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Specjalne podziękowanie za pomoc przy tym projekcie dla:
mieszkańców okolic parku
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota
pracowni architektonicznej iGreen

Fundacji MaMa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Świata,
Komendy Rejonowej Policji Warszawa III,
lokali usługowych przy Opaczewskiej,
a w szczególności pracowników sklepu TopMarket
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Robót Ogrodniczych
Joanny Erbel

O BADANIACH
Niniejszy raport jest efektem badań przeprowadzonych jako element procesu konsultacji modernizacji parku Opaczewskiego i swoistą formą programu architektonicznego. Niniejszy dokument jest streszczeniem najważniejszych wyników badań.
Ich celem było doprecyzowanie wytycznych sporządzonych przez Wydział Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Ochota z dnia 10.02.2010r.
Wejście do parku od ulicy Grójeckiej

O rzetelności badań
Prowadząc badania, powinniśmy mieć pewność, że metody, które stosujemy, rzeczywiście badają zjawiska, które nas interesują, i dają wyniki, które można będzie
uogólniać. Nasze badania powinny tym bardziej być trafne i rzetelne, przede wszystkim ze względu na ich wagę dla wszystkich osób zaangażowanych w proces modernizacji parku, w szczególności jego użytkowników, którzy zainwestowali w te badania swoją wiedzę i cenny czas. Rzadko sprawdza się, ile takie procesy wymagają
czasu i zasobów mieszkańców, użytkowników i innych osób biorących udział w badaniach. My obliczyliśmy, że mieszkańcy poświęcili ponad 43 godziny, czyli prawie
dwie doby, na udział w badaniach i wspieranie dobrych zmian parku.
Obserwacja IN SITU
Mapowanie behawioralne połączone z analizą GIS
Obserwacja ruchu
Kwestionariusze z pytaniami otwartymi zorientowanymi na przestrzeń
Wywiady eksperckie

(po lewej) Druga część parku (po prawej) Trzecia część parku

Kto brał udział w badaniach?
W przeciągu dwóch pełnych dni zaobserwowano 3618 osoby w parku i jego bezpośredniej okolicy. W badaniu kwestionariuszowym połączonym udział wzięło 90
osób. Najmłodsza osoba biorąca udział w badaniu miała 7 lat, najstarsza 87 lat.
Wywiady pogłębione przeprowadzono z następującymi osobami: księdzem z Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, policjantem
z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, trzema osobami pracującymi w lokalach
usługowych przy Opaczewskiej, osobą z Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp.z.o.o., dwiema osobami ze wspólnot mieszkaniowych, dwiema osobami
z organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Fundacji MaMa, oraz
ośmioma mieszkańcami. Dodatkowo przeprowadzono jeden wywiad grupowy w terenie ze starszymi dziećmi. W sumie otrzymano trzynaście godzin nagrań.

Róg ulicy Białobrzeskiej i ulicy Opaczewskiej
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JAKI JEST PARK OPACZEWSKI?
Co jest dla nas ważne w parku Opaczewskim?
To, co mieszkańcy często podkreślają, to społeczny i swojski charakter parku:
„Idziesz po tym parku i nieraz <dzień dobry>, <dzień dobry> Tak, no, bo sami znajomi!”.
Park przejmuje funkcję podwórka. Dla wielu miejsce to funkcjonuje jako „przedłużenie domu”.

a my tak mamy przez wszystkie lata”;
–
długość: „jest długi, wiec dobrze sie jeździ”;
–
wynikającą z nich kameralność, swojskość i urok: „prześliczny”, „urokliwy”,
„skromny”, „wygodny”.
Park jest w większości bardzo lubiany przez mieszkańców.
„My jesteśmy z tego parku bardzo zadowoleni, wygodnie, miło i daj Boże, aby tak dalej.”

„Park był dla mnie przedpokojem.”
„On jest specyficzny, proszę pani, to jest taki, przydomowy prawie, że ogród, ja bym
to tak określił.”
Można się do niego udać w podomce, kapciach. Jest: „na luzie”. „Można wyjść nawet w podomce i już się jest w parku.” Na chwilę poczytać gazetę, gdy w domu za
gorąco, czy zejść do znajomego, którego zauważyliśmy przez okno. Szczególna atmosfera parku jest jedną z rzeczy, która najbardziej podoba się jego użytkownikom.
Jest to klimat spokoju, kameralnego świata znajomych i luzu, czasem może trochę
zaniedbanego.

Mapa 1. Obszary wskazywane jako lubiane

Wady parku
To, co się w parku nie podoba, to: zachowanie innych osób; pijących alkohol albo
hałasujących (np. dzieci i młodzieży), brak ławek w niektórych częściach parku lub
ich stan techniczny, zaniedbanie przestrzeni: „psie kupy”, zniszczone ławki i brud,
hałas i bliskość ulicy „tu jest ulica i tu, gdzie tutaj odpocząć”.
Zdjęcie. Przydomowy charakter parku

Co zachować?
To, co najbardziej – według użytkowników – charakteryzuje park i najbardziej się
w nim podoba, to:
–
dostępność miejsc do siedzenia: „jest gdzie posiedzieć”, „dużo ławek”;
–
ludzie: „można spotkać ciekawych ludzi”, znajomi, towarzystwo, „że [...] 		
znam osoby przychodzące, sami swoi”, „zieleń i znajome buzie”, „życzliwi
ludzie”;
–
zieleń: „zieleń, wczesnowiosenne krzewy (naprzeciwko komendy)”,
„naturalny, trochę dziki” charakter parku”, „zróżnicowanie drzew”;
–
atmosfera: „spokojny, przyjemny, cichy” „że jest kameralny”, „że jest na
luzie”, „cichy azyl w środku miasta”, ale też i „kojący”, „dyskretny”;
–
fizyczne cechy parku;
–
bliskość: „Miło, tu się naprawdę miło mieszka i naprawdę, rzadko tak jest, 		
że się tylko przez jezdnię wąziutką przechodzi i już się jest w parku,

Park ma różne oblicza
Jednak, dla różnorodnych użytkowników park ma różne znaczenie, inaczej funkcjonuje i pojawia się w kontekście ich stylu i momentu życia. Park spełnia dla nich
odmienne role, z których wynika również różnorodny wizerunek parku. Na przykład, dla osób w późnej dorosłości ważny jest jego społeczny charakter. Dla tych
we wczesnej i średniej dorosłości jego praktyczny aspekt (czy można się w nim zrelaksować, jest cień, cisza), „potrzebny”, „nienudny”, i to, czy jest dobrze zarządzany (czystość). Dla opiekunów z dziećmi park jest „rodzinny” i trochę „zaniedbany”.

Wstępne rekomendacje
Przy wprowadzaniu zmian należy uważnie obchodzić się z wypracowaną przez lata
tożsamością miejsca. Po pierwsze, tożsamość miejsca to element stabilizacji i poczucia ciągłości dla osób je zamieszkujących. Po drugie, należy o niej pamiętać,
gdyż zapominając, podejmujemy ryzyko zniszczenia autentyczności danego miejsca i/lub wytworzenie sztucznego. Wszelkie zmiany w parku powinny mieć na uwadze kontekst tej wyjątkowej tożsamości miejsca, lubianej przez użytkowników.
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CZĘŚCI PARKU
Park Opaczewski jest podzielony na trzy części:
Część pierwsza: od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej
Część druga: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej
Cześć trzecia: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej.
Park jest podzielony nie tylko przestrzennie przez dzielące go ulice Białobrzeską
i Orzeszkową, ale też funkcjonalnie i wizerunkowo. Park nie jest postrzegany jako
miejsce o jednolitym charakterze.

część 1

Płeć:

część 2

mężczyźni

część 3

kobiety

Wykres 1. Procentowy rozkład według płci użytkowników w każdej części parku
część 1

Mapa 2. Obszary określane jako lubiane (na niebiesko) i nielubiane (na żółto) –
mapa ewaluatywna

część 2

Picie alkoholu:

część 3

osoby pijące alkohol

osoby nie pijące alkoholu

Wykres 2. Procentowy rozkład osób spożywających alkohol w każdej części
część 1

część 2

część 3

Obrazuje to ewaluatywna mapa lubianych i nielubianych obszarów w parku, Im dalej od ulicy Grójeckiej, tym mniej poszczególne części parku są lubiane. Części różnią się też pod względem tego, co się w nich dzieje, kto w nich przebywa i co robi.

Wiek:

0-12 lat

13-22 lata

23-45 lat

46-65 lat

65 i więcej

Wykres 3. Procentowy rozkład według wieku użytkowników w każdej części parku
Zdjęcie. Część trzecia: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej

część 1

Aktywności:

część 2

część 3

tranzyt
spacer
ruch w miejscu (np. zabawa)
aktywności statyczne: siedzenie i stanie

Wykres 4. Procentowy rozkład według aktywności użytkowników w każdej części
parku
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CZĘŚCI PARKU
Część pierwsza: od ulicy Grójeckiej do ulicy Białobrzeskiej
Kto tu przychodzi?
Część najbardziej używana – tu przebywa najwięcej użytkowników. Aż 35,6%
wszystkich użytkowników parku bywa właśnie w części pierwszej.
Zdominowana przez kobiety. Średnio tylko co trzeci z nich to mężczyzna.
W porównaniu z innymi częściami parku tu przebywa najwięcej dzieci, głównie rano
i po południu (ok. godz. 16), ponieważ to tu właśnie jest ulokowany plac zabaw.

Co tu robimy?
Głównymi aktywnościami jest tu siedzenie na ławce lub stanie. Ta obecność dużej
liczby osób przechodzących przez park oraz ulokowany tu plac zabaw są dla wielu
atraktorami, bowiem – jak pokazują liczne badania w przestrzeni miejskiej – obserwowanie ludzi jest jedną z naszych ulubionych aktywności.
W porównaniu z innymi obszarami parku to tu się najwięcej przechodzi (ok. 40% całego przechodzenia przez park ma miejsce w pierwszej części parku) – czy do sklepu, czy na pobliski przystanek.

Jak ją oceniamy?
– lubiana i używana przez wszystkich, w szczególności przez osoby mieszkające
z tej strony i dalej od parku;
– postrzegana jako zadbana, atrakcyjniejsza;
– bezpieczna zarówno w dzień, jak i w nocy, w szczególności okolice blisko ulicy
Grójeckiej ze względu na to, że są bardziej oświetlone (latarnie przy ulicy), oraz dlatego, że znajduje się tu komenda policji.

Co nam tu przeszkadza?
– to, że czasem jest tu za tłoczno; niektórym przeszkadza bliskość komendy;
– hałas uliczny i szum miasta: w okolicach placu zabaw i od ulicy Grójeckiej;
– zdarza się tu znaleźć śmieci domowe, które ktoś wyrzuca;
– brak cienia na placu zabaw;
--zachowania innych ludzi.
„A tak tutaj siedzą tak troszeczkę tacy alkoholicy. W zasadzie teraz, w tym roku, jest
bardzo mało tych alkoholików, właśnie się dziwię.”

Szczególne miejsca:

– plac zabaw, który jest dużą atrakcją dla dzieci, ale też dla niektórych dorosłych,
którzy lubią się przyglądać zabawie dzieci; innym przeszkadza ich hałas;
– wydeptane boisko dla dzieci starszych;
– w południowo-zachodnim obszarze tej części miejsce do czytania i dla osób samotnych.

Część druga: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej
Kto tu przychodzi?
Z tej części korzysta niewiele mniej osób niż z części pierwszej (34,1% wszystkich
zaobserwowanych). Osoby powyżej 65. r.ż. najczęściej wskazują ten obszar jako
miejsce, w którym najlepiej im się wypoczywa. Potwierdzają to też wyniki naszych
obserwacji – to tu spotkamy najwięcej osób w tym wieku.
Młodzież jest w tym parku relatywnie małą grupą użytkowników (6,3% wszystkich
użytkowników), jednak prawie połowa z nich wybiera tę część – głównie w dzień powszedni, wieczorami po godz. 20 (44% całej młodzieży = 2,8% wszystkich osób).

Co tu robimy?
W porównaniu z innymi obszarami, najwięcej się tu siedzi i stoi (około 41% wszystkich aktywności statycznych). Użytkownicy przeważnie siedzą tu w grupach. W porównaniu z innymi częściami tutaj też najwięcej się czyta i rozwiązuje krzyżówki
(62,3% wszystkich zaobserwowanych aktywności poznawczych mających miejsce
w parku).
Bliskość kościoła ma znaczenie dla aktywności w tej części parku. Wiele osób siedzi tam, by wysłuchać z głośników mszy, zamiast przebywać w kościele, do którego
przychodzi tyle ludzi, że nie mieszczą się w środku.

Jak ją oceniamy?
Jest lubiana przede wszystkim przez osoby starsze i dorosłych, ponieważ jest blisko
domu i blisko kościoła, i można tu spotkać znajomych. Ponadto postrzegana jest
jako bardziej zadbana i czystsza; stoją tu nowe ławki i zieleń wydaje się być bardziej
uporządkowana. Oceniana jest jako relatywnie bezpieczna (ale mniej bezpieczna
niż część 1). Mieszkańcy zwracają uwagę na jakość przestrzeni i jej elementów.
„Sam fakt, że w tej drugiej części parku jest ta zmiana właśnie ławek i koszy na
śmieci, powoduje, że więcej widzimy tutaj ludzi starszych, którzy wychodzą, chcą
sobie posiedzieć, jakoś się spotkać, to nastraja bardziej do spotkania takiego towarzyskiego niż takie miejsca obdrapane, obskurne.”

– dwie najczęściej używane ławki: ławka z widokiem na plac zabaw i ławka niedaleko komendy z widokiem na jedno z wejść do parku, ulokowana przy ciągu spacerowym;
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CZĘŚCI PARKU
Dla niektórych ta część wyróżnia się specyficzną atmosferą.
„No to inaczej, tam zupełnie inni ludzie siadają…”

się spaceruje najwięcej (około 38% całego spacerowania w parku). Więcej przebywających tu osób spożywa alkohol (63,6% wszystkich osób spożywających alkohol
w parku), przez cały dzień, do godzin wieczornych. (Warto zaznaczyć, że proporcje
te jednak zmieniają się po zapadnięciu zmroku, bowiem w późnych godzinach nocnych zaobserwowaliśmy więcej osób pijących alkohol w części pierwszej.)

Jak ją oceniamy?

Mieszkańcy nie oczekują też tutaj zmian w aranżacji małej architektury i bardzo pozytywnie oceniają ostatnie prace modernizacyjne.

Co nam tu przeszkadza?
Niektórym przeszkadza to, że ławki w okolicach parku są często zajęte. Młodzież
często deklaruje, że jej się źle tu wypoczywa z uwagi na obserwujących ją ludzi
i zajęte przez nich ławki, a w wypoczynku przeszkadza jej też bliskość ulic. Ogólnie,
co zauważają sami mieszkańcy, jest tutaj mniej zachowań społecznie nieakceptowanych.
„[…] nie siadają ci, co tam piwosza…[…] tutaj mniej, bo jest kościół, no to przy kościele, może jakoś tak sumienie rusza.”
Szczególne miejsca:
– koło kościoła – jest to miejsce bardzo lubiane przez osoby pow. 65. r.ż.,
– ławki stojące w pobliżu ulicy Orzeszkowej; są bardzo rzadko używane.

Cześć trzecia: od ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej
Kto u przychodzi?
Podobnie jak w innych częściach, z tego obszaru też korzystają głównie kobiety.
Proporcje jednak są tutaj inne niż w pozostałych rejonach parku (48,6% mężczyzn
i 51,4% kobiet). Innymi słowy, ta część jest bardziej „męska” niż cześć pierwsza
i druga.

Co tu robimy?
W porównaniu z innymi częściami parku i relatywnie do wielkości tego obszaru tutaj

W zasadzie wszyscy użytkownicy postrzegają tę część jako niebezpieczną (relatywnie bardziej niebezpieczne jest to miejsce w oczach kobiet niż mężczyzn). Może
to mieć związek z mniejszą proporcją kobiet i dzieci w stosunku do mężczyzn w tym
miejscu. Jest to część najbardziej nielubiana oraz postrzegana jako zaniedbana
i brudna, co łączy się też z odczuwanym poczuciem bezpieczeństwa. Najmniej negatywnie ocenia tę część młodzież i dorośli mężczyźni. Te dwie grupy deklarują też
wypoczywanie tutaj. Lubią tę część osoby mieszkające w pobliżu, ponieważ można
tu spotkać znajomych.

Co nam tu przeszkadza?
Przeszkadza brak „afordancji” – „nie ma tutaj co robić”, nie ma atrakcji dla dzieci.
Przeszkadzają też inni ludzie, często spożywający alkohol.
Szczególne miejsca:
– dwie skrajne zatoczki – postrzegane są jako niebezpieczne; siedzą tu mężczyźni
w grupach, piją alkohol.

Najważniejsze rekomendacje
Zapewnić zacienienie placu zabaw.
Zwiększenie widoczności/dostępności wizualnej w okolicach rondka i naokoło niego
poprzez posadzenie niskiej roślinności.
W pierwszej części rozważyć odgraniczenie od hałasu, w szczególności od strony
ulicy Grójeckiej, poprzez np. wprowadzenie elementów wodnych, które zmniejszają
percepcję natężenia hałasu.
Nie rekomendujemy wstawiania do parku zamykanych obiektów o większej kubaturze. Rekomendujemy małe, dostępne, estetyczne stoisko z otaczającymi je krzesełkami, w którym można kupić kawę również na wynos i usiąść na wybranej ławce.
Zwrócić uwagę na obecność śmieci domowych na trawnikach w części pierwszej
parku.
W części drugiej rozważyć możliwość aranżacji miejsc wypoczynku i spotkań grupowych ulokowanych w bezpośrednio obok ale nie na szlakach pieszych. Może to
zwiększyć komfort osób przechodzących w tej części.
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WYPOCZYNEK W PARKU

rozmawia

w grupie

tranzyt

nie rozmawia

nie w grupie

ruch w miejscu

rozmawia przez telefon

Wykres 5. Rozmowy w parku (po lewej)
Wykres 6. Osoby w parku w grupach (w środku)
Wykres 7. Aktywności w parku (po prawej)

spacer
statyczne:
siedzenie
i stanie

Jak w parku wypoczywamy?

Mapa 3. Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto)
osobom poniżej 22. roku życia
Dla dorosłych, wypoczynek oznacza możliwość odskoczni od wielu obowiązków.
W wypowiedziach na temat sposobu wypoczynku dorosłych w parku Opaczewskim
często pojawia się potrzeba wyciszenia i spokoju. Jak zaobserwowaliśmy, są to
osoby, które najczęściej przebywają w parku samotnie (30% wszystkich samotnych
osób), siedzą, spacerują i czytają. Miejsca cichego wypoczynku to najczęściej druga część parku oraz południowo-zachodni obszar części pierwszej.

Najczęściej deklarowaną formą wypoczynku jest siedzenie na ławce (14,7% wskazań), następnie spotykanie się ze znajomymi (11,3%), czytanie (9,6%), spacerowanie (4,3%), uprawianie sportu.

Co w wypoczynku w parku Opaczewskim jest dla nas ważne?
Jak zaobserwowaliśmy, park spełnia wiele ważnych funkcji dla jego użytkowników.
Na różnych etapach życia i przy różnych stylach życia wypoczynek ma dla nas różne znaczenie i inaczej go realizujemy. Dla dzieci park jest miejscem zabawy, która
jest jednocześnie ich rozwojem. Starsze dzieci od 8 do 12 lat od gotowych zabawek
wolą w parku pola do wyobraźni. Z tego powodu szczególnie ważne jest zadbanie
o elementy naturalne (jarzębina, kamienie, drzewka owocowe, stare drzewo itp.),
które mogą stanowić dla tych dzieci elementy kreatywnej zabawy.
W parku nie ma zbyt wielu osób do 22.r.ż. Gdy już się pojawią, wybierają drugą
część parku zarówno w dzień, jak i po zmroku. Jej spokój i możliwość wyciszenia
sprzyjają regulacji emocji ważnej w tym wieku. Po zmroku, będąc przy skrzyżowaniu, na którym pojawia się wiele osób, sprzyja bezpiecznym spotkaniom ze znajomymi. Mimo że przebywają najczęściej tam, zaznaczają jednocześnie, że źle się im
tam wypoczywa, bo nie mogą tam znaleźć miejsca z uwagi na obecność osób po
65.r.ż., dla których to też jest ulubione miejsce wypoczynku.

Mapa 4. Osoby czytające i rozwiązujące krzyżówki
Osoby w późnej dorosłości szukają w wypoczynku przede wszystkim kontaktów
z przyjaciółmi. Przychodzą do parku również posiedzieć na ławce, doświadczać
przyrody, pobyć wśród ludzi, rozwiązywać zadania umysłowe. Użytkownicy pow. 65.
r.ż, jak zaobserwowaliśmy, najczęściej w parku rozmawiają i przebywają w grupie.
Ich ulubione miejsce wypoczynku to druga część parku. Lubią je za szczególną atmosferę spokoju, wygodne, nowe ławki, bujną zieleń.
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Przeszkody w wypoczynku
Jedna trzecia osób (30%) powiedziała, że podczas wypoczywania w parku: „nic im
nie przeszkadza”. Wymienione przeszkody w wypoczynku to: głośnie zachowanie
dzieci, czy ich wybieganie na przykład na trasę rowerzysty, zachowanie psów, zachowanie młodzieży, picie alkoholu. Dlatego jednym z zadań projektu powinno być
takie ukształtowanie przestrzeni, by te aktywności przeszkadzały sobie jak najmniej.
Na drugim miejscu wśród przeszkód w wypoczynku są cechy dotyczące ławek.
Lokalizacja przeszkód w wypoczynku i miejsc, w których wypoczywa się najlepiej
Okolice ulicy Grójeckiej zniechęcają hałasem i brakiem czystości. Użytkownicy placu zabaw i okolic narzekają na zatłoczenie, zajęte ławki, brak cienia, hałas. Wschodnia strona ulicy Białobrzeskiej to miejsce, gdzie pojawiają się aktywności postrzegane jako zagrażające: picie alkoholu, siedzenie w grupach wieczorami. Postrzegana
jako miejsce niebezpieczne zarówno po zmroku, jak i w dzień.
Obszarami, w których w parku wypoczywa się najlepiej, jest druga części parku, od
ulicy Białobrzeskiej do ulicy Orzeszkowej, dlatego niemieszkańcy nie chcieliby jej
szczególnie zmieniać. Drugie miejsce to środkowa część parku, od ulicy Grójeckiej
do ulicy Białobrzeskiej.

– rolą: dla mieszkańców mieszkających najbliżej park przejmuje rolę podwórka,
„przedłużenia domu”, „drugiego domu”, czy miejsca spotkań, które naturalnie łączy
się z siedzeniem.

Co robimy, siedząc?
Siedzenie łączy się z aktywnościami społecznymi: spędzaniem czasu w grupach
i rozmawianiem. 62,3% osób przebywa w parku w grupie i ponad 40% użytkowników rozmawia, będąc w parku. W szczególności jest to ważne dla osób pow. 65. r.ż.
(aż 41,7% osób siedzących na ławkach w grupach to osoby powyżej 65. roku życia), ponieważ sprzyja nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi społecznych, rozmawianiu i obserwacji innych ludzi.
Użytkownikom parku zdarza się siadać na ławce w grupach liczących od 2 do nawet
7 osób na jednej ławce. Dlatego przy decyzji o lokalizacji i wyborze ławek warto zadbać o to, by ułatwić użytkownikom spotkania i rozmowy w grupach.

„Tam się siada, gdzie jest cień, tam, gdzie ktoś znajomy, to sporo się ludzi ze sobą
zna, tutaj, w tym parku sporo się zna, to dzień dobry, dzień dobry, panie lubią sobie
pogadać, to sobie posiedzą, porozmawiają, moja pani to specjalnie wychodzi, żeby
z którąś pogadać […].”

Mapa 5. Miejsca przeszkód w wypoczynku

Siedzenie w parku
Siedzenie na ławkach jest więc jednym z głównych powodów przychodzenia do parku i podstawowym sposobem spędzania w nim czasu.
Ponad 51% aktywności w parku to aktywności statyczne: siedzenie i stanie, jest to
też główna aktywność w każdej części parku. Siedzenie jest też najczęściej wymienianą formą wypoczynku w parku (14,7% wszystkich wskazań).

Siedzenie łączy się też z aktywnościami poznawczymi. Jedną z aktywności osób
siedzących w parku jest czytanie albo rozwiązywanie krzyżówek (czytamy w całym
parku, a w szczególności w drugiej części – 62,3% wszystkich zaobserwowanych
aktywności poznawczych).

Dlaczego w parku głównie siedzimy?
Statyczny charakter parku wiąże się z jego:
– kontekstem (obecność parku Szczęśliwickiego),
7
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Jakie ławki lubimy?

Przechodzenie to druga po siedzeniu aktywność w parku - 20%
Przechodzenie to druga po siedzeniu aktywność w parku – 20%.
Spacerowanie to kolejna – 19% wszystkich aktywności w parku.

Mieszkańcy oczekują wygodnych siedzeń w parku. Wiąże się to z kształtem siedzisk. Dużym powodzeniem cieszą się np. ławki „opływowe przy kościele”, ponieważ są bardziej wygodne. Siedziska powinny być wygodne, mieć oparcia i podłokietniki na całą głębokość, i pozwalać na dopasowanie do potrzeb indywidualnych
użytkowników i grupy. Powinny też być wykonane z materiałów, które są przyjemne do siedzenia.
Dla użytkowników ważne jest też to, co z ławki widać, gdy się na niej siada: mogą to
być ludzie, przyroda, ciekawe miejsca i aktywności (np. plac zabaw czy wejście do
parku). Jedna, najczęściej używana w parku ławka to ta, z której widać właśnie plac
zabaw, druga to ławka, z której można obserwować, kto wchodzi do parku.

Najważniejsze rekomendacje
Planując zmiany, warto pamiętać tym, jaką rolę spełnia park dla różnorodnych użytkowników. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby w zakresie wypoczynku
w odniesieniu do ich stylu życia, wieku, płci.
Zalecamy zróżnicowanie siedzisk i ich lokalizacji: miejsca nasłonecznione i zacienione.
Przy każdym wejściu/wyjściu zapewnić siedziska, na których można odpocząć, oraz
wystarczająco dużo miejsca, by można było się zatrzymać (np. w grupie kilkuosobowej czy z wózkiem) – tak aby można było się rozejrzeć i zwrócić uwagę na ruch
samochodowy
Zalecamy w szczególności ustawienie siedzisk na i w okolicach placu zabaw. Ławki/siedziska powinny też być ustawione przy każdym wzniesieniu i schodach.
Zalecamy zastosowanie takich rodzajów siedzisk, które pozwalają użytkownikom
na dopasowanie lokalizacji do ich potrzeb (np. przenośne krzesełka), tak aby np.
można je było ustawić blisko siebie, co zezwalałoby osobom z dwóch różnych ławek na rozmowę.
Ławki/krzesełka powinny być tak zlokalizowane, żeby nie mieć za plecami pustej
przestrzeni.
Przy decyzji o tym, gdzie ustawić siedziska, należy wziąć pod uwagę to, co z nich
widać. Ławki powinny być tak zlokalizowane aby był miły widok na: wodę, zieleń,
innych ludzi (np. wejścia do parku), miejsca aktywności (np. plac zabaw). Dlatego
proponujemy zwiększenie liczby ławek przy placu zabaw.
Proponujemy likwidację ławek przy boisku i ustawienia siedzisk dla starszych dzieci.
Bardzo ważny jest kształt ławek. Dużym powodzeniem cieszą się ławki „opływowe przy kościele”. Zgodnie z wytyczymy projektowania uniwersalnego ławki powinny mieć podłokietniki, które pomagają osobom starszym usiąść na ławce lub z niej
wstać.
Kosze powinny być rozmieszczone w sposób jednolity (przy ławkach, przy skrzyżowaniu alejek itp. ) z uwagi na poruszanie się po parku osób niedowidzących.

tranzyt

spacer

Mapa 6. Ciągi spacerowe i tranzytowe (dane obserwacyjne)

Gdzie spacerujemy i którędy przechodzimy?
Części 2. i 3. są bardziej spacerowe, a przez część 1. częściej się przechodzi, niż
spaceruje (7,5% do 5,4%).
Mieszkańcy spacerują głównie alejkami wzdłuż ulicy Opaczewskiej. W zasadzie jedyna trasa spacerowa prowadzi od okolic rondka, w pobliżu placu zabaw w części
pierwszej, aż do części trzeciej. Użytkownicy sami zwracają na to uwagę, że w parku jest tłoczno i nie ma gdzie spacerować.
W drugiej części parku ciąg spacerowy przechodzi bezpośrednio przez główne miejsce odpoczynku. To powoduje, że osoby przechodzące czują się często obserwowane, co może obniżać ich komfort. Z drugiej strony, w trzeciej części alejki przechodzą tuż obok zaułków, te jednak są odgrodzone od ścieżek krzakami, co diametralnie zmniejsza ich widoczność.
Użytkownicy przechodzą głównie w poprzek parku, udając się na przykład do okolicznych sklepów czy na przystanek autobusowy, przechodzą przez ulicę Opaczewską na przedłużeniu tych ścieżek. Oznacza to, że ścieżki w pewien sposób prowadzą użytkowników prosto na ulice, na których w większości nie ma przejść.

Dopasowanie ścieżek do potrzeb mieszkańców
Przedepty są najbardziej naturalnym dopasowaniem kształtu ścieżek do potrzeb
użytkowników i projekt modernizacji parku powinien je uwzględnić.
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– wyjście z parku prowadzące wprost na ulicę,
– brak miejsc do zatrzymania się i wypoczynku,
– brak odpowiednio przystosowanych poręczy.

Dostępność – wydzielenie jako bariera i jako ochrona

Mapa 7. Przydepty w parku Opaczewskim

Odpowiednia nawierzchnia

Większość użytkowników (56,7%) nie oczekuje ani nie potrzebuje wydzielenia
w parku. Ci, którzy nie chcą zmian, to osoby powyżej 65. r.ż. – dla nich najważniejsze jest dostępność, a wygrodzenie oznacza kolejną barierę. Również osoby najmłodsze oczekują, że park się nie zmieni pod tym kątem i pozostanie równie lub nawet „bardziej otwarty”.
Ci, którzy chcieliby wydzielenia, to osoby od 23. do 65. roku życia – dla nich wydzielenie to przede wszystkim ochrona dla dzieci (np. przed wybieganiem na ulicę)
i możliwość własnego wypoczynku (a więc np. potrzeba ciszy i spokoju).

Żwirek, według użytkowników, jest niepraktyczny i niewygodny zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych. Taka forma nawierzchni może też sprzyjać zanieczyszczeniom powodowanym przez zwierzęta, w szczególności koty.
Kostka brukowa i płyty chodnikowe, jak zauważają użytkownicy, jeśli są nowe, są w
miarę równe. Jest to jednak nawierzchnia nieodpowiednia dla osób mających problemy z poruszaniem się, ponieważ ma wypukłości powodujące wstrząsy przy poruszaniu się np. na wózku, a po deszczu może stać się też bardzo śliska.
Zalecamy nawierzchnie bitumiczne – najłatwiej się po nich poruszać i powodują najmniej wstrząsów.

Dobre wejścia
Prawie wszystkie wejścia do parku wzdłuż ulicy Opaczewskiej zostały wskazane
jako w różnym stopniu niedostępne.

Wykres 8. Stanowiska wobec wydzielenia

Mapa 8. Deklarowane ścieżki brakujące i źle przystosowane
Główne bariery i błędy w aranżacji wejść do parku to:
– schody i brak podjazdów,

Wykres 9. Stanowiska użytkowników w podziale na wiek wobec wydzielenia ze
względu na wiek
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Ulica Orzeszkowa – dostępność psychologiczna

Ulica Białobrzeska – dostępność przestrzenna

Ulica Orzeszkowa stanowi barierę – mniej osób spacerujących skłania się do przejścia przez nią na drugą stronę. Wynika to z jej charakteru: stoi tu dużo samochodów, krzaki ograniczają widoczność, a stojąca toaleta zniechęca.

Użytkownicy wskazują z kolei ulicę Białobrzeską jako połączenie problematyczne.
Nie stanowi ona bariery dla ruchu pieszego – przechodzą przez nią prawie wszyscy,
pomimo że nie ma tu przejścia dla pieszych. Innymi słowy, przestrzennie ścieżka ta
jest nieciągła, jednak behawioralnie – jest to jeden ciąg łączący te dwie części parku. Należałoby w tym miejscu to połączenie stworzyć, tak aby ruch spacerowiczów
był niezakłócony i przede wszystkim bezpieczny.

Najważniejsze rekomendacje

Mapa 9. Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ulicy Orzeszkowej

Zaprojektować ścieżki w tych miejscach gdzie dziś są przydepty.
Zróżnicować ciągi spacerowe pod kątem ich dogodności do spacerów: krótsze
i dłuższe.
Rozważyć możliwość zróżnicowania funkcjonalnego ścieżek.
Aranżować ciągi w pętlach.
Złagodzić ostre wzniesienia i spadki.
Wprowadzić nowe alejki spacerowe, w szczególności w części trzeciej.
Domknąć przestrzennie ciąg przechodzący przez ulicę Białobrzeską poprzez spowolnienie ruchu kołowego i wprowadzenie przejścia dla pieszych.
Poprowadzić je w taki sposób, aby przechodziły tuż obok miejsc wypoczynku, a nie
przez nie.
W części trzeciej „przybliżyć” w sensie komfortu, dostępności wizualnej i dystansu
psychologicznego zaułki do ścieżek.
W parku powinno się unikać wyraźnego wydzielenia. W szczególności nie zalecamy żadnego wydzielenia w miejscach, gdzie przebywają i poruszają się osoby starsze. Ewentualne wydzielenie zalecamy w miejscach, w których przebywa lub będzie przebywać dużo dzieci, np. tam, gdzie dzieci grają w piłkę. Tu wydzielenie mogłoby chronić dzieci przed wybiegnięciem przez ulicę i dodatkowo spełniać rolę siedziska-widowni.
Wejścia powinny być zaprojektowane tak, aby w jak najlepszy i najbardziej dostępny sposób niwelować różnice poziomów pomiędzy parkiem a ulicą.
Stosować pochylnie zamiast schodów i krawężników.
Dostosować poręcze do potrzeb osób starszych, osób poruszających się na wózkach, a także takie, których mogłyby też używać małe dzieci.
Stosować nawierzchnie gładkie, ale nie śliskie. Mogą to być nawierzchnie porowate
(które ułatwiają odpływ wody). Nie zaleca się stosowania kostki ani płyt.
Stosować nawierzchnie bitumiczne, takie jak np. mastyks grysowy – rozściełany
mechanicznie i zagęszczany, ewentualnie nawierzchnię asfaltową.
Wprowadzić kontrasty kolorystyczne przy różnicowaniu ciągów i połączeń.

Mapa 10. Ruch pieszy zaobserwowany w okolicach ul. Białobrzeskiej
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PORY ROKU W PARKU
Ważną kwestią w parku są pory roku. Wraz z nimi zmieniają się potrzeby użytkowników parku.

Lato
W lecie park Opaczewski oferuje mieszkańcom chłód, możliwość siedzenia w cieniu
wśród drzew. Narzekają oni jednak na brak wolnych ławek w cieniu w części pierwszej oraz brak cienia na placu zabaw. Niektórzy postulują wprowadzenie do parku
wody. Lato jest dokładnie opisane w innych częściach, dlatego tutaj skupimy się na
zimie.

Zima
W kontekście zimy w parku Opaczewskim użytkownicy zauważają kilka ważnych
kwestii.

Opiekunowie i zabawa z dziećmi
Zima w parku jest szczególnym okresem dla opiekunów z dziećmi. Narzekają oni,
że plac zabaw nie jest przystosowany do zabaw zimą i wówczas z dziećmi głównie
spacerują: „dłużej, bo nie mogę wybiegać dzieci na placu zabaw”, „nie przychodzę
na plac zabaw, dłużej spaceruję z dzieckiem w wózku”.

Mapa 11. Deklarowane obszary używane w zimie

Rekomendacje – co mówią badania społeczne?
Badania pokazują, że w zimie zarządzanie parkami powinno koncentrować się na
trzech kwestiach: kulturze, kontroli, komforcie. Wydarzenia kulturalne, jak: zawody
zimowe, targi, kiermasze, wystawy, przyciągają w zimie do parków. Kontrola pomaga w radzeniu sobie ze stresem związanym z zimnem. Formą umożliwienia kontroli
jest wprowadzenie siedzisk, które można przestawiać. Komfort to osłona przed zimnem, wiatrem deszczem. Lampiony, które dają wrażenie „ciepła”, mogą podnieść
nasz odczuwalny komfort.

Spacerowanie i dostępność ścieżek
W zimie najwięcej osób deklaruje spacerowanie i spacerowanie z psem: „tak samo
długo spaceruję, nie siadam na ławkach”, „nie przychodzę poczytać, tylko z psem”.
W tym kontekście zwracają uwagę na potrzebę odśnieżania ścieżek i dostosowanie ich materiałów do sprawnego poruszania się w zimie. Jest to szczególny problem dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą być w ten sposób wykluczone z bywania w parku w zimie: „nie bywam w parku w zimie, boję się, że się wywrócę”, „za ślisko”, „alejki są nieodśnieżone i dużo na nich lodu”, „ścieżki nie są odśnieżone”.

Brak możliwości siedzenia
Wiele osób narzeka, że w zimie w parku nie ma co robić. Mimo chłodu, część z nich
chętnie posiedziałaby na ławce: „zima, nie ma gdzie usiąść, tylko spacer”, „ławki czasem nieuprzątnięte ze śniegu”, „nie da się usiąść zimą”, „nie ma co robić, nie
można usiąść”.
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BEZPIECZEŃSTWO W PARKU
Bezpieczeństwo w parku po zmroku

– ogólny wizerunek i mniejsze używanie trzeciej części za dnia i po zmroku.

Punkty postrzegane jako szczególnie niebezpieczne
W trzeciej części znajdują się dwa punkty postrzegane jako szczególnie niebezpieczne. Jest to wschodni obszar ulicy Orzeszkowej oraz obszar parku przy ulicy Szczęśliwickiej. Na placyku po wschodniej stronie ulicy Orzeszkowej po zmroku
siedzi najwięcej mężczyzn (12,8%). To trzeci punkt w kolejności, w którym najwięcej pije się alkoholu po zmroku i w którym siedzi najwięcej osób w grupach. Jest to
punkt na uboczu, w rogu, zasłonięty przez zieleń, postrzegany jako niebezpieczny
nawet w dzień.

Mapa 12. Obszary postrzegane jako bezpieczne (na niebiesko) i niebezpieczne po
zmroku (na żółto – mapa ewaluatywna)

Bezpieczeństwo w parku w dzień
Równie istotne jest bezpieczeństwo parku w dzień.

Jak widać na powyższej mapie, część pierwsza i wschodni obszar część drugiej
parku postrzegane są jako umiarkowanie bezpieczne po zmroku. W części trzeciej parku użytkownicy czują się raczej niebezpiecznie. Znajdują się w niej również
„punkty zapalne”, postrzegane jako zdecydowanie niebezpieczne. Są to dwa skrajne placyki. Wynika to zapewne z przestrzennych charakterystyk danych części oraz
z ich wizerunku. W części pierwszej najwięcej osób po zmroku pije alkohol i siedzi
w grupie, mimo to bliskość dużych ulic, obecność policji i ludzi, którzy idą od przystanków na ulicy Grójeckiej do domów, tworzy poczucie bezpieczeństwa. Użytkownicy, który zaznaczali pierwszą cześć parku, jako bezpieczną, tak komentowali: „bliżej dużych ulic, więcej ludzi”, „po zmroku wolę chodzić bliżej policji”, „jest bardziej
uczęszczany i lepiej oświetlony”, „plac zabaw – policjanci chodzą”.

Dane na temat wykroczeń w parku Opaczewskim
Jak wynika z danych udostępnionych przez Komendanta Rejonowego Policji, zdecydowana większość zdarzeń rejestrowanych w obrębie parku ma miejsce na parkingach niestrzeżonych wzdłuż ulicy Opaczewskiej. Zdarzają się tam głównie włamania czy uszkodzenia samochodów. W samym parku mają miejsce wykroczenia
dotyczące spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i śmiecenia.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
Użytkownicy parku zauważają kilka cech parku, które wpływają na ich poczucie
bezpieczeństwa:
– zasłonięcie przez zieleń: „dużo miejsc w krzakach, gdzie siedzą grupki […]”;
– zaniedbanie końca parku: „sprawiają wrażenie opuszczonych, przez nikogo nie
kontrolowanych”, brak wrażenia „obecności gospodarza”;
– obawa przed zaczepkami ze strony osób pijących alkohol w grupie: „często jestem
tam zaczepiany”, „boję się być zaczepiona przez pijących, jak idę z dzieckiem”;

Mapa 13. Postrzegane bezpieczeństwo w dzień. Obszary wskazywane jako bezpieczne zaznaczono na niebiesko
Jak widać na powyższej mapie, w dzień większość osób czuje się bezpiecznie na
całym obszarze parku.

Najważniejsze rekomendacje
Wprowadzić oświetlenie na terenie całego parku. Zwrócić szczególną uwagę na relację pomiędzy zielenią a oświetleniem i na to, na co będzie padać cień.
Zwiększyć dostępność wizualną obszarów wewnątrz parku oraz obszarów otaczających park, w tym szczególnie ulic, oświetlenie, obecność innych ludzi, wizerunek,
zadbanie przestrzeni (czystość, zadbana zieleń), poczucie, że „ktoś dba o tę przestrzeń”, „że ma gospodarza”(obecność identyfikacyjnych tabliczek, zadbanie). Badania pokazują, że takim elementem, który wyraźnie pokazuje obecność gospodarza i wpływa na poczucie bezpieczeństwa, są posadzone i zadbane kwiaty. Należy unikać zieleni na rogach, uboczu i w innych miejscach, które trudno kontrolować.
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WSPÓLNE KORZYSTANIE Z PARKU
WSPÓŁISTNIENIE I TERYTORIA
Przestrzeń parku nie jest jednorodna – tak jak nie jest jednorodna lokalna społeczność mieszkająca w pobliżu parku Z parku korzystają i tu współistnieją różne grupy
użytkowników. Przebywają w nim osoby, dla których park pełni różne funkcję i ma
różne znaczenie. Wśród użytkowników pojawiają się tacy, którzy wzbudzają więcej
kontrowersji.

Osoby pijące alkohol w parku:
mieszkańcy spotykają się ze znajomymi; zdarza się, że tym spotkaniom towarzyszy
czasem alkohol. Picie alkoholu nie jest jednak taką częstą aktywnością w parku –
tylko 4,1% osób zaobserwowanych na obszarze parku spożywało alkohol; 62,2% to
mężczyźni i 37,8% to kobiety. W większości są to osoby siedzące w grupie (86,7%).

Mapa 14. Lokalizacja osób pijących w parku

Spacerowicze z psami:
w stosunku do wszystkich zaobserwowanych osób w parku, osoby z psami to 8,3%;
niemal 75% wszystkich spacerujących. Prawie połowa z nich (45,1%) to osoby
w wieku 46-65 lat.
kiedy: najwięcej w niedzielę, wczesnym popołudniem (od ok. godz. 12) i w dzień powszedni: około godziny 15 i po godz. 20.
gdzie: najwięcej w części trzeciej (41%) i pierwszej (31,6%

osoby pijące alkohol

osoby nie pijące alkoholu

Wykres 10. Procentowy udział osób pijących w parku

komu przeszkadzają:osobom wypoczywającym w parku – psom zdarza się wbiegać
pod rower, zbliżać się do dzieci, co niepokoi ich opiekunów, czy załatwiać się na trawie, gdzie inni chcą grać w piłkę. Osoby z psami w większości zdają sobie sprawę
i starają się ominąć okolice placu zabaw, trasy, po których poruszają się osoby na
wrotkach, rowerach, uprawiające jogging.
dlaczego jest ważne: posiadanie psów przez mieszkańców może zwiększać kapitał
społeczny lokalnej społeczności.

kiedy: więcej osób pijących zaobserwowaliśmy w niedzielę (75,6% wszystkich osób
pijących zaobserwowanych) niż w dzień powszedni (24,4%). Najwięcej osób spożywających alkohol przebywa w parku wieczorem.
gdzie: głównie w 3. części parku (63,6% wszystkich osób spożywających alkohol).
Przez cały dzień, do godzin wieczornych, to właśnie tu siedzi najwięcej osób pijących. Po zmroku natomiast zdecydowanie więcej osób spożywa alkohol w pierwszej części parku (78,6% wszystkich osób pijących alkohol w parku).
komu przeszkadza? przeszkadzają najbardziej osobom pomiędzy 45. a 65. r.ż, osobom z dziećmi, kobietom, które obawiają się zaczepek.
dlaczego jest ważne? park jest bardzo społeczny, spożywanie alkoholu najczęściej
nie jest celem samym w sobie, a aktywnością towarzyszącą spotkaniom.

Mapa 15. Zaobserwowany spacer z psem w parku
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WSPÓLNE KORZYSTANIE Z PARKU
Młodzież:

Najważniejsze rekomendacje dla projektu

w porównaniu z tym, ile młodych ludzi mieszka w okolicach (7,9% wszystkich mieszkańców), mniej korzysta z parku (6,3%). Część wszystkich użytkowników parku
(17,8%) uważa, że potrzeby młodzieży są tutaj najgorzej zaspokojone.

Rozważyć możliwości wprowadzenia rozwiązań przestrzennych, które będą eliminowały „przeszkadzające sobie” aktywności użytkowników.
Wprowadzić oznaczenia dla właścicieli psów i kosze na psie kupy. Pamiętać o roli
jaką pełnią osoby z psami dla społeczności.
Zaprosić do parku więcej młodzieży. My, ludzie, często uważamy, że dla młodzieży
w parkach najlepsze są zdefiniowane obiekty jak na przykład boiska. Młodzi ludzie
mają jednak również i inne ważne potrzeby specyficzne dla ich wieku. W szczególności zieleń i możliwość wyciszenia, sprzyja regulacji emocji ważnej w tym wieku,
a przebywanie w parku umożliwia bycie pod troskliwym okiem dorosłych i łagodne
wchodzenie w życie społeczności. Jest to szczególnie ważne dla młodych kobiet,
które potrzebują miejsc bezpiecznych i znajdujących się pod uwagą dorosłych.

kiedy: głównie w dzień powszedni, wieczorami, po godz. 20 (44% całej młodzieży =
2,8% wszystkich osób).
gdzie: część druga parku: prawie połowa z nich wybiera tę część. Młodzież ma jednak poczucie, że nie ma tam dla niej miejsca. Ci, którzy nie przychodzą do parku
Opaczewskiego, udają się do parku Szczęśliwickiego, lub przesiadują na podwórkach, przeszkadzając innym.

Mapa 16. Obszary, w których wypoczywa się dobrze (na niebiesko) i źle (na żółto)
osobom poniżej 22. roku życia
komu przeszkadza?
Inni użytkownicy czasem wskazują na młodzież i jej zachowania jako coś, co przeszkadza w cichym wypoczynku (obok małych dzieci, które hałasują). Młodzieży
przeszkadza ruch uliczny oraz osoby pijące alkohol, a także bycie „obserwowanym”
cały czas.

Wypoczynek w parku Opaczewskim

dlaczego jest to ważne? Przestrzeń publiczna jest niezwykle istotna w procesie
wchodzenia w dorosłość; zaangażowanie w życie przestrzeni publicznej sprzyja łagodnemu przejściu do świata dorosłych.
Warto zaprosić do parku więcej młodzieży. My, ludzie, często uważamy, że dla młodzieży w parkach najlepsze są zdefiniowane obiekty, jak na przykład boiska. Młodzi
ludzie mają jednak również i inne ważne potrzeby specyficzne dla ich wieku.
W szczególności zieleń i możliwość wyciszenia sprzyjają regulacji emocji ważnej
w tym wieku, a przebywanie w parku umożliwia bycie pod troskliwym okiem dorosłych i łagodne wchodzenie w życie społeczności. Jest to szczególnie ważne dla
młodych kobiet, które potrzebują bezpiecznych i znajdujących się pod uwagą dorosłych przestrzeni.
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CO MY MOŻEMY ZROBIĆ DLA PARKU?
CO MY MOŻEMY ZROBIĆ DLA PARKU?
Mieszkańcy sami dostrzegają możliwości zaangażowania w sprawy parku. Szczególnie dbają o przyrodę w parku: zwierzęta i zieleń. Wielu jest do niej niezwykle
przywiązanych. Część z nich rosła razem z nią. W parku obserwują ją bardzo wnikliwie. Zauważają nie tylko nowe nasadzenia czy wycięte drzewa, ale też i sposób
kwitnienia, złamania, które należy otoczyć troską.

O to, co mieszkańcy jeszcze mogliby zrobić dla parku, zapytaliśmy ich samych. Tylko 15% z nich odpowiedziało, że wydaje im się, że „nic”. Wśród odpowiedzi pojawiają się takie pomysły, jak: „wystawy twórczości mieszkańców, budki dla ptaków”,
„dbanie o czystość”, „pilnowanie psów”, „dbanie o zieleń”, zasadzenie kwiatów, zachowywanie się tak, by nie przeszkadzać innym, czy nawet zbudowanie nowej toalety.

„Ciekawostka, te dwa kasztanowce, co widać, to one były, jak żeśmy się tu sprowadzili, wzrostu mego, takie dwa pierdółki małe i też śliczne one są. I, co ciekawe, to
jest jakaś para, albo umowa między nimi, jednego roku jeden ma więcej kasztanów,
drugiego roku ten ma więcej, tak się zmieniają. I jak liście już wyłażą to najpierw
z jednego, a za tydzień z drugiego, a potem jak gubią to tak samo, ten wcześniej,
a ten później, a w następnym roku będzie odwrotnie. A tutaj, ten park, te drzewa,
no część to już tak wyrosła, no przecież niektóre to są już powycinane. Dużo i tych
nowych drzew, zresztą bardzo ładnych, tych krzewów, przez te wszystkie lata [...]”

Wykres 11. Co dla parku mogliby zrobić sami mieszkańcy

Wykonują również karmniki i poidełka dla ptaków. Zlikwidowanie ich pojawia się
jako jedna z obaw. A przygotowanie porządnych budek, malowanych przez mieszkańców, jako pomysł na wydarzenia w parku.

Zdjęcie. Karmniki wykonane przez mieszkańców
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ZMIANY
Ocena ostatnich zmian w parku

Wskazówki użytkowników dotyczące priorytetów zmian

Ostatnie zmiany w parku oceniane są bardzo pozytywnie. Użytkownikom bardzo
podoba się to, że w parku jest czyściej, że jest bardziej zadbana zieleń. Pozytywne oceny zbiera odnowienie drugiej części parku: nowe ławki i kosze (ich kolorystyka, kształt) alejki. Mieszkańcy zauważyli też poprawę w zachowaniu osób pijących
alkohol.

Rekomendowane szybkie zmiany to przede wszystkim te dotyczące siedzisk (nowe
ławki) oraz zieleni (nowe kwiaty). W dłuższej perspektywie najwięcej osób opowiedziało się za możliwością napicia się kawy (kawiarnia w pierzei ulicy, bar, knajpka),
programem artystycznym oraz wprowadzeniem wody głównie w postaci fontanny.
Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły odnowienia trzeciej części parku, drugiego placu zabaw.

„Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o porządek to poprawiło się sporo, czysto jest, ja
mówiłem pani, że na wiosnę to te wszystkie ławki były myte, maszynę specjalną
mają”.

Obawy
Są też zmiany, których obawiają się mieszkańcy. Jest to możliwość sprzedania parku pod zabudowę, likwidacja placu zbaw, utworzenie toru deskorolkowego, rowerowego, wprowadzenia zakazów (np. wprowadzania psów, jazdy na deskorolce), zamykania na noc, wycięcia drzew, imprez, które uniemożliwią wypoczynek, likwidacji
domków dla ptaków, które sami wykonują, komercjalizacji (pubów z alkoholem gastronomii).

Najważniejsze rekomendacje:

Potrzebne zmiany
Mieszkańcy widzą potrzebę pewnych zmian w parku – takich, które przyciągną ich
do parku i podniosą komfort przebywania w nim. Jednym z najczęściej zgłaszanych
wskazówek poprawy funkcjonalności parku jest możliwość skorzystania z toalety.
Jest ona szczególnie ważna dla opiekunów z dziećmi oraz osób pow. 65.r.ż. Inna
potrzeba to możliwość uprawiania sportu. Pojedyncze wypowiedzi dotyczą boisk,
natomiast najwięcej koncentruje się wokół aktywności fizycznej w formie gier
i zawodów na świeżym powietrzu: tenis stołowy, gra w badmintona, w bule, liny
wspinaczkowe. Wiele osób spostrzega, że w parku brakuje możliwości zabawy ze
starszym dzieckiem, brakuje tablicy ogłoszeń, które obecnie mieszkańcy przyklejają na drzewach. Na wydeptanym boisku brakuje słupka jednej z bramek, które dotychczas tworzą drzewa. Znacząco utrudnia to grę starszym dzieciom. Wielu mieszkańców postuluje szczególną troskę o trzecią część parku oraz umożliwienie picia
kawy w parku lub jego okolicy.
Mieszkańcy lubią jednak park za to, że jest społeczny, spokojny i kameralny. Część
z nich widziałaby w parku potrzebę pewnego ożywienia, ale większość opowiada
się za kosmetycznymi zmianami, których głównym celem byłoby zwiększenie komfortu używania parku i tego, by lepiej spełniał swoją rolę.

Zapewnić czystą i dostępną toaletę, w której można umyć ręce, przewinąć dziecko,
do której można się dostać na wózku inwalidzkim. Możliwość skorzystania z toalety
jest jednym z najczęściej wymienianych postulatów.
Zapewnić poidełka (dostępne dla wszystkich: dzieci, osób mających problemy z poruszaniem się).
Zapewnić miejsce, gdzie można by powiesić ogłoszenia, np. tablicę ogłoszeń.
Wprowadzić elementy wodne, na przykład fontannę.
Zapewnić formę przestrzenną, która mogłaby spełniać funkcję drugiej bramki przy
przy boisku z jednej strony lub aranżację zieleni jako tymczasowej bramki
Zapewnić formę przestrzenną, która odpowiadałaby na potrzeba aktywności fizycznej u dorosłych np. siłownia na świeżym powietrzu.
Zapewnić formę przestrzenną, które odpowiadałyby na potrzeba aktywności społecznych u osób starszych, np. stoliki do gry w karty czy rozwiązywania krzyżówek,
miejsce do gry np. w bule.
Należy programować aktywności na zasadzie triangulacji. Najlepiej co najmniej trzy
obok siebie: ławka, plac zabaw, pętle spacerowe, do tego cisza, ładny widok. Należy unikać odseparowanych atrakcji: placu zabaw na uboczu, ławek, stoiska z kawą
itp.
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