
2012

Start: budowa 

partnerstwa 

i nawiązanie współpracy 

z mieszkańcami.

2015

1. Budowa kolejnych, 

zielonych wysp. 

2. Tworzenie programu 

wydarzeń na placu.

2016

Nowe wyspy 

i pielęgnacja 

istniejących. 

Intensywny program 

wydarzeń na placu.

2014

1. Wnioski z obserwacji 

prototypów 

i opracowanie projektu 

architektonicznego dla 

placu – „Archipelag”. 

2. Budowa pierwszych 

wysp dla dzieci, 

trampoliny, siłowni, 

stolików dla seniorów, 

stojaków rowerowych.

2013

1. Gra w miejsce 

(konsultacje) – 

mieszkańcy mówią 

o potrzebach. 

2. Realizacje 

tymczasowe – 

prototypy rozwiązań.

KROCHMALNA 3 – TWORZYMY DOBRE MIEJSCE 

Wspólnymi siłami mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu przeobrażamy skwer przy ul. Krochmalnej 3  

w żywe, dospołecznione miejsce. Dialog z mieszkańcami na temat zmian przy Krochmalnej 3 rozpoczął się w 2012 r od 

warsztatów, wywiadów i obserwacji. Doprowadził do realnych inwestycji w latach 2014 i 2015 oraz perspektywy kolejnych 

zmian. Projekt realizowany jest zgodnie z koncepcją architektoniczną dostępną na stronie www.namiesjcu.org/wola.



PLAC 
ZABAW
 

ŁAWKI
 

2015 

OŚWIETLENIE 

CO JUŻ POWSTAŁO:

2015 

WYSPA OGRÓD: PODNIESIONE 
RABATY Z PARASOLEM 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO 
UPRAWIANIA ROŚLIN!

2015/2016 

WYSPA ZIELONY LABIRYT 

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓLNEGO SADZENIA!

ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA
 

TRAMPOLINA
 

SIŁOWNIA
 

STOLIK
 

STOJAKI 
ROWEROWE
 

CO JESZCZE POWSTANIE:



REALIZACJE

11 prototypów sprawdzających pomysły 

mieszkańców z konsultacji m.in. tymcza-

sowe boisko, leżanki czy bieżnia. 

 Wnioski z użytkowania prototypów to 

materiał wyjściowy dla projektantów, 

którzy stworzyli koncepcję archipelagu – 

układ tematycznych wysp.

2014 Dzielnica Wola stawia pierwsze wy-

spy dla dzieci i starszych mieszkańców: 

trampolinę, ściankę wspinaczkową, stolik, 

ławki, stojaki rowerowe, tablicę z przyja-

znym regulaminem.

 2014 Dzięki głosom mieszkańców 

oddanym w akcji „Warszawa w dobrej 

kondycji”  powstaje siłownia plenerowa

 2015 powstaje wyspa ogród: podniesione 

rabaty z parasolem, buduje firma Skanska.

 2015 powstaje oświetlenie placu –  

buduje Dzielnica Wola w wyniku budżetu 

partycypacyjnego.

2015 społeczność lokalna podejmuje 

próbę budowy wyspy: zielony labirynt.

KOALICJA DLA KROCHMALNEJ – SIŁA PROJEKTU

Mieszkańcy

Fundacja Na miejscu

Skanska

Urząd Dzielnicy Wola

Project for Public Spaces

Fundacja im. Stefana Batorego

Spółdzielnia Wolska Żelazna Brama

Przedszkole nr 47 Mali Artyści

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46

Centrala grupa projektowa

 Zapraszamy do współpracy!

MIESZKAŃCY

Mówią o swoich potrzebach dotyczących 

placu i testują rozwiązania

Konsultują projekt 

zagospodarowania placu 

Są członkami partnerstwa: wspólne 

projekty np. sąsiedzkie mikołajki i pikniki

Zgłaszają projekty do budżetu 

partycypacyjnego i głosują 

z sukcesem (światło)

Korzystają z placu i dbają o niego

PROGRAM

Tworzymy program wydarzeń na placu 

z dotychczasowymi i nowymi partnerami.

Zapraszamy do współpracy instytucje, 

mieszkańców, organizacje. 

www.namiejscu.org/wola

www.facebook.com/krochmalna3


