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Koncepcja i realizacja konsultacji społecznych „Więcej Światła!”
Monika Komorowska socjolog/architekt z zespołem na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej
grawmiasto@gmail.com, 501 394 188; ul. Pawia 28 lok. 23, 01 058 Warszawa
Wykorzystanie i publikacja całości i fragmentów Raportu z konsultacji społecznych „Więcej
Światła!” za wiedzą i zgodą Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
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1.Cel projektu

Konsultacje społeczne „Więcej Światła!” zostały zrealizowane w ramach projektu „Wzmacniania
mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” współfinansowanego z Funduszu
Norweskiego. Za ich koordynację odpowiadało Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy”, partnerem był Urząd Dzielnicy Wola, a koncepcję konsultacji stworzyła i
przeprowadziła proces Monika Komorowska z zespołem.
Konsultacje odbyły się między 25 sierpnia i 16 września 2010 roku.
Tematem konsultacji było dotarcie do preferencji mieszkańców dotyczących rozmieszczenia latarni
w przestrzeni osiedla ograniczonego ulicami Syreny, Grenady, Sokołowską i Żytnią. Wybór tematu
związany był z planowaną inwestycją doświetlenia podwórzy, której realizacja przewidywana jest
do końca 2011 roku. Przeprowadzenie konsultacji na wczesnym etapie służyło stworzeniu
wytycznych do projektu, tak by uwzględniał on oczekiwania i potrzeby mieszkańców i przez to
wpłynął na poprawienie jakości przestrzeni i komfortu życia na tym fragmencie osiedla.
Oprócz wymienionego celu podstawowego, założeniem projektu było włączenie mieszkańców w
proces decyzyjny dotyczący ich najbliższego otoczenia, oswojenie z ideą konsultacji społecznych.
Projekt Wzmacnianie Mechanizmu Partycypacji Społecznej w m.st. Warszawie ma też za zadanie
pokazanie urzędnikom narzędzi podejmowania dialogu z mieszkańcami.
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2. Charakterystyka obszaru. Analiza sytuacji istniejącej. Jak funkcjonuje objęty
konsultacjami teren i jak zachowują się w nim ludzie.

Zdjęcie lotnicze terenu objętego konsultacjami wraz z zaznaczeniem miejsc zrobionych zdjęć.

Teren objęty konsultacjami leży na wolskim Młynowie. Znajduje się tu sześć niskich, 4kondygnacyjnych bloków mieszkalnych, po trzy klatki każdy. Szacowana liczba mieszkańców to
5881. Wśród mieszkańców przeważają kobiety. Osiedle zamieszkiwane jest w dużym stopniu przez
osoby aktywne zawodowo, ale liczna jest również grupa osób starszych
powyżej 65 roku życia ( 124 osoby).
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Dane ze źródeł Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
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1. Podwórze Grenady 11 i 15 oraz Żytnia 68

2. Przejście tzw. „pasaż” między Grenady 15 i 17 3. Podwórze Grenady 17 i 21 oraz Żytnia 70

Z sześciu budynków wybudowanych w okolicach przełomu lat 50tych i 60tych tylko dwa nie
przeszły jeszcze renowacji elewacji połączonej z termoizolacją. Na ich przykładzie możemy
obserwować oryginalne założenie architektoniczne z dopracowanym detalem wejścia do budynku,
obok prowadzących do klatki schodków znajduje się kwietnik, a we wnęce kamienna ława.
Podczas remontów pozostałe budynki zostały pozbawione tych elementów. Poszerzone schody
wyposażono w podjazdy, a ławy zlikwidowano. Przedstawiciele wspólnot z budynków
niewyremontowanych podkreślają, że oni również zastosują takie rozwiązanie, ponieważ ławy są
magnesem dla przesiadującej na nich młodzieży, niekoniecznie z terenu osiedla. Wnętrza pomiędzy
blokami to dwa podwórza na które otwierają się po trzy bloki – to ku nim zorientowane są klatki
schodowe. Przestrzeń pośrodku tego założenia nazywana przez mieszkańców pasażem, ma
głównie funkcje komunikacyjną, jest najbardziej martwa. Znajdują się tu jednak wentylacje dwóch
schronów, które są przyczyną nadużycia tej przestrzeni – tutaj zbierają się grupy osób pijących
alkohol, czy głośno zachowujących się, tak że przeszkadzają mieszkańcom. Okna na parterze
budynków okalających pasaż mają kraty w oknach. Dwa wnętrza podwórzowe też sprawiają
wrażenie mało funkcjonalnych i zaniedbanych. Podwórze pomiędzy budynkami Grenady 11 i 15
oraz Żytnia 68 jest jaśniejsze, nie ma tu wielu drzew. Nieprzyjemne jest wejście od strony ulicy
Grenady, które prowadzi wąską zacienioną ścieżką obok garażu połączonego ze śmietnikiem. W
miejscu po piaskownicy rośnie trawa i zasadzone są kwiaty.
Przy wejściach do klatek znajduje się oświetlenie, nie jest ono uruchamiane automatycznie, więc
często się nie pali. Na podwórku brak jest ławek i innych obiektów małej architektury
wspierających społeczne funkcjonowanie tego miejsca. Brak tu dodatkowych źródeł światła.
Dawniej funkcjonowały dwie latarnie na bloku Żytnia 68, ale już się nie świecą, a przy planowanej
inwestycji ocieplenia budynku planowane jest ich usunięcie.

4. Widok ścieżki między Żytnią 68 i 70.

5. Schron w tzw. pasażu.

6. Ścieżka wzdłuż domu Żytnia 68.
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Podwórze budynków Grenady 17 i 21 jest bardziej zacienione, jest tu więcej drzew, które rosną w
sposób niekontrolowany. Ślad po piaskownicy wypełnia trawnik. Duży kontrast widać pomiędzy
wyremontowanymi domami, a Grenady 17, którego elewacja jest w złym stanie. Przy fasadzie
tego budynku rośnie drzewo, które wchodzi w okna mieszkań. Ta przestrzeń również pozbawiona
jest elementów wyposażenia – małej architektury. Czynna jest natomiast latarnia na bloku Żytnia
70.
Na percepcję przestrzeni na tym obszarze oprócz wnętrz podwórzowych bardzo duży wpływ mają
ścieżki komunikacyjne. Głównie ta prowadząca pod blokiem Żytnia 68 i doprowadzająca na osiedle
pomiędzy budynkami Żytnia 68 i 70. Nawierzchnia tych ścieżek, tak z resztą jak i podwórzy, jest
bardzo nierówna i źle utrzymana. Zieleń – drzewa i krzewy, które podnoszą wartość przestrzeni na
terenie całego osiedla - rośnie w sposób niekontrolowany.
Przestrzeń, która sprawia wrażenie zaniedbanej w ciągu dnia, wieczorem staje się bardzo
nieprzyjazna.

7. Ścieżka prowadząca na osiedle pomiędzy Żytnią 68 i Grenady 11.

9. Wejście do klatki w budynku Żytnia 68 z donicą i kamienną we wnęce.

8. Przejście pomiędzy budynkami Żytnia 68 i Żytnia 70.

10. Teren wzdłuż ul. Sokołowskiej przed budynkiem Grenady 21.
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11. Widok tzw. pasażu w kierunku Grenady i gimnazjum.

12 Wejście do budynku Grenady 21.

13. Ulica Syreny widok ku Żytniej.

14. Boisko szkolne przy ul. Grenady 16.

3. Etapy procesu konsultacji i zastosowane metody badawcze

Projektowanie procesu konsultacji opierało się na założeniu dotarcia do około 70 osobowej grupy
mieszkańców. Bardzo duży nacisk został położony na to, by do rozwiązania problemy dobrać
odpowiednią metodę. Sam proces konsultacji miał być widoczny, zwracać uwagę mieszkańców,
pełnić funkcję informującą o procesie i być zachętą do uczestnictwa w nim. Bardzo ważnym
elementem była akcja informująca wspólnoty mieszkaniowe i wszystkich mieszkańców. Była ona
prowadzona poprzez list skierowany od Urzędu Dzielnicy Wola, wyjaśniający, czemu konsultacje
będą służyły i zachęcający do udziału w nich.
By dotrzeć do wiedzy o terenie i preferencjach mieszkańców dotyczących oświetlenia zastosowano
zróżnicowane narzędzia badawcze.
3a. Obserwacja nieuczestnicząca.
Tę metodę zastosowano na różnych etapach konsultacji. Na etapie poprzedzającym ich
rozpoczęcie, służyła konstruowaniu narzędzi badawczych. Polegała na około godzinnych spacerach
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badacza w terenie objętym konsultacjami. Spacery odbywały się zarówno w ciągu dnia, jak i po
zmroku, tak by poznać sposób funkcjonowania przestrzeni. Podczas realizacji badania tzw.
spacerów badawczych połączonych z wywiadami, badacze przebywali w przestrzeni osiedla, co
także było szansą na zdobycie dodatkowej wiedzy, płynącej z obserwacji. Na etapie przygotowań
do badania obserwację przeprowadzono 24 lipca, 9 i 14 sierpnia.
Po zakończeniu spacero-wywiadów, opisanych poniżej, 31 sierpnia po zmroku, w godzinach 19:30
– 21:30, przeprowadzono obserwację zorientowaną na zweryfikowanie informacji przekazywanych
przez mieszkańców. Chodziło o zwrócenie uwagi na miejsca wskazywane przez nich do
doświetlenia, o przyjrzenie się, jak one funkcjonują.
3b. Spacery badawcze w ciągu dnia.

Na potrzeby konsultacji została opracowana metoda badawcza: spacery z mieszkańcami, połączone
z wywiadami i zaznaczaniem miejsc, w których najbardziej brakuje oświetlenia. Miejsca te
oznaczano poprzez przyklejenie dużej, żółtej, okrągłej naklejki, oraz wskazanie ankieterowi obszaru
wymagającego doświetlenia. Te wskazania ankieter nanosił na mapę osiedla wraz z komentarzem
badanego rozszerzonym o odpowiedź na pytania wywiadu. Pytania wywiadu miały na celu
ustalenie następujących informacji:
- Które miejsca wymagają doświetlenia?
- Które miejsca postrzegane są jako bezpieczne, a które niebezpieczne?
- Jak mieszkaniec/mieszkanka porusza się w przestrzeni po zmroku?
- Jakie odczucia budzi kontakt z przestrzenia po zmroku?
- Jakie procesy funkcjonowania przestrzeni po zmroku obserwują mieszkańcy?
- Jakie połączenia piesze / ścieżki wybierają mieszkańcy po zmroku i dlaczego?
- Jakiego typu oświetlenie widzieliby wokół swoich budynków (intensywność i natężenie
światła) ?
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Odczucia mieszkańców co do komfortu przebywania w przestrzeni i preferencji rozmieszczenia
oświetlenia badaliśmy w ciągu dnia, starając się dotrzeć do odczuć towarzyszących mieszkańcom
po zmroku. Materiały informacyjne przekazane mieszkańcom przed rozpoczęciem konsultacji miały
na celu wywołanie refleksji nad potrzebami dotyczącymi doświetlenia. Kilkudniowa obecność
badaczy w przestrzeni była także szansą na zastanowienie się i przekazanie preferencji, po celowej
analizie przestrzeni po zmroku. Tak działo się faktycznie. Często osoby, które dowiadywały się jak
dokładnie wygląda spacer, przychodziły dopiero kolejnego dnia, tak aby przekazać przemyślane
wskazania. Założenie przeprowadzenia spacerów w ciągu dnia umożliwiło nam dotarcie do
większej liczby opinii, w szczególności osób starszych, które po zmroku nie wychodzą.
W badaniu przeprowadzono 772 spacero-wywiadów, które zostały zrealizowane w dniach 25, 26,
27 i 28 września 2010 roku.
Założeniem spacero-wywiadu było przejście z badanym po całym terenie osiedla i przekazanie mu
do dyspozycji 8 naklejek symbolizujących punkty świetlne. Choć podczas pilotażu takie
prowadzenie badania wydawało się trafną decyzją, podczas konsultacji bardzo szybko okazało się,
że mieszkańcy chcą rozmawiać tylko o swojej, bardzo lokalnie postrzeganej przestrzeni, co
oznaczało najczęściej podwórko i tzw. pasaż oraz ścieżki dojścia do domu prowadzące od ulic
ograniczających teren. Większość badanych wykorzystała tylko 4 lub 5 naklejek. W badanej grupie
przewagę stanowiły kobiety (54), w badaniu wzięło udział 23 mężczyzn. W spacerze po zmroku
wzięły udział te same osoby, które uczestniczyły w spacero-wywiadach dziennych. Liczba
uczestników z poszczególnych domów jest wyrównana, dzięki temu, że badacze każdego dnia byli
obecni w innej części osiedla ze swoim stanowiskiem badawczym.

2

Stanowi to 13% szacunkowej liczby mieszkańców, jeśli chodzi o ten etap konsultacji. Trudno oszacować liczbę mieszkańców jaka
wzięła udział w całym procesie, ponieważ składały się na niego akcja informacyjna, badanie oraz spotkanie podsumowujące.
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Statystyka dotyczy przeprowadzonych spacerów w ciągu dnia. W spacerach po zmroku spośród mieszkańców wzięły udział osoby,
które również uczestniczyły w spacerze w ciągu dnia oraz grupa 3 kobiet spoza osiedla.
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3c. Spacery badawcze w po zmroku tzw. spacery bezpieczeństwa.
Dane zebrane podczas dziennych spacerów zostały zweryfikowane i uzupełnione podczas tzw.
spaceru bezpieczeństwa, na który zostały zaproszone kobiety mieszkające na osiedlu. Wybór
badanych wynika z doświadczeń psychologii środowiskowej, które podkreślają,że jeśli kobieta
czuje się po zmroku bezpiecznie, to można wnioskować, że pozostałe grupy mieszkańców i innych
użytkowników przestrzeni również będą czuły się bezpiecznie. Zaproszenie do badania osób spoza
osiedla służyło do zmapowania odczuć, które danej przestrzeni nie znają, nie oswoiły jej. Przestrzeń
ta choć najczęściej służy mieszkańcom musi być tak doświetlona, by komfortowo czuł się tu każdy,
dlatego ważne jest zdanie osób spoza osiedla.

Podczas wieczornego spaceru bezpieczeństwa.

Spacer polegał na przejściu z grupą około 3 osobową trasą wiodącą przez wcześniej ustalone
punkty od punktu startowego pomiędzy budynkami przy ul. Żytniej nr 68, a nr 70 poprzez cały
obszar objęty badaniem, zadaniu następujących pytań:
- Jak się Pan(i) czuje w tym miejscu?
- Jakie elementy mają decydujący wpływ na to odczucie?
- Planowane jest umieszczenie dodatkowych latarni na terenie, na którym się znajdujemy, czy
umieszczenie latarni w tym miejscu poprawiłoby komfort przebywania w nim? Umieściłaby Pan(i)
tu latarnie, gdzie dokładnie?
- Jaki powinien być obszar padania światła?
Oprócz przejścia wyznaczonej trasy, podczas spaceru zostało odwiedzone sąsiednie podwórze przy
Żytniej 66 i Grenady 9, które jest doświetlone i które wielokrotnie zostało przywoływane przez
badanych podczas konsultacji. Badani zostali poproszeni o ocenę sposobu oświetlenia. Pytania
pomocnicze do analizy oświetlenia na sąsiednim podwórzu:
- Czy natężenie światła jest odpowiednie?
- Czy lokalizacja w stosunku do budynków i wejść na klatki schodowe wydaje się Pani
odpowiednia?
- Kiedy myśli Pani o swoim budynku i jego otoczeniu, czy podobne rozwiązanie byłoby dla - Pani
satysfakcjonujące? Jeśli nie, dlaczego?
Wypowiedzi badanych były notowane i zmapowane i posłużyły do całościowej analizy obszaru.
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Odbyły się trzy spacery bezpieczeństwa, z czego dwa były grupowe, a jeden indywidualny.
Pierwszą grupą była grupa 3 mieszkanek osiedla i jednego mieszkańca z przedziału wiekowego
50- 60 lat. Druga grupa składała się z dwóch młodych kobiet nie będących mieszkankami osiedla z
przedziału wiekowego 25 – 35 lat. Spacer indywidualny odbyła młoda kobieta również nie
mieszkająca na osiedlu, z tego samego przedziału wiekowego.
3d. Spotkanie podsumowujące konsultacje i eksperymentalna, happeningowa forma
demonstracji najczęściej wskazywanych punktów.
Podsumowanie konsultacji było eksperymentalną formą demonstracji miejsc najczęściej
wskazywanych przez mieszkańców jako wymagające doświetlenia. Ten rodzaj świetlnego
happeningu odbył się 16 września, po prezentacji wyników konsultacji w Gimnazjum nr 43 przy ul.
Grenady 16. Dziesięć osób trzymających rozświetlone lampiony stało w przestrzeni osiedla,
mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Wola i Zarządu Gospodarowania
Nieruchomościami Wola odbyli spacer połączony z dyskusją nad proponowanym rozstawieniem
latarni. W wyniku dyskusji niektóre z punktów – lampionów - zmieniło miejsce. W podsumowaniu
konsultacji i happeningu wzięło udział około 15 mieszkańców.
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4. Mieszkańcy i ich obraz otaczającej przestrzeni.
Proces konsultacji rozpoczął się akcją informacyjną, podczas której każdy z mieszkańców dostał list
informujący o mających się odbyć konsultacjach, wraz z wyjaśnieniem ich celu oraz zachętą do
udziału.
Przed rozpoczęciem pierwszego etapu – spacerów badawczych - na klatkach dodatkowo pojawiły
się plakaty. To wywołało refleksję na temat oświetlenia, pozwoliło na zwrócenie uwagi na
problematykę oświetlenia. Akcja spacerowa prowadzona przez kilka dni pozwoliła mieszkańcom
oswoić się z badaczami. Niektórzy podchodzili do stanowiska konsultacyjnego po dodatkowe
informacje i wracali kolejnego dnia, inni decydowali się na spacer w późniejszym terminie. Sześć
osób zadeklarowało, że ich zdaniem doświetlenie nie jest potrzebne, a środki powinny być
przeznaczone np. remont nawierzchni. Z przeprowadzonych wywiadów, rozmów, obserwacji,
wyłania się następujący obraz przestrzeni.
Stan aktualny
„Ludzie chodzą tam gdzie się świeci - wzdłuż bloków.”
Mieszkańcy teren osiedla postrzegają bardzo lokalnie: to najczęściej ich podwórko, ścieżki dojścia
do domu z parkingu, przystanku komunikacji miejskiej, szkoły, na plac zabaw, sklepu, ścieżka do
śmietnika, miejsce spacerów z psem. O tak postrzeganej lokalnie przestrzeni mieszkańcy chętnie
się wypowiadają zaznaczając, że „o tym podwórku niech wypowiedzą się osoby, które tam
mieszkają”. Problem panujących w tej przestrzeni ciemności był przez wspólnoty i indywidualnych
mieszkańców od dawna zgłaszany. Większość osób podkreśla, że te przestrzeń oswoiła,
przystosowała się do panujących na osiedlu warunków. Mieszkańcy sami ze swoich środków
założyli latarnie na blokach Żytnia 68 (2 punkty, z których aktualnie nie pali się żaden) i Żytnia 70
latarnia oświetla przejście i pod domem, ale jej światło dociera wgłąb podwórza. Oprócz tych
rozwiązań mieszkańcy wypracowali też sposoby korzystania z tej przestrzeni, które zapewniały im
komfort. Osoby starsze często podkreślały, że po zmroku nie wychodzą z domu. Właściciele psów
raczej nie chodzą po zaciemnionych alejkach i tzw. pasażu, a raczej dookoła osiedla, często
spacerują dwójkami, rodzice – właściciele psów nie puszczają ich samych po zmroku, bojąc się że
dzieci będą zaczepiane przez grupki młodzieży zbierające się przy klatkach, garażach. Niektórzy
badani, noszą przy kluczach latarki, bo przy panujących ciemnościach trudno trafić kluczem do
zamka śmietnika. Wiele osób podkreślało, ze przestrzeń, która dawniej dawała szansę na integrację
sąsiedzką, albo po prostu odpoczynek w pobliżu miejsca zamieszkania teraz została pozbawiona tej
wartości i stała się podporządkowana funkcji komunikacyjnej. Po piaskownicach został ślad w
postaci trawnika, który w podwórzu Grenady 11 i 15 oraz Żytnia 68 został obsadzony kwiatami.
Nie ma żadnych urządzeń do zabawy dla dzieci, ani ławek. Młode matki chodzą z dziećmi na
skwerek za ulicą Syreny. Sąsiedzi, którzy rozmawiają szybko idą do domu, bo nie ma miejsca, gdzie
można byłoby odstawić siatki. Na podwórkach widać mało dzieci, które włóczą się bez celu, albo
idą bawić się na inne podwórka. To co zostało z tzw. małej architektury to śmietniki i garaże, które
są źle utrzymane, a architektura budynków, która kiedyś dawała spójność tej przestrzeni przechodzi
rewolucyjne zmiany estetyczne: ocieplanie, zmiana kolorystyki elewacji, zmiana rozwiązań detalu
wejścia. Można powiedzieć, że te zmiany są pożądane przez mieszkańców, wpływają na większy
komfort m.in. zapewnienie podjazdów dla wózków, ale z drugiej nie są odpowiedzią na
budowanie tożsamości miejsca. Brak tu elementów, które pozwoliły by mieszkańcom korzystać z
przestrzeni publicznej osiedla. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku definiuje przestrzeń publiczną w
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następujący sposób: „ obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”. Temat konsultacji był węższy niż ta szeroko
rozumiana definicja przestrzeni publicznej, jednak kwestie których dotyczył - doświetlenie
podwórzy, a przez to podniesienie komfortu korzystania z przestrzeni po zmroku jest warunkiem
niezbędnym do przywracania przestrzeni jej wartości społecznej.

Schemat aktualnego stanu oświetlenia osiedla.

Mieszkańcy podkreślali, że ulice okalające przestrzeń Żytnia, Sokołowska, Grenady i Syreny są
wystarczająco oświetlone. Ulicę Grenady dodatkowo rozświetla oświetlenie boiska.
Określenie „Tutaj zawsze są ciemności!” (Mieszkanka, Grenady 11), czy „Strach wyjść z domu po
zmroku” (Mieszkanka, Grenady 15) odnosi się do wnętrza osiedla, a w szczególności przejścia
pomiędzy Żytnią 68 i 70. Podwórza rozjaśnia światło padające z okien i klatek. Oświetlenie wejść
do klatek jednak często się nie pali. Pokazała to analiza podczas obserwacji. Światła te w
większości nie mają automatycznych włączników i często nie są włączane przez mieszkańców,
zdarza się, że są przypadkowo gaszone, bo włączniki znajdują się obok tych włączających światło
na klatce schodowej. W wywiadach pojawiło się również stwierdzenie, że „żarówki są wykręcane”
(mieszkanka, Grenady 17) Obserwacja pokazała, że domy Żytnia 70 i Grenady 21 oraz Grenady 15
to te gdzie faktycznie światła przy wejściach się palę w pozostałych obiektach, nie zawsze.
Podwórze pomiędzy Grenady 17 i 21 oraz Żytnią 70 po stronie południowej bardzo rozświetla
zainstalowana na bloku latarnia, która jednak w przypadku realizacji inwestycji miejskich latarni
zostanie usunięta. Przestrzeń po godzinie 22:00, kiedy w wielu mieszkaniach gasną światła staje
się bardzo ciemna i zmusza mieszkańców do wybierania alternatywnych, nie najkrótszych ścieżek
„Często wybieram okrężne ścieżki byleby nie iść w ciemności.” Mieszkaniec Grenady 11.
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Nadużycia przestrzeni
Przestrzeń pozbawiona swojej funkcji społecznej jest wykorzystywana przez nieprawomocnych
użytkowników. Osoby, które przesiadują na ławach przy wejściach do klatek w blokach Grenady 17
i Żytnia 68. Zaciemnione przestrzenie przy śmietnikach i garażach sprzyjają konsumpcji alkoholu i
substancji psychoaktywnych. Tzw. pasaż, z wylotami schronów jest również przestrzenią
nadużycia. Tutaj zbierają się grupki osób spoza osiedla. Nawet jeśli nie piją alkoholu, to ich głośne
zachowanie przeszkadza mieszkańcom. Kiedy wzywana jest straż miejska, czy policja ma trudne
zadanie ponieważ w ciemnych zaroślach łatwo jest się schować. Jako nadużycie niektórzy z
mieszkańców wskazywali porozstawiane na osiedlu budki dla bezpańskich kotów, których jest tu
bardzo dużo. Osoby dokarmiające zwierzęta często roznoszą jedzenie po zmroku, powodując
zaniepokojenie. Przechodnie nie wiedzą, czy zarys postaci jest osoba karmiącą koty, czy postacią
czającą się w ciemności. Co absolutnie nie oznacza, że należy pozbawić tych zwierząt miejsc do
życia, a jest tylko jeszcze jednym argumentem przemawiającym za koniecznością jak najszybszego
doświetlenia. Trzeba podkreślić, że charakter tej przestrzeni: nierówne chodniki, kraty w oknach,
grafitti, zaniedbane śmietniki stanowi sygnał, że jest to przestrzeń, gdzie w pewien sposób
kontrola społeczności lokalnej jest mniejsza, gdzie też zorganizowane sposoby zapobiegania
nadużyciom takie jak chociażby oświetlenie miejskie nie występują. Ten obraz utrudnia
mieszkańcom walkę z tymi nadużyciami, zaznaczenie, że nie jest to przestrzeń niczyja, a należąca
do nich. Część z badanych podkreślała, że ze względu na swoje usytuowanie osiedle jest bardziej
narażone na niepożądanych gości. Wynika to z bliskości szkoły, a także usytuowaniu na skraju –
ulica Sokołowska stanowi granicę tego fragmentu zabudowy mieszkaniowej Młynowa.
Na etapie pilotażu narzędzia badawczego 9 sierpnia odbyłam rozmowę z patrolem Straży Miejskiej.
Dyżurny twierdził, że poziom bezpieczeństwa na tym osiedlu podniósł się, a liczba interwencji
spada. Bardziej dotkliwie odczuwany jest brak remontów, niż zakłócanie spokoju. Ta opinia nie
znalazła potwierdzenia u wszystkich mieszkańców, z których niektórzy twierdzili, że interwencji jest
za mało. Pomimo tych uwag, wielu mieszkańców podkreślało, że w przestrzeni osiedla nie czują się
zagrożeni, niektórzy twierdzili, że oświetlenie padające z okien jest wystarczające by spokojnie
dojść do domu. Te głosy były jednak w mniejszości.

5. Wnioski. Wytyczne do projektu
Wizja zmian. Preferencje dotyczące oświetlenia.
Proszeni o wskazania dotyczące lokalizacji latarni mieszkańcy, często reagowali stwierdzeniem „ o
tym powinien zadecydować specjalista”, wskazywanie punktów niektórzy uznawali za zbyt trudne
zadanie, ponieważ nie posiadali wiedzy eksperckiej, technicznej, ani znajomości terenu, która
umożliwiłaby oparta o wiedzę. Badacze podkreślali, że chodzi o preferencje w określeniu miejsc, a
uwarunkowania techniczne będzie analizował zespół projektowy (infrastruktura techniczna,
położenie względem istniejącej zieleni), jednak aby ten projekt mógł spełnić oczekiwania
mieszkańców ten zespół potrzebuje wytycznych. Po takiej informacji mieszkańcy udzielali
odpowiedzi.
Wskazania mieszkańców w przeważającej liczbie przypadków nie dotyczyły całego obszaru
konsultacji, a ograniczyły się do bardzo lokalnie pojmowanej przestrzeni. Podczas dziennych
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spacerów jedynie 4 osoby z 77 wypowiedziało się co do lokalizacji latarni na całym obszarze, a 6
badanych zadeklarowało , że „Żadne światła są niepotrzebne!” (Mieszkanka Grenady 11) , lub
pojawiały się stwierdzenia, że światło nie jest tak bardzo potrzebne jak inwestycje w inne
elementy: „Nie są konieczne dodatkowe światła, ewentualne małe przy śmietniku. Brakuje ławek,
należy zadbać o zieleń.” Mieszkanka Grenady 17, podczas spacerów nocnych, kiedy refleksja
dotycząca przestrzeni na całym obszarze była wywoływana przez badacza.
We wskazaniach dotyczących lokalizacji latarni, pojawiała się propozycja lokalizacji lamp na
budynkach, jako takiej, która sprawdziła się w przeszłości. Zarząd Gospodarowania
Nieruchomościami odchodzi od takiego rozwiązania, dlatego tych badanych proszono o wskazanie
alternatywnej lokalizacji w terenie pomiędzy budynkami. Pojawiały się również uwagi, że kolejność
realizowania inwestycji nie jest właściwa, ponieważ powinna być najpierw wymieniona
nawierzchnia, ten argument padł również podczas spotkania podsumowującego konsultacje.
Rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola Pani Anna Fiszer-Nowacka wyjaśniła, że infrastruktura techniczna
do inwestycji musi zostać rozprowadzona przed remontem nawierzchni, więc plan inwestycyjny
jest właściwy.
Uwagi ogólne jaki powinien być charakter oświetlenia.
„Światło powinno być przyćmione, porządne latarnie, ale nie jupiter, jak na stadionie” Mieszkaniec
Żytnia 70
„Światło powinno być odsunięte od okien, na tyle ile to możliwe, żeby zapewnić funkcjonalne
doświetlenie ścieżek” Mieszkaniec Grenady 21
„Lampy powinny być wyprofilowane parkowe, światło odbite od pokrywy padające w dół.
Oświetlenie powinno być kameralne.” Mieszkanka Żytnia 68
„Sposób rozmieszczenia latarni powinien pozwalać na zagospodarowanie przestrzeni pasażu i
podwórzy, przywrócenie im funkcji rekreacyjno-integracyjnej w życiu sąsiedzkim” Mieszkaniec
Grenady 17
Generalnie podkreślano, że latarnie powinny dawać światło przyćmione. Parkowe mocowane na
słupach około 3 metrowych, porównywano wysokość do założenia na podwórzu przy bloku Żytnia
68. Światła zdaniem mieszkańców powinny być mocowane na slupach zdecydowanie niższych, niż
latarnie uliczne jednak nie za niskich, aby nie były narażone na wandalizm, jeśli badacze pytali o
możliwość umieszczenia niskich latarni doświetlających samą ścieżkę o wysokości 1,2 m – 1,5 m
padała obawa, że nawet jeśli uda się zabezpieczyć przed trwałym uszkodzeniem, to lampę na takiej
wysokości można zamalować sprayem.
Wiele osób odwoływało się do sposobu oświetlenia podwórzy przy Żytniej 66. twierdząc, że to
oświetlenie jest komfortowe szczególnie jesienią, kiedy wcześnie robi się ciemno, jednak podczas
spaceru wieczornego wydało się, że światło jest może zbyt intensywne, a latarni zbyt wiele. Jedna
się nie paliła i to dawało wystarczające oświetlenie podwórza.
Miejsce zamieszkania, a wskazania przestrzeni wymagającej doświetlenia.
Ilustracje wskazują, jakie punkty i obszary wskazywali mieszkańcy poszczególnych wnętrz
podwórzowych. Wyraźnie widać, że mieszkańcy w zdecydowanej większości wypowiadali się
wyłącznie na temat własnych podwórzy, swoją przestrzeń postrzegają bardzo lokalnie. Pokazuje to,
w jaki sposób mieszkańcy korzystają z przestrzeni tego fragmentu osiedla i świadczy o chęci
kompetentnego wypowiadania się o przestrzeni, z której korzystają i z którą czują się najbardziej
związani.
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Wskazania dotyczące lokalizacji latarni dokonane przez mieszkańców bloków: Żytnia 68 i Grenady 11 i 15.

Wskazania dotyczące lokalizacji latarni dokonane przez mieszkańców bloków: Żytnia 68 i Grenady 11 i 15.
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Mapa wytycznych do projektu oświetlenia podwórzy.

Legenda do dziesięciu punktów4 reprezentujących najczęściej wskazywane w badaniu
obszary.
Żółte kropki oznaczają pojedyncze wskazania dotyczące lokalizacji świateł, które padały w badaniu, a żółty
gradient obszary, które zdaniem badanych wymagają doświetlenia. Natężenie gradientu reprezentuje
częstotliwość wskazań danego obszaru. Na pomarańczowo zaznaczone są wytyczne.

1Przejście pomiędzy budynkami przy śmietniku. Było najczęściej wskazywanym obszarem do
doświetlenia. Mieszkańcy wypowiadali się na jego temat w następujący sposób:
„ najciemniejsze jest dojście od Żytniej pomiędzy blokami” mieszkaniec Żytnia 68
„przy śmietniku, czarny zaułek nie widać gdzie się idzie” mieszkanka Grenady 17
„Miejsce dojścia od strony Żytniej , między blokami omijam. Jest tu ciemno, a na ścieżce stoją
samochody” mieszkanka Żytnia 68
„Czuję, że mogłabym tu dostać w głowę, sytuację pogarsza nierówny chodnik”. Mieszkanka
Grenady 17

4

10 punktów świetlnych pokazanych jako wytyczna to liczba wskazana jako maksymalna liczba punktów świetlnych w planowanej
inwestycji na początku tworzenia metodologii konsultacji przez przedstawiciela ZGN Wola. Projekt i inwestycja muszą równoważyć
ukształtuje więcej czynników: wybór wysokości latarni, model, ukształtowanie klosza definiujące kąt padania światła. Te parametry trzeba
uwzględnić w projekcie, by planowana inwestycja zapewniła wystarczające doświetlenie wskazywanych przez mieszkańców przestrzeni,
zapewniła ciągłość oświetlenia ciągów komunikacyjnych. Od tego powinna uzależniona ostateczna liczba latarni.
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Tutaj krzyżują się wszystkie elementy, które wpływają na dyskomfort przebywania w tej
przestrzeni, zacienienie, nierówna posadzka, źle utrzymany śmietnik, parkujące samochody.
2 Bardzo ważne jest zapewnienie ciągłości oświetlenia od przejścia przy śmietniku dalej w kierunku
podwórza pomiędzy blokami Żytnia 70 i Grenady 17 i 21. „Światła nie muszą doświetlać całego
podwórka, ale koniecznie doświetlić ścieżkę dojścia do klatek” Mieszkaniec Grenady 17.
3 Kolejny punkt wzdłuż bloku Żytnia 70 doświetla wejście w podwórze i dojście do klatek od ul.
Sokołowskiej, to ważne miejsce ponieważ na skraju budynku znajduje się zjazd do garażu, a
miejsce otacza wysoka zieleń. Ten punkt ma zastąpić istniejącą latarnię na bloku, która teraz
zapewnia bardzo jasne oświetlenie penetrujące także wnętrze podwórka. To wersja, którą
mieszkańcy skonsultowali z przedstawicielem ZGN podczas tzw. happeningu światła. Podczas
badania alternatywą wskazanych tu punktów 2 i 3 ,były propozycje lokalizacji dwóch latarni
naprzeciwko wnęk w budynku.
4 To punkt we wnętrzu podwórzowym na skraju bardzo zadrzewionego trawnika, który
doświetlałby szczególnie środkowe klatki i rozświetlał podwórze i ścieżkę prowadzącą w zieleni.
5 Punkt bardzo często wskazywany przez mieszkańców: obszar za budynkiem garaży, w którym
znajduje się śmietnik. Miejsce, koło którego przechodzą mieszkańcy wchodząc na osiedle od strony
ul. Grenady. Postrzegane jest jako bardzo nieprzyjemne, w którym po zmroku, przy trzepaku,
zbierają się często grupki osób.
6 Pierwszy z punktów doświetlających tzw. pasaż, jego obszar bliżej przejścia pomiędzy budynkami
Żytnia 68 i 70. Światło z tego punktu powinno penetrować pomiędzy wysoka zielenią rozciągającą
się za śmietnikiem. „Przez pasaż chodzą do szkoły dzieci, koniecznie trzeba to miejsce doświetlić”
Mieszkanka Żytnia 68. „Przez pasaż przejeżdżają samochody, więc ten punkt powinien dopuszczać
możliwość takiego przejazdu.” Mieszkaniec Grenady 15.
7Drugi punkt doświetlający pasaż. Zlokalizowany w takiej odległości od ul. Grenady, by oświetlał
ciemny teren, a nie ten obszar gdzie dochodzi jeszcze światło od latarni ulicznych. Ma oświetlić
schrony. Przy których zbierają się grupki ludzi, którzy przeszkadzają mieszkańcom. Sprawić, że
będzie to bezpieczne dojście do szkoły.
8 Ten punkt doświetla ścieżkę prowadzącą wzdłuż bloku Żytnia 68, która jest bardzo często
uczęszczana przez mieszkańców całego osiedla ponieważ prowadzi od przystanków komunikacji
miejskiej przy ul. Płockiej i skupionych tam punktów handlowo-usługowych.
„Doświetlenie ścieżki wzdłuż bloku nr 68. Lokalizacja lamp naprzeciwko wnęk i analogiczne
rozwiązanie przy Żytniej 70” Mieszkaniec Żytnia 68
9 Punkt doświetlający przejście pomiędzy budynkiem Grenady 11 i Żytnia 70, gdzie mieszkańcy
wydeptali skrót prowadzący na ukos trawnika. Jedna z mieszkanek wskazała, że tedy czasem
wjeżdża karetka pogotowia. Dlatego ten punkt należy jeszcze zweryfikować, tak by jeżeli faktycznie
jest to przejazd wykorzystywany w nagłych przypadkach. Latarnia nie zablokowała tej możliwości.
Ten punkt świetlny jest istotny, by wejście na osiedle od ul. Syreny miało ciągłość oświetlenia, było
kontynuacją oświetlenia ulicy.
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10 Umieszczony na trawniku za budynkiem garażu ze śmietnikiem. Ma rozświetlić podwórze, jak
również sprawić, by wejście na podwórze było bardziej komfortowe. Teraz patrząc od podwórza w
kierunku ul. Grenady to wąskie przejście jest postrzegane bardzo negatywnie. Tu często zbierają się
grupki osób, utrudniających przejście, które po zmroku sprawiają, że mieszkańcy nie czują się
komfortowo.
Wytyczne do projektu i działań podnoszących jakość przestrzeni podwórzy.
- Mieszkańcy przede wszystkim oczekują realizacji, która zapewni doświetlenie, ale nie
będzie niepotrzebnie uciążliwa. Liczba latarni powinna być funkcjonalnie niezbędna.
- Takie oświetlenie terenu, które zapewni ciągłość doświetlenia ścieżek komunikacyjnych,
rozwiąże istniejący problem wchodzenia z miejsc bardzo jasnych w ciemne plamy np. jak
aktualnie z ulicy Grenady do wnętrza pasażu.
- Graficzną reprezentację wskazań należy traktować jako wytyczną dotyczącą obszarów
wymagających doświetlenia, ważne jest by tak dobrać konkretny model latarni i
rozmieszczenie punktów zgodnie z jego parametrami technicznymi, by zapewnić dobre
doświetlenie wskazywanych obszarów, to projektant musi zdefiniować, czy przy wybranym
typie latarni będzie potrzebny jeden, czy więcej punktów.
- Zwrócenie szczególnej uwagi w projekcie na newralgiczne punkty, które pojawiły się we
wskazaniach. Przede wszystkim przejścia pomiędzy blokami Żytnia 68 i 70 prowadzącego
dalej przez pasaż ku szkole. To miejsce oprócz doświetlenia wymaga uporządkowania
dotyczącego parkujących tu samochodów i wymiany nawierzchni.
- Powiązanie rozmieszczenia latarni z architekturą budynków i ukształtowaniem założenia
urbanistycznego bloków. Miejsca, które są nieprzyjemne, szczególnie po zmroku to wnęki,
załamania fasad, zjazdy do garażu, niskie zabudowania śmietniki, garaże, tu powinno
docierać światło.
- Typ oświetlenia: niskie parkowe, rozproszone światło skierowane w dół – światło odbite
od klosza latarni, lub inne rozwiązania rozpraszające światło. Oświetlenie na sąsiednim
podwórzu (Żytnia 66) postrzegane jako zbyt intensywne, zbyt dużo punktów świetlnych.
Latarnie powinny być bardziej odsunięte od okien, niż na tym podwórzu.
- Działania zmierzające do stworzenia projektu oświetlenia poddanego konsultacjom
fragmentu osiedla muszą być skoordynowane z zespołem zajmującym się zielenią.
Potrzebne jest przerzedzenie drzew, uporządkowanie ich po konsultacji z mieszkańcami,
którzy zwracają uwagę, że nikt nie komunikuje się z nimi odnośnie zieleni, przysyłane ekipy
porządkowe dostają wskazania dotyczące konkretnych drzew, ale mieszkańcy nie mają
wpływu na wybór tych drzew. Te ekipy częściej zajmują się wycinką niż pracami
pielęgnacyjnymi, które pomogłyby w utrzymaniu wysokiego standardu zieleni.
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- Promocja wiedzy wśród mieszkańców – wspólnot mieszkaniowych o dostępnych
energooszczędnych rozwiązaniach z automatycznymi włącznikami zapewniającymi stałe
oświetlenie przy klatkach. Oświetlenie przy klatkach powinno dopełniać planowaną
inwestycję miejską.
- Kwestie, które wymagające uporządkowania nie dotyczące bezpośrednio oświetlenia, ale
ściśle powiązane z jakością przestrzeni osiedla i komfortem korzystania z niej:
nawierzchnie, studzienki odprowadzenie wody, regulacja ograniczenie parkowania
samochodów przy ciągach komunikacyjnych.
- Poprawa komunikacji ze wspólnotami mieszkaniowymi.
- Działania zmierzające do aktywizacji wspólnot sąsiedzkich, wskazywanie możliwych
obszarów animacji i działania w przestrzeni publicznej osiedla połączone z próba nadania
społecznego wymiaru przestrzeni podwórzy. Rozwiązaniem dotyczącym przestrzeni
publicznej nie może być usuniecie wszystkich elementów takich jak ławki, piaskownice, etc.
należy stworzyć sposoby takiego ich wprowadzania w przestrzeń, by były one trwałe i
służyły mieszkańcom. Wymaga to działań edukacyjnych z zakresu promowania wysokiej
jakości przestrzeni – publicznych tu wnętrz podwórzowych, pokazanie jak aranżować
przestrzeń by służyła ona mieszkańcom, ponieważ często to sami mieszkańcy dążą do
usuwania tych elementów. Warto promować rozwiązania projektowe „bezpieczeństwo
poprzez projektowanie” (ang. „safe by design”) współpracować z projektantami,
architektami i urbanistami, którzy takie rozwiązania projektują dla konkretnej przestrzeni,
wiążąc projekt ze społecznym funkcjonowaniem terenu.

6. Podsumowanie
Czy istnieje sposób na idealne rozmieszczenie latarni, który pogodzi wszystkich? Badanie
przeprowadzone w ramach konsultacji pokazało różne oczekiwania mieszkańców, przedstawione
wytyczne są ich uśrednieniem wynikającym z analizy wszystkich wskazań na różnych etapach
konsultacji. Mają posłużyć do stworzenia projektu, który powinien być funkcjonalny, ale
jednocześnie respektować kameralną przestrzeń wnętrza osiedla.
Konsultacje społeczne, nawet gdy dotyczą tak konkretnego problemu jak oświetlenie podwórzy, są
postrzegane jako szansa do dialogu z „urzędem”, dotyczącego wszystkich kwestii
problematycznych: dzieci grających w piłkę na podwórku i braku miejsc do gier i zabaw, braku
miejsc parkingowych i za dużej ilości samochodów, braku ławek i wniosków o likwidację
istniejących. Sytuacja konsultacji społecznych pokazuje bardzo wyraźnie, że miasto jest polem
ścierania się różnych oczekiwań, potrzeb, możliwości interesów, a przestrzeń publiczna jest
miejscem negocjowania kompromisów, które pozwalają mieszkańcom na funkcjonowanie w
mieście. Rozwój konsultacji społecznych pozwala zrozumieć, że zapotrzebowanie na dialog jest
bardzo duże i że mieszkańcy chcą mieć głos w sprawie swojego najbliższego otoczenia, chcą
lepszych i bardziej wydajnych kanałów wymiany informacji z urzędem. Ważne jest, by konsultacje,
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ale przede wszystkim jasne i przejrzyste informowanie o planowanych działaniach, były
standardem w kontaktach z mieszkańcami. Zaangażowanie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
i Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy w proces
konsultacji społecznych „Więcej Światła!” pokazuje, że jest to możliwe.
Raport powinien się pojawić na stronie Urzędu dzielnicy Wola i Centrum Komunikacji Społecznej,
by mieszkańcy mogli się z nim zapoznać. Należy też dołożyć wszelkich starań, by sformułowane w
nim wytyczne ukształtowały projekt planowanej do końca 2011 roku inwestycji.
Opracowanie raportu: Monika Komorowska

Podziękowania od zespołu realizującego konsultacje.
Mieszkańcom, którzy okazali nam zaufanie i podzielili się wiedzą o swojej przestrzeni i
oczekiwaniami w stosunku do jej zmian.
Centrum Komunikacji Społecznej i Urzędowi Dzielnicy Wola za zaangażowanie i pomoc w
przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji.
Zarządowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za pomoc i
wsparcie wiedzą techniczną w realizacji procesu konsultacji.
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