 
o gatunki rodzime i liczne nasadzenia. Pożyteczne owady chętnie odwiedza-
ją nowe trawniki, kwietne łąki i skwery z ozdobnymi bylinami, w tym roślinami 
miododajnymi. Między budynkami posadzono drzewa, takie jak: graby, klony po-
lne, jarzęby, jabłonie ozdobne, lipy, wierzby i dęby, ustawiono też zielone altany 
i pergole. Dla żyjących tu ptaków, nietoperzy, jeży i owadów zainstalowano budki 
(domki). Tereny zieleni uzupełniły wiaty parkingowe i altany z „zielonymi dachami” 
oraz pergole z roślinami pnącymi, osłaniające miejsca wypoczynkowe lub zasła-
niające nieciekawe elementy (śmietniki). Przebudowane alejki pieszo-rowerowe 
zyskały naturalne nawierzchnie przepuszczalne, szutrowe, ze zrębków drewnia-
nych lub z płyt kamiennych. 
W projektowaniu „zielonych podwórek” uczestniczyli mieszkańcy osiedli. Nowe 
podwórka są estetyczne, ekologiczne i pomagają walczyć ze smogiem, będącym 
w mieście dużym problemem. Na podwórkach poprawił się komfort wypoczynku, 
znalazły się na nich również miejsca do zabawy i aktywności, w domach schowa-
nych w zieleni latem tak szybko nie nagrzewają się mieszkaniach, tak samo jak 
zaparkowane w wiatach samochody. 

Pamiętaj: 
Twoje zielone podwórko to też Twój dom. Dbaj o nie, a odwdzięczy się tym 
samym.



Projekt partnerski, realizowany przez Gminę Kędzierzyn-Koźle z Miejską  
Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związkiem Międzygminnym 
 „Czysty Region”.  

W ramach projektu przewidziano realizację zadań: 
Gmina Kędzierzyn-Koźle: 
• opracowanie dokumentacji technicznej z przebudową i urządzeniem czterech 

modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej,
• opracowanie projektowe zieleni i inwentaryzacja przyrodnicza, 
• wykonanie nasadzeń w miejskich centrach ochrony różnorodności biologicznej, 
• realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego.
Miejska Biblioteka Publiczna:
• kampania edukacyjno-informacyjna, w tym spotkania autorskie, warsztaty dla 

dzieci i dorosłych, spacery, wystawy, koncert, cykle (np. „Moja zielona okolica”, 
„Spacery z lupą”), rodzinne biegi, promocja aktywnego stylu życia, wydanie in-
formatora okolicznościowego. Działania były prowadzone na terenie czterech 
modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej (dla każde-
go z odrębną ofertą).

Związek Międzygminny „Czysty Region”:
• kampania edukacyjno-informacyjna, w tym opracowanie i wydruk poradnika 

kształtującego świadomość ekologiczną osób dorosłych, wsparcie ogólnopol-
skiej akcji „Sprzątanie Świata”, zakup i montaż pojemników specjalistycznych 
na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych, zakup książek eko-
-edukacyjnych oraz organizacja: międzygminnego konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży, warsztatów ekologicznych „DIY – zrób to sam”, ekologicznego 
koła fortuny, wymiany surowców wtórnych na sadzonki i nasiona roślin gatun-
ków rodzimych.

W 2020 roku projektem objęto pięć siedlisk/zbiorowisk roślinnych, przeprowadzono 
dwie kampanie informacyjno-edukacyjne związane z edukacją ekologiczną, wsparto 
trzy formy ochrony przyrody, przebudowano cztery obiekty turystyczne i rekreacyjne 
oraz utworzono cztery centra ochrony różnorodności biologicznej.

Beneficjent: Gmina Kędzierzyn-Koźle
Program Operacyjny: RPO WO 2014-2020
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0010/18-00
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elementy małej architektury

domek dla owadów
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Charakterystyka terenu przed 
renowacją

Obszar o powierzchni 6001,75 m2 znaj-
duje się na północ od zabudowy usłu-
gowej przy ulicy Jana Pawła II, i jest do-
stępny od ulicy Miłej i parkingów przy 
Miejskim Ośrodku Kultury i Hali Man-
hattan. Poza tym od północny graniczy 
z terenem niezagospodarowanym, od 
wschodu z lasem, a od zachodu z Par-
kiem Pojednania. Ma zróżnicowane 
ukształtowanie ze skarpami, nasypami 
i murem oporowym. Od strony parkin-
gów i ulic nie był osłonięty.
Obszar służył za skrót dla osób cho-
dzących wydeptanymi ścieżkami mię-
dzy zabudową mieszkaniową, obiek-
tami usługowymi i lasem. Na terenie 
urządzono wybieg dla psów, ale brako-
wało miejsc do odpoczynku i rekreacji 
w otoczeniu przyrody.
Teren porastała roślinność ruderal-
na znacznie wydeptana, bez zieleni 
średniej, o ubogim składzie gatunko-
wym, bez gatunkach miododajnych, 
na których mogły żerować pożytecz-
ne owady, ale z wieloma gatunkami 
obcymi. W starodrzewie część drzew 
była w dobrym stanie, część wymagała 
pielęgnacji lub wycinki, mało było ga-
tunków rodzimych. Nie było budek dla 
ptaków i domków dla małych ssaków 
i owadów.

Rozwiązania przyrodnicze

W krajobraz osiedla wkomponowano 
urządzony teren zieleni z wielopiętro-
wą roślinnością tworzącą dalekie osie 
widokowe. Zlikwidowano nieprze-
puszczalne nawierzchnie utwardzo-
ne, wykonano podłoże humusowe na 

oczyszczonej podbudowie naturalnej. 
Na bazie gatunków rodzimych wpro-
wadzono wartościowe przyrodniczo, 
zróżnicowane wysokościowo i gatun-
kowo niskie, średnie i wysokie piętra 
roślinne tworzące przejścia między ra-
batami, krzewami, trawnikami, łąkami 
kwietnymi oraz skwerami z bylinami 
ozdobnymi, roślinami miododajnymi 
i cieniolubnymi. Koszony trawnik prze-
znaczono na łąkę piknikowo-rekreacyj-
ną. Krzewy, pnącza i byliny ściółkowa-
no korą lub żwirem.
Wzbogacono skład gatunkowy roślin 
o gatunki rodzime, w tym miododajne, 
o atrakcyjnych kwiatach, liściach i po-
kroju. Na terenie powstały warunki do 
bytowania i żerowania ptaków, nietope-
rzy, wiewiórek, jeży i pożytecznych owa-
dów (trzmiele, pszczoły, motyle, bzygi). 
Altanę przykryto „zielonym dachem” 
z roślinnością ekstensywną, roślina-
mi pnącymi obsadzono mur oporowy 
i pergolę pionową zacieniającą plac 
rekreacyjny. Uporządkowano istnieją-
cy drzewostan, posadzono 17 nowych 
drzew, w ich cieniu założono skwer 
z zielenią cieniolubną. Zachowano sta-
re lipy Kochanowskiego.
Na drzewach zamontowano drewnia-
ne domki dla nietoperzy i budki dla pta-
ków (szpaków). Ustawiono hotele dla 
owadów oraz domki zimowania jeży 
i innych małych ssaków. Zakrzewienia 
stworzyły warunki do gniazdowania 
ptaków, dla których głogi, dzikie róże, 
jarzębiny i kaliny są bazą pokarmową. 
Wybieg dla psów obsadzono dającymi 
cień i komponującymi się z otoczeniem 
drzewami i krzewami.
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budka dla ptaków

naturalna roślinność
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Mała architektura

Na terenie powstały miejsca z drew-
nianymi ławkami do odpoczynku 
wśród zieleni, jedno ocieniono pionową 
pergolą. Ustawiono trzy stojaki rowe-
rowe i kosze na śmieci. Zbudowano 
piesze ścieżki szutrowe oraz z płyt gra-
nitowych i piaskowcowych otoczonych 
trawą, a także schody z drewnianych 
bali. Powstały placyki o nawierzch-
niach z kruszywa łamanego, wypo-
czynkowo-rekreacyjne oraz pod altanę 
rekreacyjną, w której mogą odbywać 
się wydarzenia społeczne, wystawy, 
seanse kina plenerowego i warsztaty 
edukacyjne. Wytyczono ścieżki edu-
kacyjne o nawierzchni z drewnianych 
zrębków i szutrową z tablicami edu-
kacyjnymi o tematyce przyrodniczej. 
Wyremontowany betonowy mur opo-
rowy przeznaczono pod instalację ple-
nerową dla zmiennej ekspozycji mu-
rali tworzonych w ramach konkursów 
i warsztatów malarskich.
Teren jest dostępny dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Dla niewidomych 
i niedowidzących przy przeszkodach 
zamontowano ostrzegawcze ele-
menty dotykowe, jak guziki i wzory na 
nawierzchni. 
Przyłącze wody z sieci umożliwia pod-
lewanie zieleni. 
Powstał atrakcyjnym teren zieleni 
o wysokich walorach estetycznych, 
wykonany w wysokim standardzie, 
z bezpieczną małą architekturą i wy-
posażeniem oraz przepuszczalnymi 
nawierzchniami z trwałych materia-
łów wysokiej jakości, co gwarantu-
je długotrwałe użytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem.

Wpływ projektu na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego i poprawę 
środowiska miejskiego

W projekcie powstał dostępny dla 
mieszkańców, poprawiający warunki 
życia, ogólnodostępny rekreacyjno-
-zdrowotny i edukacyjno -kulturowy 
teren zieleni, zachęcający do upra-
wiania sportu, wypoczynku i zabaw 
na świeżym powietrzu, wzbogacający 
ekosystem osiedla, tworzący pożądane 
biotopy i umożliwiający sukcesję rodzi-
mych gatunków. Teren jest odpowie-
dzią na troskę mieszkańców o przyrodę 
i oczekiwania dotyczące miejsc wypo-
czynku, rekreacji i zabawy w kontakcie 
z naturą. Zwiększa przyrodniczą świa-
domość społeczną dotyczącą roślinno-
ści rodzimej i inwazyjnej oraz skutków 
jej rozprzestrzeniania, poza tym kształ-
tuje postawy proekologiczne.
Teren porządkuje i łączy istniejące te-
reny zieleni w przyrodniczy ciąg eko-
systemów, co korzystnie wpływa na 
bioróżnorodność miasta. Eliminacja 
inwazyjnych gatunków roślin i wpro-
wadzenie rodzimych zwiększa bioróż-
norodność i wzbogaca teren w nowe 
gatunki zwierząt (w tym owadów) 
i roślin. Prace wykonane w projekcie 
wpisują się w racjonalne kształto-
wanie środowiska i gospodarowanie 
jego zasobami zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Utrzyma-
na i pielęgnowana przyroda wróciła 
do właściwego stanu, co pozwala na 
zwiększenie lokalnej retencji wody, 
korzystnie wpływa na mikroklimat, re-
dukuje zapylenie i ogranicza hałas ko-
munikacyjny, zmniejsza też zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła, czym obniża 
dobową amplitudę temperatur.
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elementy małej architektury

nowy trawnik i rabata
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Charakterystyka terenu przed 
renowacją

Obszar o powierzchni 9036,26 m2, 
o umiarkowanie zróżnicowanym 
ukształtowaniu terenu, ograniczo-
ny ulicami Lompy, Plebiscytową 
i 1 Maja, otaczają wielorodzinne bloki 
mieszkalne. 
Był to międzyblokowy obszar czę-
ściowo rekreacyjny, o niskiej jakości 
i przypadkowej strukturze krajobra-
zu ze zniszczonymi elementami za-
gospodarowania. Nowe jest boisko 
o nawierzchni syntetycznej, zmoder-
nizowany plac zabaw i siłownia te-
renowa. Zachowały się: pozostałości 
piaskownicy, ławek, murków i gazo-
nów oraz murki oporowe i śmietniki 
w dobrym stanie, oświetlenie ulicz-
no-parkowe, trzepak i sznury na pra-
nie. Resztki nawierzchni asfaltowych 
boiska i chodników poprzerastała tra-
wa, a zniszczone nawierzchnie z płyt 
chodnikowych sprzyjały wydeptywaniu 
dzikich przejść.
Pozostałości po zieleni urządzonej po-
rastała roślinność ruderalna z wydep-
tanymi trawnikami, bez zieleni średniej, 
o ubogim składzie gatunkowym, bez ga-
tunków miododajnych, ale z wieloma ga-
tunkami obcymi. W starodrzewie część 
drzew była w dobrym stanie, część wy-
magała pielęgnacji lub wycinki, mało było 
gatunków rodzimych. Nie było budek dla 
ptaków i domków dla małych ssaków 
i owadów.

Rozwiązania przyrodnicze

Pod tereny zieleni wykonano podłoże 
humusowe na oczyszczonej podbu-
dowie naturalnej. Na bazie gatunków 

rodzimych wprowadzono wartościowe 
przyrodniczo, zróżnicowane wysoko-
ściowo i gatunkowo niskie, średnie 
i wysokie piętra roślinne, ściółkowane 
korą sosnową, kamienną lub żwirem. 
Zieleń urządzona zapewnia optymalną 
akustykę oraz nasłonecznienie i zacie-
nienie. Wzbogacono skład gatunkowy 
roślin o gatunki rodzime o atrakcyjnych 
kwiatach, liściach i pokroju. Założo-
no trawniki z miejscami piknikowymi, 
skwery i gazony z roślinami cienio-
lubnymi i miododajnymi oraz bylinami 
ozdobnymi, na kamiennych murkach 
oporowych powstały skalniaki. Usta-
wiono pergole pionowe i przestrzenne 
z roślinami pnącymi. Jeden trawnik 
przeznaczono na boisko rekreacyjne, 
zielenią zagospodarowano plac zabaw. 
Uporządkowano drzewostan.
Na poprawę bioróżnorodności wpły-
nęło stworzenie warunków bytowa-
nia i żerowania zwierząt, głównie: 
ptaków, nietoperzy i pożytecznych 
owadów (trzmiele, pszczoły, motyle, 
bzygi). Na drzewach i krzewach (lilaki) 
ptaki znalazły miejsca lęgowe, a głogi, 
dzikie róże, jarzębiny i kaliny stały się 
ich bazą pokarmową. Na drzewach 
zamontowano domki dla nietoperzy 
i budki dla ptaków (szpaków), ustawio-
no też hotele dla owadów.
Wiatę z miejscami postojowymi i al-
tanę rekreacyjną przykryto „zielonymi 
dachami” z roślinnością ekstensywną 
(rozchodniki).

Mała architektura

Teren uporządkowano na bazie istnie-
jącego zagospodarowania (plac zabaw, 
boisko sportowe, siłownia plenerowa). 
Nie zmieniono układu drogowego czy 
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wiata wypoczynkowa
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dojazdów. Wyremontowano i zbudo-
wano nowe ciągi piesze i placyki re-
kreacyjne o nawierzchniach przepusz-
czalnych. Zlikwidowano nawierzchnie 
asfaltowe, z betonowych płyt i kostki 
(boisko, chodniki, placyki, dojazdy), 
miejsca postojowe, ścieżki i dojazdy 
wyłożono kostką betonową oraz grani-
towymi i piaskowcowymi płytami oto-
czonymi trawą. 
Ustawiono pionowe i przestrzenne 
pergole z roślinami pnącymi zasłania-
jącymi nieatrakcyjne elementy (śmiet-
nik, chodniki) i drewniane ławki ukryte 
w zieleni, czym poprawiono komfort 
wypoczynku. Zbudowano górkę sa-
neczkową i przewidziano teren pod 
rolkowisko. Postawiono kosze na 
śmieci.
Altana rekreacyjna to miejsce integra-
cji mieszkańców, organizacji wydarzeń 
społecznych, wystaw, kina plenero-
wego czy warsztatów edukacyjnych. 
Miejsca parkingowe pokryto „zielony-
mi dachami”, z których nadmiar wody 
opadowej odprowadzono na sąsiednie 
tereny zielone.Sznurki na pranie roz-
pięto na nowej ramie, przyłącze wody 
z sieci umożliwia podlewanie zieleni. 
Teren jest dostępny dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Dla niewidomych 
i niedowidzących przy przeszkodach 
zamontowano ostrzegawcze ele-
menty dotykowe, jak guziki i wzory na 
nawierzchni. 
Cały teren z urządzeniami wykonano 
w wysokim standardzie, a wykorzy-
stanie wysokiej jakości materiałów 
gwarantuje jego walory estetyczne, 
trwałość i użytkowanie zgodne z wy-
mogami. Wyposażenie jest bezpiecz-
ne i przeznaczone na publiczne place 
zabaw.

Wpływ projektu na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego i poprawę 
środowiska miejskiego

W projekcie powstał publiczny, otwar-
ty dziedziniec z bogatą roślinnością, 
wielofunkcyjny sportowo-rekreacyjny 
skwer wzbogacający krajobraz, za-
chęcający do uprawiania sportu, wy-
poczynku, pozwalający na zabawę na 
świeżym powietrzu, zwiększający po-
wierzchnię terenów zieleni bez zmniej-
szenia ilości miejsc parkingowych. 
Podwórko jest odpowiedzią na ocze-
kiwania mieszkańców związane 
z poprawą jakości życia. Uwzględnia 
też ich troskę o przyrodę, wzboga-
ca ekosystem dzielnicy i poprawia 
rekreacyjno -zdrowotne warunki ży-
cia. Poza tym zwiększa przyrodniczą 
świadomość społeczną, w szczegól-
ności o roślinności rodzimej i inwa-
zyjnej, kształtuje postawy proeko-
logiczne, pobudza zainteresowanie 
przyrodą i współodpowiedzialność za 
środowisko.
Prace wykonane w projekcie wpisują 
się w racjonalne kształtowanie środo-
wiska i gospodarowanie jego zasobami 
zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Utrzymana i pielęgnowana 
przyroda wróciła do właściwego sta-
nu, co pozwala na zwiększenie lokalnej 
retencji wody, korzystnie wpływa na 
mikroklimat, redukuje zapylenie i ogra-
nicza hałas komunikacyjny, zmniejsza 
też zjawisko miejskiej wyspy ciepła, 
czym obniża dobową amplitudę tem-
peratur. Poza tym zapewnia odpręża-
jący widok z okien mieszkań również 
przez „zielone dachy” nad miejscami 
parkingowymi.
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nowe nasadzenia

miejsce wypoczynkowe z pergolą 
przestrzenną
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Charakterystyka terenu przed 
renowacją

Obszar o powierzchni 3184,40 m2, 
obejmuje kwartał położony przy skrzy-
żowaniu ulic Powstańców i Stalmacha, 
otoczony mieszkalnymi blokami wie-
lorodzinnymi i garażami. Był to nie-
zagospodarowany teren o mało zróż-
nicowanym ukształtowaniu i niskiej 
jakości, ze zniszczoną infrastrukturą. 
Mieszkańcy wykorzystywali go okazjo-
nalnie jako niezbyt bezpieczne miejsce 
zabaw i mało komfortowego wypo-
czynku z dala od przyrody. 
Pozostałości asfaltowego boiska prze-
rastała trawa, bruk był zniszczony, na 
placyku gospodarczym stał trzepak 
w złym stanie technicznym i wisiały 
sznury na pranie, poza tym podwór-
ko szpeciły: nieestetyczny śmietnik 
i stare oświetlenie uliczno-parkowe, 
zniszczone ławki lub ich pozostałości 
i obrzeże piaskownicy.
Teren porastała roślinność ruderalna, 
trawniki były wydeptane i zniszczone 
przez parkujące samochody. Nie było 
zieleni średniej, starodrzew w zróżni-
cowanym stanie wymagał pielęgnacji 
lub wycinki, nie było okazów zdrowych, 
większość stanowiły gatunki obce. 
Ubogi skład gatunkowy roślin, przy 
braku gatunków miododajnych, z wie-
loma gatunkami obcymi i inwazyjnymi, 
spowodował brak miejsc siedliskowych 
i żerowisk ptaków, małych ssaków 
i pożytecznych owadów.

Rozwiązania przyrodnicze

Pod tereny zieleni wykonano podłoże 
humusowe na oczyszczonej podbu-
dowie. Wprowadzono niskie, średnie 

i wysokie piętra roślinne ściółkowane 
korą lub żwirem, co uporządkowało 
krajobraz z przejściami między krze-
wami, trawnikami, łąkami kwietnymi 
i rabatami kwiatowymi, w tym etno-
-ogródkami z między innymi malwa-
mi i słonecznikami. Aranżacja zieleni 
zapewniła optymalne nasłonecznienie 
i zacienione oraz akustykę. Miejsca do 
odpoczynku zaprojektowano w zieleni, 
na trawnikach zbudowano trawiaste 
górki wypoczynkowe i do zabawy dla 
dzieci. Pergole pionowe i przestrzenne 
z roślinami pnącymi osłoniły chodniki 
i ławki oraz zamaskowały nieestetycz-
ne elementy, takie jak garaż czy beto-
nowe ogrodzenie.
Wprowadzono wartościowe przyrod-
niczo, rodzime gatunki roślin, w tym 
miododajnych oraz o atrakcyjnych 
kwiatach, liściach i pokroju. Upo-
rządkowano drzewostan, posadzono 
15 nowych drzew.
Stworzono warunków bytowania i że-
rowania ptaków, nietoperzy, wiewió-
rek i pożytecznych owadów (trzmieli, 
pszczół, motyli, bzygów), co poprawiło 
bioróżnorodność terenu. W krzewach 
ptaki znalazły miejsca lęgowe, a żero-
wiska w głogach, dzikich różach, jarzę-
binach i kalinach. 
Na drzewach rodzimych gatunków (klo-
ny, wierzby, lipy i dęby), na których żeru-
ją pszczoły i inne owady zapylające, za-
wieszono domki dla nietoperzy i budki 
dla ptaków (szpaki). Owady zapylają też 
kwitnące drzewa owocowe (wiśnie, cze-
reśnie ptasie, grusze pospolite), pozwa-
lające mieszkańcom na symboliczny 
zbiór owoców, a ptakom na żerowanie.
Wiatę nad miejscami postojowymi i al-
tanę pokryto „zielonymi dachami” z ro-
ślinnością ekstensywną.
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domki dla owadów na naturalnej 
łące

drewniane elementy zabawowe dla 
dzieci
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Mała architektura

Zlikwidowano asfaltową nawierzchnię 
boiska i betonowe chodniki oraz pia-
skownice i stare ławki. Nie zmieniono 
układu drogowego czy dojazdów. Wy-
remontowano i wprowadzono nowe 
chodniki i placyki rekreacyjne z kostki 
betonowej oraz ścieżki z płyt granito-
wych i piaskowcowych obrośniętych 
trawną. Postawiono pergole pionowe 
i przestrzenne, drewniane elementy 
zabawowe w formie bali i pieńków, 
drewniane ławki i kosze na śmieci, 
trzepak i sznurki na pranie oraz pia-
skownicę z drewnianym siedziskiem.
Przyłącze wody z sieci wodociągowej 
umożliwia podlewanie zieleni.
Tereny zielone z urządzeniami wyko-
nano w wysokim standardzie, a za-
stosowanie rozwiązań i materiałów 
wysokiej jakości gwarantuje ich walory 
estetyczne, trwałość, jakość i użytko-
wanie zgodnie z wymaganymi.

Wpływ projektu na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego i poprawę 
środowiska miejskiego

Teren zieleni porządkuje i uzupełnia 
istniejącą zabudowę mieszkaniową, 
a rozwiązania przestrzenne i gatun-
kowe wzbogacają krajobraz. Powstała 
„wyspa przyrodnicza” łączy kompleksy 
zieleni położone na północ i wschód 
oraz las na południu. Eliminacja inwa-
zyjnych gatunków roślin i wprowadze-
nie rodzimych, zwiększa bioróżnorod-
ność i wzbogaca teren w nowe gatunki 
zwierząt i roślin, co korzystnie wpływa 
na bioróżnorodność miasta i ciągłość 
przyrodniczą ekosystemów.

Między wielorodzinną zabudową po-
wstało modelowe, kameralne podwór-
ko rekreacyjne z elementami przyrod-
niczymi, pozwalającymi mieszkańcom 
na kontakt z naturą, dziedziniec z bo-
gatą, wielopiętrową roślinnością, słu-
żący mieszkańcom do wypoczynku 
i zabawy. 
Projekt wpisuje się w racjonalne 
kształtowanie środowiska i gospo-
darowanie jego zasobami zgodnie 
z zasadami zrównoważonego roz-
woju. Pielęgnowana przyroda wróciła 
do właściwego stanu, co pozwala na 
zwiększenie lokalnej retencji wody, 
korzystnie wpływa na mikroklimat, 
redukuje zapylenie i ogranicza hałas, 
zmniejsza też zjawisko miejskiej wy-
spy ciepła, czym obniża dobową ampli-
tudę temperatur.
Projekt odpowiada na oczekiwania 
mieszkańców dotyczące poprawy wa-
runków mieszkaniowych i rekreacyj-
no-zdrowotnych. Budzi też świado-
mość społeczną dotyczącą przyrody, 
w szczególności roślinności rodzimej 
i inwazyjnej oraz skutków jej rozprze-
strzeniania. Kształtuje postawy i zain-
teresowania mieszkańców otoczeniem 
i naturą oraz buduje poczucie współ-
odpowiedzialności za środowisko i naj-
bliższe otoczenie.
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pergola przestrzenna nad ścieżką

rabata kwiatowa
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Charakterystyka terenu przed 
renowacją

Obszar o powierzchni 2397,80 m2, 
położony między ulicami Harcer-
ską i Dmowskiego, otacza zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i usługo-
wa (przedszkole, pawilon handlowy). 
Teren o mało zróżnicowanym ukształ-
towaniu miał bardzo niską jakość prze-
strzeni, ze zniszczonymi elementami 
zagospodarowania: pozostałości pia-
skownicy, ławek i gazonów, nieeste-
tyczny śmietnik i trzepak, oświetlenie 
uliczno-parkowe, zniszczony stojak na 
rowery. Teren rekreacyjny zajmował 
dziki parking.
Resztki asfaltowych nawierzchni na 
boisku i chodnikach przerastała trawa, 
a ich zły stan sprzyjał wydeptywaniu 
dzikich przejść. Nie było miejsc do za-
baw dla dzieci i przebywania w otocze-
niu przyrody. 
Nieliczny starodrzew były w dobrym 
stanie, część wymagała zabiegów pie-
lęgnacyjnych lub wycinki. Zieleń mia-
ła ubogi skład gatunkowy, mało było 
gatunków rodzimych, w tym miodo-
dajnych, zbyt dużo gatunków obcych 
i inwazyjnych (sumak octowiec) oraz 
roślin ruderalnych, brakowało ziele-
ni średniej, trawniki były wydeptane 
i zniszczone przez parkujące samo-
chody. Nie było siedlisk i żerowisk pta-
ków, małych ssaków i pożytecznych 
owadów.

Rozwiązania przyrodnicze

Pod tereny zieleni wykonano podłoże 
humusowe na oczyszczonej podbudo-
wie naturalnej, nasadzenia roślin ściół-
kowano korą sosnową i kamienną oraz 

żwirem. Uporządkowano przestrzeń 
przez wprowadzenie niskich, średnich 
i wysokich pięter roślinności oraz ist-
niejący drzewostan i posadzono nowe 
drzewa. Układ przestrzenny urozma-
iciła górka wypoczynkowa.
Założono trawniki, łąki kwietne 
z udziałem roślin miododajnych, rabaty 
kwiatowe i skwer z bylinami ozdob-
nymi. Wzbogacono skład gatunkowy 
o wartościowe przyrodniczo rośliny ro-
dzime, w tym miododajne oraz o atrak-
cyjnych kwiatach, liściach i pokroju. Tak 
stworzono warunki bytowania i że-
rowania: ptaków, nietoperzy, wiewió-
rek i pożytecznych owadów (trzmiele, 
pszczoły, motyle, bzygi). W krzewach 
ptaki znalazły miejsca lęgowe, a głogi, 
dzikie róże, jarzębiny i kaliny, stały się 
ich żerowiskami. Na drzewach umiesz-
czono domki dla nietoperzy i budki lę-
gowe dla ptaków (szpaków). Ustawio-
no też domki dla owadów.
Wprowadzono małe ogródki społeczne, 
w których mieszkańcy mogą uprawiać 
rośliny na własny użytek. Odtworzono 
dawne ogródki przyblokowe. Usta-
wiono pergole z roślinami pnącymi, 
maskujące nieestetyczny śmietnik lub 
osłaniające ścieżki i ławki. Na zada-
szeniach miejsc postojowych i altan 
założono „zielone dachy” z roślinnością 
ekstensywną.
Zaaranżowana zieleń wpłynęła na po-
prawę bioróżnorodności, zapewniła też 
optymalną akustykę oraz nasłonecz-
nienie i zacienienie. 

Mała architektura

Rozebrano zniszczone chodniki i na-
wierzchnie asfaltowe, piaskowni-
cę i stare ławki. Wyremontowano 
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kwitnące bzy lilaki

plac zabaw dla dzieci
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i wytyczono chodniki oraz placyki re-
kreacyjne z piaskownicą oraz gospo-
darcze ze śmietnikiem i trzepakiem, 
a także miejsca postojowe z kostki 
betonowej. Ścieżki wyłożono płytami 
granitowymi i piaskowcowymi przero-
śniętymi trawą. Wśród zieleni powsta-
ły miejsca do odpoczynku z drewnia-
nymi ławkami osłoniętymi pergolami 
pionowymi i przestrzennymi z pnący-
mi roślinami. Ustawiono śmietniki.
Plac zabaw wyposażono w drewniane 
elementy zabawowe z bali, piaskow-
nicę z drewnianym siedziskiem oraz 
siatki linowe rozpięte na konstrukcji 
stalowej z drewnianymi pomosta-
mi. Altana rekreacyjna jest miejscem 
integracji mieszkańców, organizacji 
wydarzeń społecznych, wystaw, kina 
plenerowego i warsztatów edukacyj-
nych. Miejsca parkingowe z „zielonym 
dachem” zwiększyły powierzchnię te-
renów zieleni bez zmniejszenia ilości 
miejsc parkingowych i poprawiły widok 
z okien. Nadmiar wody opadowej jest 
z nich odprowadzany na przyległe te-
reny zielone.
Teren jest dostępny dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Dla niewidomych 
i niedowidzących przy przeszkodach 
zamontowano ostrzegawcze ele-
menty dotykowe, jak guziki i wzory 
na nawierzchni. Zainstalowano rower 
stacjonarny do produkcji prądu z aku-
mulatorem do ładowania urządzeń 
przenośnych. Skwer jest podlewany 
wodą z sieci wodociągowej. 
Teren z estetycznymi urządzeniami 
wykonano w wysokim standardzie. 
Zastosowano trwałe rozwiązania bu-
dowlane i materiały, a wysoka jakość 
wykonania gwarantuje długie użytko-
wanie zgodne z wymaganymi. 

Wpływ projektu na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego i poprawę 
środowiska miejskiego

Skwer jest elementem umożliwiającym 
odbudowę ciągłości przyrodniczej eko-
systemów w dzielnicy, między kom-
pleksem zieleni na północy i wschodzie, 
a lasem na południu. Na otwartym 
dziedzińcu między blokami mieszkal-
nymi powstał modelowy, kameralny 
skwer wypoczynkowy z elementami 
przyrodniczymi, pozwalającymi miesz-
kańcom na kontakt z przyrodą, wy-
poczynek i zabawę oraz kształtujący 
środowisko zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju. Projekt z pieszą 
osią kompozycyjną ciągnącą się od 
pergoli z ławkami do trawnika z górką 
wypoczynkową, porządkuje i wzbogaca 
krajobraz zabudowy mieszkaniowej.
Braki miejsc parkingowych połączono 
z realizacją terenów zieleni i zada-
szono je „zielonym dachem”. Projekt 
poprawia warunki życia mieszkańców, 
tworzy przestrzeń rekreacyjną, budzi 
świadomość społeczną i zaintere-
sowanie przyrodą, kształtuje posta-
wy proekologiczne i buduje poczucie 
współodpowiedzialności za otoczenie, 
środowisko i przyrodę. 
Bioróżnorodność zwiększyło przywró-
cenie przyrody do właściwego stanu 
i utworzenie siedlisk dla zwierząt. 
Wyeliminowano też obce i inwazyjne 
gatunki roślin, a zwiększono bogactwo 
gatunków rodzimych.
Poza tym zagospodarowanie zielenią 
redukuje zapylenie, ogranicza hałas, 
zwiększa lokalne możliwości retencji 
wody, a przez redukcję dobowej am-
plitudy temperatur zmniejsza zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła.
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domek dla owadów, podwórko przy 
ulicy Miłej 

domki dla owadów, podwórko przy 
ulicy Lompy 

n a  n a s z y m  p o d w ó r k u

HOTELE DLA OWADÓW    

20



Rewitalizacja podwórek między blokami mieszkalnymi prowadzona jest pod 
kątem ekologii i równowagi biologicznej, czemu sprzyja zakładanie zieleni 
naturalnej z roślinami kwitnącymi i miododajnymi. Dlatego nie może tam 
zabraknąć hoteli dla pożytecznych owadów, które zapylają kwiaty i inne ro-
śliny oraz walczą ze szkodnikami, takimi jak mszyce. Owady te stale powin-
ny gościć w każdym ogrodzie, a w mało przyjaznym otoczeniu miejskim nie 
znajdują naturalnych miejsc do życia i rozwoju.

Hotele dla owadów to wielofunkcyjne 
domki-budki, w których pożyteczne 
owady mogą się chronić przed drapież-
nikami, deszczem czy chłodem, zimo-
wać, odpoczywać, zakładać gniazda 
i składać jaja, opiekować się nowym 
pokoleniem i przepoczwarzać. Hotele 
dla owadów można kupić lub zrobić we 
własnym zakresie.
W domku wypełnionym naturalnymi 
materiałami mogą mieszkać różne 
gatunki owadów. Na naszych podwó-
rzach najczęściej będą to pszczoły 
samotnice (murarki) i trzmiele, ale 
również skorki, osy, złotolitki z rzędu 
błonkówek, biedronki, złotookowate, 
ważki, motyle, chrząszcze czy bzygi.

Aby drewniany domek zasiedliły 
wspólnie różne owady, trzeba w nim 
łączyć różne materiały wypełniające 
zabezpieczone siatką przegródki, two-
rzące bezpieczne kryjówki. Mogą to 
być drewienka (walce) lub grube gałę-
zie z nawierconymi otworkami, cegły 
dziurawki lub cegły z gliny zmieszanej 
z sieczką słomianą z otworkami. Poza 
tym zabezpieczone siatką, ułożone 
poziomo pęczki drobnych i grubszych 
gałązek oraz łodyg trzciny, wikliny lub 
bambusa i innych gałązek pustych 
w środku (malin, czarnego bzu, forsy-
cji). A także doniczki z nawierconymi 
otworami i skrzynki o dziurkowanych 
ściankach lub ze ścianką z otworem 

wejściowym czy z siatki, wypełnione 
suchymi liśćmi, sianem, mchem, zręb-
kami kory, trocinami, szyszkami lub 
słomą. Mogą to też być „ziemianki” 
w zacisznym miejscu, czyli dołki w zie-
mi przykryte deskami z otworami.

Małe budki można postawić niemal 
wszędzie, a duże na większych tere-
nach zielonych, jak ogrody, parki czy 
zielone podwórza. Domki muszą być ła-
two dostępne dla owadów, umieszczo-
ne w miejscach zacisznych i ciepłych, 
ale osłoniętych przed deszczem i wia-
trem, słonecznych ale nie nadmiernie 
nasłonecznionych, z dala od ruchli-
wych miejsc. Trzeba je lokalizować 
w pobliżu rabatek z kwiatami, bylinami 
i ziołami, kwitnących krzewów i drzew. 
W sąsiedztwie należy umieścić poideł-
ko z wodą. Domki można ustawiać na 
ziemi lub powiesić na słupku, drzewie 
czy ścianie budynku, maksymalnie na 
wysokości 1,5 metra nad ziemią. Dla 
domków zamieszkałych przez gatunki 
żądlące powinno się znaleźć miejsce 
z daleka od budynków mieszkalnych, 
miejsc wypoczynku mieszkańców 
(ławki), siłowni zewnętrznych i placów 
zabaw dla dzieci. Dzięki temu wszyscy 
będą mogli spokojnie korzystać z zielo-
nych podwórzy.
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Ptaki – mali śpiewacy w mieście

Na ekologicznych podwórkach nie 
może zabraknąć skrzydlatych gości. 
A osiedla mieszkaniowe to miejsca 
życia wielu gatunków ptaków, które 
w bliskości człowieka znajdują bez-
pieczne miejsca do gniazdowania 
i wyprowadzania lęgów, dostęp do po-
karmu, są też mniej narażone na atak 
drapieżników. 
W mieście naturalne miejsca gniaz-
dowania (dziuple) zastępują ptakom 
budki lęgowe wieszane w zacisznych 
miejscach na drzewach, będące prze-
jawem ich aktywnej ochrony, osłania-
jące przed czynnikami pogodowymi 
i drapieżnikami. Budki półotwarte 
wymagają maskowania wśród gałęzi. 
Wymiary drewnianych budek lęgowych 
(średnica otworu wlotowego, kształt 
komory lęgowej) dla poszczególnych 
gatunków zostały ustalone przez or-
nitologów. Domki po sezonie lęgowym 
wymagają czyszczenia.
Ptaki żyjące na „zielonych podwórkach: 
latem znajdują na nich dostateczną 
ilość pożywienia. Chwytają owady i ich 
larwy, małe bezkręgowce (dżdżownice, 
ślimaki), a nawet gryzonie i pisklęta 
innych gatunków (kawki, sroki), skubią 
rośliny, zjadają owoce i zbierają nasio-
na, często roślin oleistych (słoneczniki). 
W zimie warto je dokarmiać mieszan-
kami nasion sypanymi do zadaszonych 
karmników i wywieszać kule tłuszczo-
we z ziarnami. 
Ptaki chętnie zasiedlają zieleń mię-
dzy blokami. Żyją tu nie tylko gołę-
bie i wróble. We wnękach okiennych 
gniazda zakładają oknówki. Dziuple 
w drzewach lub skrzynki lęgowe zaj-
mują sikory, mazurki, pleszki, pliszki, 

kopciuszki, kawki i szpaki, a specjalne 
budki na budynkach jerzyki. Otwarte 
gniazda na drzewach budują sroki.

Gołębie miejskie – najpopularniejsze 
miejskie ptaki zamieszkują budynki, 
wnęki, parapety, balkony czy gzymsy. 
Łatwo się oswajają i upominają o po-
żywienie. Ich nadmiar powoduje roz-
przestrzenianie się chorób i brudzenie 
budynków.
Jerzyki i oknówki – gnieżdżą się 
w szczelinach i otworach w murach, 
a remonty i termomodernizacje zabu-
dowy pozbawiają je miejsc lęgowych. 
Kawki – tworzą kolonie gniazd, często 
w otworach i szybach wentylacyjnych, 
kominach, stropodachach i dziuplach. 
Łatwo się oswajają i uczą.
Kopciuszki, pleszki i pliszki – zajmują 
szczeliny i wnęki w budynkach, budki 
ukryte w spokojnych, odludnych miej-
scach, zawieszone dość nisko na drze-
wach i budynkach.
Sikory bogatki i modraszki – w pobliżu 
nie znoszą innych sikorek, ich budki 
muszą wisieć w odstępach kilkudzie-
sięciu metrów. 
Sroki – gniazdują na drzew w sąsiedz-
twie domostw, są inteligentne i towa-
rzyskie, bywają agresywne w stosunku 
do innych ptaków, mają awanturnicze 
usposobienie i nieprzyjemny głos. Są 
gatunkiem ekspansywnym.
Szpaki – zajmują budki na każdej wy-
sokości i w każdym miejscu, ale ich 
zbyt bliskie wzajemne sąsiedztwo pro-
wadzi do sąsiedzkich konfliktów. 
Wróble zwyczajne i mazurki – to naj-
powszechniejsze i najsympatyczniej-
sze miejskie ptaki tworzące liczne 
kolonie. Gniazdują w zakamarkach 
budynków, w kępach krzewów. Ich 
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budki mogą wisieć niezbyt wysoko na 
drzewach, tyczkach i budynkach lub na 
otwartej przestrzeni. Ważne aby w po-
bliżu było dużo pokarmu.

Co zagraża ptakom w miastach?

Problemem dla gniazdujących ptaków 
są nieprawidłowo prowadzane ter-
momodernizacje i remonty budynków 
w sezonie lęgowym, płoszenie ptaków 
karmiących pisklęta i zamurowywanie 
wlotów do gniazd. Poza tym przyci-
nanie i wycinanie starych drzew po-
zbawia je miejsc zakładania gniazd 
w dziuplach lub między gałęziami, 
a koszenie trawników i grabienie liści 
ogranicza bazę pokarmową jaką są na-
siona traw i bezkręgowce. Poza tym na 
ptaki mogą polować drapieżniki dzikie 
i zdziczałe, w tym wychodzące z do-
mów koty. 

Domki dla zwierząt na podwórku

Nietoperzy często niesłusznie się bo-
imy, a są to sympatyczne i pożyteczne 
ssaki żywiące się owocami lub owada-
mi (komarami). Ich obecność sprawi, 
że bzyczących owadów będzie mniej. 
Nietoperze lubią stare drzewa oraz cie-
płe i ciasne miejsca, chętnie zasiedlają 
specjalne budki. Ich domek powinien 
przypominać przestrzeń między korą 
a pniem drzewa i wisieć na drzewie lub 
budynku. W budce nietoperze mogą się 
rozmnażać. Ale potrafią też zająć budki 
dla ptaków.

Jeże to bardzo pożyteczne stworze-
nia, sympatyczne i zwalczające szko-
dniki roślin (owady i ślimaki). Ale na 

podwórzu trzeba pomóc im w prze-
trwaniu zimy. Potrzebny będzie domek 
w mniej uczęszczanej części podwó-
rza, najlepiej dziko zarośniętym kąciku, 
w gęstej trawie lub pod kopcem z liści. 
W budce jeż zapadnie w sen zimowy. 
Należy unikać dokarmiania jeży, gdyż 
można im zaszkodzić, najlepszy jest 
pokarm samodzielnie przez nie zdoby-
ty, przy jego niedoborze można dokar-
miać jeże karmą dla kota. W upalne dni 
warto by jeże miały dostęp do wody.

  Pamiętaj,  
  że jeże boją się psów.

Wiewiórki pospolite to bardzo lubiane 
dzikie zwierzęta biegające po „zielo-
nych podwórkach” i ufnie podchodzące 
do ludzi. Dlatego na drzewach warto 
zawiesić dla nich budki lęgowe, choć 
najbardziej lubią przytulne dziuple. 
Domki służą wiewiórkom przez cały 
rok, nie tylko w czasie lęgów, mieszkają 
w nich też zimą lub magazynują za-
pasy pożywienia. Zadomowione „rude 
kitki” przyniosą wiele radości dzieciom 
i dorosłym. Ale te wesołe gryzonie 
odwiedzą podwórza tylko w sąsiedz-
twie parków i lasów, w których rosną 
drzewa dostarczające im pożywienia 
(orzech włoski, leszczyna, dąb, buk, 
świerk). 
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Żeby pomóc owadom i innym poży-
tecznym zwierzętom, jak jeże czy pta-
ki, dobrze jest pozostawić fragment 
„dzikiego ogrodu” lub założyć kwietną 
łąkę. Wśród roślin powinny znaleźć się 
gatunki miododajne, zarówno drzewa 
i krzewy, jak i rośliny zielne czy pnącza. 
Łąka kwietna chętnie odwiedzana 
przez owady zapylające jest bogata 
w gatunki jednoroczne i wieloletnie. 
Tak powstają różnobarwne, falujące 
na wietrze kwiatowe dywany pełne 
pszczół, świetnie zastępujące zwykłe 
trawniki. Wśród dzikich kwiatów mogą 
na nich rosnąć na przykład: różne od-
miany dziewanny, koniczyny, chabrów, 
złocieni i lepnic, a poza tym rośliny ta-
kie jak: ślaz dziki, rumian polny, mak 
polny, cieciorka, cykoria, czarcikęs, 
dziurawiec, jaskry, kąkole, nagietki, nie-
zapominajka, rumianki i wiele innych. 
Większość tych roślin, uważanych za 
chwasty, powszechnie występuje na 
polach i pastwiskach, przy drogach 
i w rowach, ale niewielu z nas wie jak 
bardzo są pożyteczne. Piękne kwiaty 
mają też malwy i słoneczniki, dawniej 
zdobiące wszystkie wiejskie ogródki. 
Do rodzimych drzew miododajnych 
należą na przykład: klon polny, wierz-
ba i lipa, a wśród krzewów dzika róża, 
głóg, kalina, bez lilak i jarzębina. Do-
brym gatunkiem na strzyżone żywo-
płoty i obsadzanie alejek jest grab. 
Pięknie kwitnące i miododajne są też 
drzewa owocowe: wiśnia, czereśnia 
ptasia, grusza pospolita i jabłoń ozdob-
na. Jesienią i zimą ptaki chętnie zjadają 
owoce z drzew i krzewów rosnących na 
podwórku. 

Co to jest ogród społeczny? 

Tworzenie ogrodów społecznych to 
stosunkowo nowa inicjatywa, coraz po-
pularniejsza wśród mieszkańców miast 
szukających kontaktu z przyrodą. To 
małe tereny ogólnodostępnej zieleni 
między budynkami, którymi wspól-
nie opiekują się sąsiedzi z pobliskich 
domów. 
Działanie takiego ogrodu opiera się 
na zasadach zaufania społecznego. 
Na ich terenie są stałe, często pod-
wyższone grządki warzywne i zioło-
we, rosną drzewka i krzewy owocowe, 
stoją szklarenki i kompostowniki. Przy 
rozstawionych stołach i krzesłach do 
posiłku, wspólnie przyrządzonego na 
grillu z ogrodowych plonów, zasiadają 
wszyscy mieszkańcy. Odpocząć można 
na leżakach i hamakach. Mogą tu też 
być budki i karmniki dla ptaków, hotele 
dla owadów, domki dla jeży czy pasieka. 
Wyjątkowością ogrodów społecznych 
jest ich wspólnotowy charakter. Ogród 
pozwala ciekawie spędzić wolny czas 
na świeżym powietrzu. Prace ogrodowe 
uczą współpracy i odpowiedzialności za 
otoczenie, integrują lokalne społeczno-
ści, są pretekstem do nawiązania zna-
jomości, rozmów i spotkań, zwiększają 
zaangażowanie w sprawy lokalne, po-
zwalają przełamać bariery międzypoko-
leniowe i społeczne, wiążą z miejscem 
zamieszkania i sąsiadami. To sposób 
na rewitalizację najbliższego otoczenia 
i poprawę jego estetyki oraz wzboga-
cenie środowiska o nowe gatunki roślin. 
Każdy mieszkaniec może tu odpocząć 
w otoczeniu przyrody, rozpocząć własną 
uprawę, a później cieszyć się smakiem 
ekologicznych ziół, warzyw i owoców, 
co korzystnie wpływa na życie i zdrowie, 
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poprawia sprawność fizyczną i nastrój, 
łagodzi stres, rozwija kreatywność i wy-
obraźnię. To miejsce na spędzenie cza-
su z dziećmi i rodzinną aktywność oraz 
organizację sąsiedzkich imprez przy 
wspólnym stole. Ogrody budzą świado-
mość ekologiczną oraz zwiększają wie-
dzę o przyrodzie i ochronie środowiska. 
Wszystko to sprawia, że życie na osie-
dlu staje się lepsze, ludzie zadowoleni, 
a ogród dla wielu mieszkańców może się 
stać początek wieloletniej pasji. 

Ogródek przyblokowy i etno-ogródek 
to część Twojego mieszkania 

Ogródki przy bloku mieszkalnym uroz-
maicają przestrzeń osiedla i sprawiają, 
że staje się ona bardziej kolorowa, przy-
jazna i atrakcyjna. Ogródki najczęściej 
należą do mieszkańców mieszkań na 
parterze, którzy zamieniają w ogrody 
zaniedbane chaszcze pod swoimi okna-
mi lub balkonami. Trzeba tylko pamię-
tać, że teren może należeć na przykład 
do wspólnoty, spółdzielni mieszkanio-
wej czy miasta. Czasem warunki korzy-
stania z terenów przyległych do bloku 
umożliwiają bądź ograniczają samo-
dzielną aranżację ogródków, a do użyt-
kowania terenu pod oknami i balkonami 
mają prawo wszyscy mieszkańcy. 
Planując ogródek przy bloku warto wy-
brać rośliny ozdobne, kwiaty wielolet-
nie, krzewy lub skalniaki, oraz rośliny 
znane z wiejskich ogrodów, jak malwy 
czy słoneczniki (etno-ogródki). Należy 
unikać sadzenia drzew, a by uchronić 
rośliny przed zniszczeniem wystarczy 
otoczyć ogródek niskim żywopłotem 
lub drewnianym płotkiem. 
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Kilka rad dla mieszkańców

• Pszczoły murarki mieszkające 
w domku dla owadów nie żądlą 
i są pożyteczne.

• Nie podchodź z dziećmi do 
domków dla owadów, które lu-
bią spokój. Możecie je obserwo-
wać z daleka lub przez lornetki.

• Nie zakłócaj życia ptakom i in-
nym zwierzętom, wytłumacz to 
dzieciom. Zaopiekuj się zwie-
rzętami, którym przydarzyło się 
coś złego. Nie pomagaj im sam, 
zgłoś się do weterynarza lub 
odpowiednich instytucji. 

• Zimą właściwie dokarmiaj ptaki, 
dbaj o pełny karmnik i wodopój. 

• Nie płosz gniazdujących i kar-
miących pisklęta ptaków, lepiej 
słuchaj ich śpiewu, obserwuj 
z dziećmi z oddali. 

• Obserwuj przyrodę, pojawienie 
się szkodników i chorób roślin.

• Pilnuj psów, wyprowadzaj je 
w wyznaczone miejsca, dbaj by 
nie płoszyły na przykład jeży, 
sprzątaj po pupilach. Koty wy-
prowadzaj na dwór w szelkach 
na smyczy.

• Nie niszcz domków dla owadów, 
ptaków, jeży i nietoperzy.

• Nie depcz i nie niszcz roślin, do 
chodzenia, zabawy i piknikowa-
nia są przeznaczone specjalne 
łączki i placyki. Rośliny obser-
wuj z dziećmi, pokaż im jak 
rosną, kwitną, wydają owoce. 
Możesz z dziećmi wąchać kwia-
ty, okazjonalnie zbierać owoce, 
gromadzić materiały do zielnika 

z letnimi roślinami i kwiatami, 
a jesienią z liśćmi. 

• Nie depcz dzikich ścieżek. Gdy 
pojawi się dzikie przejście, nie 
należy go likwidować. Lepiej 
jest je zostawić i wyłożyć kilko-
ma kamiennymi płytami. 

• Zgłaszaj uszkodzenia podwór-
kowych sprzętów.

• Twój balkon to przedłużenie 
zielonego podwórka, zadbaj 
o niego. Posadź kwiaty i zioła, 
które przydadzą się w kuch-
ni. Możesz na balkon wynieść 
część roślin doniczkowych.

• Odpoczywaj na świeżym powie-
trzu, używaj urządzeń zgodnie 
z ich przeznaczeniem, pozwól 
dzieciom na bezpieczną aktyw-
ność na placykach zabaw i łą-
kach piknikowych.

• Załóżciee na podwórzu kompo-
stownik i używajcie ekologicz-
nych nawozów oraz środków 
ochrony roślin, nie szkodzących 
pożytecznym owadom, ptakom 
i innym zwierzętom.

• Bierz aktywny udział w sprząta-
niu i dbaniu o „zielone podwór-
ko”, troszcz się o nie, a będziesz 
miał gdzie wypocząć z rodziną, 
sąsiadami i przyjaciółmi. 

p o d w ó r z e  t o  t e ż  T w ó j  d o m

MINI PORADNIK    
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