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WSTĘP 
 

Spora część miasta Wrześni jest pokryta blokami, którymi zarządza Wrzesińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. Zawiaduje ona większą częścią Osiedla Tysiąclecia, bloków przy ulicy Kościuszki, 

Witkowskiej, 17 Dywizji Piechoty oraz dawnym Osiedlem Tonsilowskim przy ulicach Konopnickiej, 

Zamysłowskiego i Szkolnej.  

Zdecydowana większość bloków Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonuje w 

zwartej zabudowie, która pozostaje otwarta i  ogólnodostępna, dzięki czemu miasto nie podlega 

fragmentaryzacji i nie tworzą się niepotrzebne grodzenia kolejnych nieruchomości. Zarazem 

większość zabudowy pochodzi z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymaga remontów, które 

są systematycznie prowadzone.  

Wraz z budową bloków i osiedli, którymi zarządza Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

tworzono przestrzenie do rekreacji mieszkańców - skwery i zieleńce, boiska do gry w piłkę oraz place 

zabaw dla dzieci. Większość z tych terenów przetrwała do dzisiaj, ale część z nich została 

zlikwidowana lub przekształcona z różnym efektem końcowym. Obecnie Wrzesińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa zarządza 19 placami zabaw, które znajdują się w bardzo odmiennym stanie 

technicznym. Trzeba zaznaczyć, że z placów tych korzystają dzieci mieszkające w blokach Wrzesińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również dzieci z innych części miasta, ponieważ - jak została to już 

wspomniane powyżej – tereny te pozostają otwarte i stanowią spójną tkankę z pozostałymi częściami 

miasta. 

Prezentowany w dalszej części krótki przegląd stanu 19 placów zabaw ma przyczynić się do 

zwrócenia uwagi na potrzebę tworzenia właściwej infrastruktury dla dzieci oraz zintensyfikować 

działania wszystkich zainteresowanych stron, zarówno Urzędu Miasta i Gminy Września, Wrzesińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych partnerów społecznych i instytucjonalnych.  

Poniżej omówiono każdy z 19 placów zabaw podając krótki opis usytuowania, stan 

wyposażenia oraz charakterystykę.   

  



4 
 

1. Plac zabaw przy ulicy Dąbrowskiego 2 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3586/16, pomiędzy blokami 

Dąbrowskiego 2 i Dąbrowskiego 6. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 zjeżdżalnia, 

 2 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 1 drabinka półokrągła.  

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest skromne i nigdy nie było wymieniane na nowe. Przyrządy do 

zabaw poddawane są bieżącym naprawom i konserwacjom. Obok placu zabaw znajduje się parking 

oddzielony płotem. Brak tutaj piaskownicy, koszy na śmieci oraz ławek, które ewentualnie można by 

zamontować na murku okalającym teren.  
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2. Plac zabaw przy ulicy Dąbrowskiego 4 

 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3586/16, pomiędzy blokami 

Dąbrowskiego 4 i Dąbrowskiego 8. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 zjeżdżalnia, 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik). 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest ubogie i nigdy nie było wymieniane na nowe. Przyrządy do 

zabaw poddawane są bieżącym naprawom i konserwacjom. Na murku okalającym teren została 

zamontowana drewniana ławka. Obok placu zabaw znajduje się zieleń śródblokowa i drzewa. Brak 

tutaj piaskownicy oraz koszy na śmieci.  
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3. Plac zabaw przy ulicy Dąbrowskiego 3 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3609/8, pomiędzy blokami 

Dąbrowskiego 3, Dąbrowskiego 5 i Słowackiego 24. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 zjeżdżalnia w kształcie domku, 

 2 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 1 huśtawka wahadłowa podwójna,  

 1 piaskownica z bokami z cegły klinkierowej.  

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i ma już kilka lat. Cały plac zabaw jest otoczony 

płotem. Obok placu zabaw znajduje się parking, droga, ciąg komunikacyjny dla pieszych oraz punkt z 

kontenerami na odpady komunalne, który powinien być dodatkowo oddzielony od miejsca dla dzieci 

zielenią izolującą. Na terenie placu znajduje się ławka, a w okolicy są kosze na śmieci. 
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4. Plac zabaw przy ulicy Kilińskiego 34 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 4434/11, pomiędzy blokami 

Kilińskiego 34 i Kilińskiego 32. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia, pochylnia wspinaczkowa, 

drabinki), 

 2 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne,  

 2 piaskownice z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest duże i ma już kilka lat. Obok placu zabaw znajduje się zieleń 

śródblokowa. Plac zabaw jest podzielony na dwie części i ogrodzony. Znajdują się tutaj kosze na 

śmieci oraz ławki.  
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5. Plac zabaw przy ulicy Batorego 3 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 4434/11, pomiędzy blokami Batorego 

3 i Batorego 7. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 piaskownica z bokami z cegły klinkierowej. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest sprowadza się tylko i wyłącznie do okrągłej piaskownicy z bokami z 

cegły klinkierowej obok której znajduje się ławka. 
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6. Plac zabaw przy ulicy Słowackiego 26 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3609/6 i częściowo 3618/11, pomiędzy 

blokami Słowackiego 26 i Słowackiego 28. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 2 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 1 piaskownica z bokami z cegły klinkierowej. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest ubogie i nigdy nie było wymieniane na nowe (dotyczy tzw. 

koników). Obok placu zabaw znajduje się zieleń śródblokowa. Ławki ulokowane na murkach są 

zniszczone. 
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7. Plac zabaw przy ulicy Słowackiego 23 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działkach o numerach geodezyjnych: 4414/1, 4414/3, 1283/1 i 1285/1, 

przy bloku Słowackiego 23. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 zjeżdżalnia w kształcie samochodu, 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 huśtawka wahadłowa podwójna,  

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest skromne. Obok placu zabaw znajduje się zieleń śródblokowa, 

ławki oraz kosze na śmieci. 
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8. Plac zabaw przy ulicy Piastów 2 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3678/140, pomiędzy blokiem Piastów 

2 i ulicą Batorego. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 piaskownica z bokami prefabrykowanych elementów. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw sprowadza się tylko i wyłącznie do piaskownicy z bokami z cegły 

prefabrykowanych elementów. Na terenie placu znajdują się ławki i kosz na śmieci.   
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9. Plac zabaw przy ulicy Piastów 5 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3678/124, pomiędzy blokami Piastów 

5 i Chrobrego 18. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia, pochylnia wspinaczkowa, 

drabinki, mostek), 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia, pochylnia wspinaczkowa, 

przeplotnia z lin), 

 1 urządzenie sprawnościowe (tor przeszkód na utrzymanie równowagi), 

 1 zestaw sprawnościowy – pajęczyna z lin, 

 2 okrągłe karuzele, 

 3 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne,  

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Jest to największy plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia. W dodatku obok niego znajduje się 

boisko do gry w piłkę nożną, które obecnie jest w dostatecznym stanie technicznym ze wskazaniem 

na potrzebę remontu. Wyposażenie samego placu zabaw jest znaczne, a przyrządy w większości są 

nowe lub co najwyżej mają kilka lat. W okolicy placu zabaw brak jest wyższego zadrzewienia, które 

dawałoby cień. Znajdują się tutaj kosze śmieci oraz ławki. 

 



21 
 

 

 



22 
 

10. Plac zabaw przy ulicy Piastów 12 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działkach o numerach geodezyjnych 3678/132 i 3687/2, pomiędzy 

blokami Piastów 12, Piastów 13, Piastów 8 i Piastów 9. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia, mostek), 

 1 okrągła karuzela, 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne,  

 2 drabinki w kształcie węży, 

 1 bujak pojedynczy na sprężynie, 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest duże i ma już kilka lat, jedynie pojedyncze przyrządy pochodzą 

ze starego wyposażenia. Plac otoczony jest płotem, co zapewnia bezpieczeństwo i odgradza dzieci od 

ulicy Piastów. Znajdują się tutaj ławki.  
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11. Plac zabaw przy ulicy Słowackiego 45 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 1295/19, pomiędzy blokami 

Słowackiego 45 i Słowackiego 47. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnie, tunele, drabinki), 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w całości jest nowe. Plac otoczony jest płotem, 

co zapewnia bezpieczeństwo i odgradza dzieci od ulicy Gendka. Znajdują się tutaj ławki i kosze na 

śmieci.  
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12. Plac zabaw przy ulicy Witkowskiej 12 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 1257 i częściowo na działce 1256, 

pomiędzy blokami Witkowska 12 i Witkowska 16. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia, mostek), 

 1 urządzenie wielofunkcyjne (m.in. zjeżdżalnie, drabinki), 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne, 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 okrągła karuzela.  

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w większości nowe. Plac otoczony jest płotem, 

co zapewnia bezpieczeństwo i odgradza dzieci od ruchliwej ulicy Witkowskiej. Znajdują się tutaj ławki 

i kosze na śmieci. 
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13. Plac zabaw przy ulicy Szkolnej 4/5 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 4417/3, pomiędzy blokiem Szkolna 

4/5 a budynkiem Banku PKO. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 piaskownica z bokami z cegły klinkierowej. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest sprowadza się tylko i wyłącznie do okrągłej piaskownicy z 

bokami z cegły klinkierowej. 
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14. Plac zabaw przy ulicy Konopnickiej 15/17 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 1185/6, pomiędzy blokami 

Konopnickiej 15/17 i Konopnickiej 11/13. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 2 huśtawki wagowe (tzw. koniki), 

 1 drabinka, 

 1 piaskownica z bokami z cegły klinkierowej. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest skromne i nigdy nie było wymieniane na nowe (nie dotyczy 

piaskownicy). Obok placu zabaw znajdują się parkingi. Plac nie jest ogrodzony. Przy piaskownicy 

znajduje się ławka. Brak tutaj koszy na śmieci.  
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15. Plac zabaw przy ulicy Konopnickiej 18/20 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 1178/3, przy bloku Konopnickiej 

18/20. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnie, drabinki), 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 huśtawka wahadłowa podwójna, 

 1 urządzenie do wspinaczki, 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w całości jest nowe. Plac otoczony jest płotem. 

Znajdują się tutaj ławki i kosze na śmieci.  
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16. Plac zabaw przy ulicy Legii Wrzesińskiej 27 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 4415/8, na dziedzińcu bloków Legii 

Wrzesińskiej 24, 25, 26 i 27. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnia), 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 huśtawka wahadłowa podwójna, 

 1 urządzenie do wspinaczki + drabinki, 

 1 bujak pojedynczy na sprężynie, 

 1 okrągła karuzela, 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w całości jest nowe. Plac otoczony jest płotem. 

Znajdują się tutaj ławki i kosze na śmieci. Przy placu jest częściowe zadrzewienie wysokie.  
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17. Plac zabaw przy ulicy 17 Dywizji Piechoty 3-5-7 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3986/8, na pomiędzy blokami 17 

Dywizji Piechoty 5 i 7 a Culica 2. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne w kształcie domku (m.in. zjeżdżalnie, wejście wspinaczkowe), 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 1 huśtawka wahadłowa podwójna, 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w całości nowe. Plac otoczony jest płotem. 

Znajdują się tutaj ławki i kosze na śmieci. Wokół placu jest zadrzewienie wysokie.  
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18. Plac zabaw przy ulicy 17 Dywizji Piechoty 1 
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 3986/8, pomiędzy blokiem 17 Dywizji 

Piechoty 1 a ulicą Kutrzeby. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne (m.in. zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa), 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne, 

 1 urządzenie linowe do wspinaczki, 

 2 bujaki pojedyncze na sprężynie, 

 1 okrągła karuzela, 

 1 piaskownica z drewnianymi bokami. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest duże i w całości jest nowe. Plac otoczony jest płotem. Znajdują 

się tutaj ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw posadowiony przez Urząd Miasta i Gminy Września na 

terenie zarządzanym przez Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową.   
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19. Plac zabaw przy ulicy Kościuszki 36-37  
 

OPIS 

Plac zabaw znajduje się na działce o numerze geodezyjnym 4418/44, pomiędzy blokami 

Kościuszki 36, 37 i 38 a ulicą Warsztatową. W jego skład wchodzą następujące przyrządy: 

 1 urządzenie wielofunkcyjne (m.in. zjeżdżalnie, wejście wspinaczkowe), 

 2 huśtawki wahadłowe podwójne, 

 1 huśtawka wagowa (tzw. konik), 

 2 bujaki pojedyncze na sprężynie. 

CHARAKTERYSTYKA 

Wyposażenie placu zabaw jest dostateczne i w całości jest nowe. Plac otoczony jest płotem. 

Znajdują się tutaj ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw posadowiony przez Urząd Miasta i Gminy 

Września na terenie zarządzanym przez Wrzesińską Spółdzielnię Mieszkaniową.   
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PODSUMOWANIE 
 

Powyższy przegląd 19 placów zabaw ukazał różny stan ich utrzymania – od braku 

jakichkolwiek urządzeń zabawowych, aż do wyposażenia na poziomie kilkunastu urządzeń. To spora 

rozpiętość, która możliwie szybko powinna zostać zrównoważona, w szczególności poprzez 

doposażenie placów zabaw najsłabiej wyposażonych.  

Po dokonaniu przeglądu bez wątpienia można wskazać, że największej troski wymagają place 

zabaw przy ulicy Batorego 3, Piastów 2 oraz Szkolna 4/5, gdzie znajdują się tylko i wyłącznie same 

piaskownice. Pojawienie się tam atrakcyjnych przyrządów do zabawy uatrakcyjni ten teren i stworzy 

przestrzeń przyjazną dzieciom. W przypadku, gdy zrezygnuje się z sytuowania tam placów zabaw, 

należy dołożyć starań, aby teren ten był atrakcyjny i nie zamienił się w „dzikie” parkingi lub tereny 

zdegradowane. 

W dalszej kolejności wskazać trzeba, że place zabaw przy ulicy Dąbrowskiego 2, 

Dąbrowskiego 4 i Słowackiego 26 są słabo wyposażone, a znajdujące się tam przyrządy 

najprawdopodobniej nigdy nie były wymieniane. Przy czym warto podkreślić, że rozwiązaniem 

niekoniecznie musi być wymiana przyrządów na nowe. Równie dobrze można istniejące remontować 

i konserwować, ale przy użyciu dobrej jakości farb i narzędzi, aby po odnowieniu pozostawały 

atrakcyjne i bezpieczne dla dzieci. Poza tym konserwowanie istniejących placów zabaw jest tańsze niż 

kupno nowych oraz - w przypadku części placów zabaw - pozwala zachować infrastrukturę, która 

niejednokrotnie jest charakterystyczna dla kultowych osiedli.  

Place zabaw znajdujące się na trenach zarządzanych przez Wrzesińską Spółdzielnię 

Mieszkaniową charakteryzują się różną nawierzchnią. Praktycznie połowa z nich pokryta jest terenem 

trawiastym, a druga połowa znajduje się na podłożu piaskowym. W związku z tym należy zwrócić 

uwagę na utrzymanie nawierzchni i odpowiednie jej czyszczenie. Dotyczy to w równym stopniu 

przyrządów, które tak samo powinny być czyszczone, ponieważ niektóre z nich, w szczególności 

urządzenia plastikowe, pokryły się brudem.  

Infrastruktura wokół placów zabaw również wymaga poprawy i remontu. Dotyczy to przede 

wszystkim braku ławek i koszy na śmieci przy placach zabaw. W dalszej kolejności remontu wymagają 

murki okalające teren. Warto zaznaczyć, że likwidacja murków i infrastruktury, która jest prostsza do 

przeprowadzenia niż remont, nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. Problemów nie można 

rozwiązywać poprzez likwidację infrastruktury. 

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają działań adaptacyjnych – dotyczy 

to także placów zabaw. W związku z tym większej uwagi wymaga zieleń i infrastruktura wokół placów 

zabaw. W przypadku zieleni chodzi przede wszystkim o nasadzenia drzew wysokich, które w upalne 

dni rzucają cień na plac zabaw i pozwalają dzieciom bezpiecznie korzystać z tego terenu oraz 

oddzielają plac zabaw od terenu zewnętrznego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że urządzenia 

znajdujące się na placu zabaw, po wystawieniu ich na wielogodzinną ekspozycję słoneczną nie nadają 

się do zabawy, ponieważ mogą poparzyć bawiące się dzieci.  
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Przy doposażeniu placów zabaw warto zwrócić uwagę na ich inkluzywność. Urządzenia 

powinny uczyć dzieci kooperacji i pozwalać na kontakt z rówieśnikami. Nie należy również zapominać 

o urządzeniach dla dzieci z niepełnosprawnościami.   

Nie bez znaczenia jest również kwestia rewitalizacji. Przykładowo teren Osiedla Tysiąclecia 

został przeznaczony do rewitalizacji zgodnie z dokumentem o nazwie „Lokalny Program Rewitalizacji 

dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023”. Biorąc pod uwagę wymianę pokoleń na tym osiedlu, 

jego rewitalizacja jest niezbędna i uzasadniona z punktu widzenia miasta. 

Warto wskazać, że place zabaw były tak projektowane, aby dzieci powinny mogły bawić się 

na swoich podwórkach i przy swoich domach. Tak jest najbezpieczniej i najwygodniej dla rodziców. 

Należy w związku z tym pochylić się nad finansowaniem placów zabaw. Fundusze na ten cel mogą 

pochodzić bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Września lub Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Przykładowo na Osiedlu Tysiąclecia nie brakuje sklepów sprzedających 

alkohol. Sklepy te muszą wykupić tak zwane koncesje alkoholowe. Z tych pieniędzy można budować 

place zabaw, rewitalizować osiedle i zarazem przeciwdziałać alkoholizmowi.  

Przykład placu zabaw przy ulicy 17 Dywizji Piechoty (obok ulicy Kutrzeby) oraz placu zabaw 

przy ulicy Kościuszki pokazują, że środki na budowę mogą pochodzi z budżetu Miasta i Gminy 

Września. Nie ma również problemu z kwestiami dotyczącymi własności terenu – rozwiązaniem jest 

na przykład użyczenie gruntu.    

Zmiana wizerunku i doposażenia (ewentualnie remont) większej części opisanych powyżej 

placów zabaw przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wesprze rewitalizacje 

terenów miasta Wrześni.  
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