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O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Władze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy jako
jeden z celów stawiają sobie stworzenie warunków
do jej integracji mieszkańców tzw. Zielonego
Ursynowa w tym Jeziorek Południowych, które
stanowią jego najdalej na południe wysuniętą
część. Na terenie Jeziorek Południowych jedyną
placówką o charakterze aktywizującym jest obecnie
Szkoła Podstawowa nr 96 przy ul. Sarabandy.
Pozostałe okoliczne placówki, tj. Dzielnicowy
Ośrodek Kultury i Miejsce Aktywności Lokalnej
przy ul. Kajakowej oraz Wypożyczalnia Nr 34
Biblioteki Publicznej przy ul. 6 Sierpnia, są poza
zasięgiem pieszym mieszkańców Jeziorek
Południowych.
Ze względu na brak miejsc, które sprzyjałyby
aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, władze
Dzielnicy chciałyby stworzyć Miejsce Aktywności
Lokalne, adaptując na ten cel pawilon handlowy
przy ul. Karczunkowskiej 138.

Pawilon przy ul. Karczunkowskiej 138

O CO PYTALIŚMY?
Funkcjonowanie MAL-i ma wspierać realizację celu
strategicznego „Odpowiedzialna wspólnota”
zawartego w Strategii #Warszawa2030. Zgodnie
z zapisami strategii cechą odpowiedzialnej
wspólnoty warszawianek i warszawiaków „powinno
być formalne i nieformalne działanie na rzecz
miasta i jego społeczności, a także otwartość,
świadomość swojego znaczenia oraz
odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata ”.
Miejsca Aktywności Lokalnej powinny być
prowadzone w taki sposób, by mieszkańcy mogli
bezpłatnie poszerzać swoje pasje, inspirować się,
uczyć nowych rzeczy, spotkać się z ludźmi o
podobnych zainteresowaniach,
ciekawie spędzić czas z rodziną. MAL-e stwarzają
też możliwość zaangażowania się mieszkańców i
mieszkanek, którzy mogą realizować w nich swoje
pomysły, prowadzić spotkania, rozkręcać wspólne
inicjatywy.

Potrzeba przeprowadzenia konsultacji społecznych
na wczesnym etapie planowania nowego MAL oraz
pytania, jakie postawiono w procesie, wynikają
z opisanej powyżej idei Miejsc Aktywności Lokalnej.
Jeśli MAL przy ul. Karczunkowskiej ma być
miejscem otwartym dla szerokiej grupy
mieszkańców i stwarzać im przestrzeń do
podejmowania własnych inicjatyw, jego całościowa
koncepcja powinna współgrać z charakterem
lokalnej społeczności i odpowiadać na jej potrzeby.
Ponadto konsultacje jako proces partycypacyjny
stanowią zalążek tego, co jest jednym z celów
każdego MAL-u, czyli integracji lokalnej wspólnoty.

O CO PYTALIŚMY?
Główne pytania, które postawiono w procesie
konsultacji to:
 jaki charakter ma społeczność mieszkańców
osiedla Etap i Jeziorek Południowych?
 jakie oczekiwania względem MAL-u formułują jej
członkowie?
 do kogo powinna być skierowana oferta
programowa MAL-u i na jakie potrzeby powinna
ona odpowiadać?
 na jakich zasadach powinno działać MAL?

 jak należy zorganizować przestrzeń wewnątrz
i na zewnątrz MAL-u?
.

By dać odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono
proces konsultacyjny inspirowany metodyką
projektowania usług (Service Design),
w której najpierw diagnozowane są potrzeby
i oczekiwania oraz określane możliwości ich zaspokojenia,
następnie projektowane są możliwe rozwiązania, które
poddaje się testom z użytkownikami. W ramach
konsultacji przeprowadzono:
 analizę danych zastanych,
 telefoniczne wywiady indywidualne z mieszkańcami
i innymi interesariuszami,

 badanie ankietowe (on-line i PAPI),
 wizję lokalną z udziałem architekta oraz obserwacje
prowadzone w terenie,
 spotkanie warsztatowe on-line dla mieszkańców.

KALENDARIUM

KALENDARIUM
Rozpoczęcie konsultacji społecznych // 18 listopada 2020,
uruchomienie ankiety online i infolinii konsultacyjnej // 18 listopada,
analiza danych zastanych // 18 listopada - 2 grudnia,
wywiady telefoniczne z mieszkańcami Jeziorek Południowych i interesariuszami instytucjonalnymi,
obserwacje terenowe // 18 - 30 listopada,
kolportaż ankiety papierowej do skrzynek pocztowych // 27 listopada (piątek),
spotkanie on-line z mieszkańcami i zespołem architektów // 7 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00-19.30,
zakończenie konsultacji społecznych // 8 grudnia 2020

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY

Jeziorki na planie Ursynowa. Źródło: Hiuppo, edit by Emptywords PL_Warsaw_URSYNÓW_MSI_podział.svg, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94315948

Jeziorki to dawna wieś, która w roku 1951 została
włączona do Warszawy – obecnie Jeziorki podzielone
w ramach Miejskiego Systemu Informacji na dwa
obszary Jeziorki Południowe i Jeziorki Północne
wchodzą w skład dzielnicy Ursynów i należą do
tzw. Zielonego Ursynowa.
Teren Jeziorek Południowych nie jest gęsto
zabudowany – przeważa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, choć w ostatnich latach pojawiają się
również domy wielorodzinne.
W bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Warszawa
Jeziorki w latach 60. ubiegłego wieku powstało
składające się z około 70 domów osiedle Etap. To na
jego terenie zlokalizowany jest pawilon przy
ul. Karczunkowskiej 138. Ważnym kontekstem są
plany budowy w pobliżu planowanego MAL-u osiedla
Nowe Jeziorki (w ramach Programu Mieszkanie Plus)
dla ok. 3000 mieszkańców oraz parkingu Park+Ride.

Widok na ulicę Trombity. Na drugim planie osiedle Etap. Źródło: Alina Zienowicz (Ala z), e-mail,
CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

UCZESTNICY
Ankietę konsultacyjną wypełniło 49 osób w tym:
 16 mieszkańców os. Etap,
 13 mieszkańców innego rejonu Jeziorek Płd.,
 7 mieszkańców innego rejonu Zielonego Ursynowa,
 3 mieszkańców Ursynowa Wysokiego,
 30 kobiet i 10 mężczyzn,
 9 osób nie wypełniło metryczki.
Respondenci to w większości osoby aktywne
zawodowo w wieku 26-45 lat (26 osób).
W zdecydowanej większości były to osoby
mieszkające w Jeziorkach od ponad 10 lat.

Widok na ul. Buszycką na os. Etap

UCZESTNICY
W telefonicznych wywiadach indywidualnych
udział wzięło 12 osób – 8 kobiet i 4 mężczyzn.
Były to osoby zróżnicowane wiekowo:
 3 osoby młode (15-20 lat),
 4 osoby w wieku 30-40 lat,

W ramach konsultacji przeprowadzono również trzy
wywiady eksperckie – z dyrektorką Dzielnicowego
Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej, przedstawicielami
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy oraz
przedstawicielką Wydziału Wzmacniania Wspólnoty
Lokalnej Centrum Komunikacji Społecznej.

 2 seniorów (powyżej 60 roku życia).

W spotkaniu on-line uczestniczyło 12 mieszkańców
Jeziorek Południowych (w tym dziewięć osób, które
wcześniej wzięły udział w wywiadach telefonicznych).

Większość rozmówców stanowiły osoby
mieszkające na osiedlu Etap ze swoimi rodzinami
– często wielopokoleniowymi.

Tylko jedna osoba zgłosiła uwagi drogą mejlową. Nikt
z mieszkańców nie skorzystał z możliwości rozmowy
telefonicznej z zespołem konsultacyjnym (linia
konsultacyjna była czynna w dni powszednie
w godz. 10.00-12.00).

 3 osoby w wieku 40-50 lat,

OPINIE I POMYSŁY
Potrzeby dotyczące funkcjonowania społeczności
Społeczność Jeziorek Południowych jest
zróżnicowana – mieszkańcy różnią się wiekiem
i stażem zamieszkiwania. Zdaniem mieszkańców
w Jeziorkach mieszka wiele osób w wieku
senioralnym i młodych rodzin z małymi dziećmi.
Ta druga grupa dzieli się na rodziny założone przez
wieloletnich mieszkańców Jeziorek i rodziny
napływowe.
Z takiej struktury społecznej wynika potrzeba
podjęcia działań integrujących mieszkańców
starszych z młodszymi i miejscowych
z napływowymi. Zaspokojeniu tych potrzeb, zdaniem
mieszkańców, może służyć stworzenie w Jeziorkach
Południowych MAL-u i placu zabaw.

Widok na plac zabawa przy Jeziorze Zgorzała

Widok na ścieżkę spacerową nad Jeziorem Zgorzała

Widok na ulicę Dawidowską na os. Etap

OPINIE I POMYSŁY
Plac zabaw
Stworzenie placu zabaw było potrzebą najczęściej
wyrażaną przez mieszkańców. Najbliższy plac zabaw
nad Jeziorem Zgorzała jest odległy (2,5 km) i trudno
dostępny pieszo (brak chodników).
Mieszkańcy postulują likwidację parkingu
sąsiadującego z pawilonem MAL i stworzenie miejsca
do zabawy, które powinno być przynajmniej:
 ogrodzone,
 zacienione,
 wyposażone w ławki i kosze,
 z dostępem do toalety i miejsca do przewijania.
Takie ogólnodostępne miejsce będzie służyło
spotkaniom i nawiązywaniu relacji zarówno
pomiędzy dziećmi, jak też ich rodzicami i dziadkami.
Widok na pawilon i parking przy ul. Karczunkowskiej 138. Zdjęcie: Geoportal.gov.pl.

OPINIE I POMYSŁY
Zdaniem mieszkańców planowany MAL powinien być
przede wszystkim miejscem:
 przyjaznym, otwartym, dostępnym,
 ciepłym, przytulnym i sąsiedzkim,
 otoczonym zielenią.
Według uczestników konsultacji (w większości
mieszkańców osiedla Etap) MAL powinien kierować
swoją ofertę przede wszystkim do ogółu mieszkańców
Jeziorek. Taką opinię podzieliła niemal połowa
wypełniających ankietę mieszkańców Jeziorek (14 z 29
osób). Tylko trzy osoby stwierdziły, że nowy MAL
powinien być otwarty tylko dla mieszkańców osiedla
Etap. Pojawiły się też głosy (10), by zasięg działania
MAL-u rozciągnąć na cały Zielony Ursynów. Jak widać,
uczestnicy konsultacji zgadzają się z główną ideą
MAL-i, jaką jest otwartość dla ogółu mieszkańców.

OPINIE I POMYSŁY
Propozycje oferty MAL-u w dni powszednie
Odbiorcy

Aktywności

Godziny

Dzieci
w wieku
do 3 lat

Zajęcia ogólnorozwojowe
i edukacyjne, zajęcia muzyczne
i plastyczne, gry i zabawy, plac
zabaw

Do 12.00

Dzieci
w wieku
4–10 lat

Zajęcia ogólnorozwojowe,
edukacyjne i ruchowe, zajęcia
plastycznie, teatralne, plac zabaw

15.00–18.00

Nastolatkowie Zajęcia edukacyjne, świetlica,
zajęcia plastyczne i rękodzieło,
majsterkowanie, nauka gry na
instrumentach

Odbiorcy

Aktywności

Godziny

Dorośli

Spotkania, zajęcia sportowe
i ruchowe, taniec

18.00–20.00

Rodziny

Spotkania, w których można
Do 12.00
uczestniczyć z dziećmi,
12.00–15.00
kawiarenka dla rodziców w trakcie
zajęć dla dzieci, warsztaty
okazjonalne

Seniorzy

Spotkania tematyczne, zajęcie
ruchowe, gry towarzyskie,
rękodzieło, nauka obsługi
komputera i smartfonu

Wszyscy
bez względu
na wiek

Spotkania tematyczne, zajęcia
18.00–20.00
rękodzielnicze i plastyczne, zajęcia Po 20.00
ruchowe i sportowe, gry
towarzyskie

12.00–15.00

15.00–18.00
18.00–20.00

Cały dzień

OPINIE I POMYSŁY
Propozycje oferty MAL-u w weekendy
Odbiorcy

Aktywności

Godziny

Dzieci
w wieku
do 3 lat

Zajęcia ogólnorozwojowe,
plastyczne, teatrzyki, plac zabaw

Do 12.00

Dzieci
w wieku
4–10 lat

Zajęcia ruchowe i plastyczne, gry
i zabawy, film

Odbiorcy

Aktywności

Godziny

Dorośli

Spotkania tematyczne, zajęcia
sportowe i ruchowe, gry
towarzyskie

15.00–18.00

Cały dzień
do 20.00

Nastolatkowie Brak charakterystycznej oferty – Cały dzień
oferta dla wszystkich bez względu do 20.00
na wiek

Po 20.00
Cały dzień
do 20.00

Rodziny

Brak charakterystycznej oferty –
oferta dla najmłodszych i dla
wszystkich bez względu na wiek

Seniorzy

Spotkania tematyczne, zajęcia
ruchowe, gry towarzyskie,

Cały dzień

Wszyscy
bez względu
na wiek

Spotkania tematyczne, zajęcia
ruchowe i sportowe, warsztaty

Cały dzień

12.00–15.00
15.00–18.00

18.00–20.00

Szczegółowy wykaz zgłoszonych propozycji działań
znajduje się z Załączniku nr 2.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Mieszkańcy Jeziorek Południowych potrzebują
działającego cały rok miejsca spotkań i integracji
sąsiedzkiej – taką funkcję może pełnić pawilon
MAL wraz z przylegającym do niego terenem
zieleni (przestrzeni wypoczynku).
Mieszkańcy oczekują różnorodnej i możliwie
uniwersalnej oferty programowej, która zaspokoi
potrzeby szerokiego grona odbiorców –
najmłodszych dzieci i ich opiekunów, dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodzin,
seniorów. Liczne propozycje dotyczyły działań
skierowanych do wszystkich bez względu na wiek,
a stosunkowo mało pomysłów dotyczyło młodzieży
i osób dorosłych.
Nie można jednak zapominać, że Miejsce
Aktywności Lokalnej, to miejsce współtworzone
przez mieszkańców – również w aspekcie
realizowanych w nim działań.

Aranżacja wnętrza oraz urządzenie przestrzeni wokół działki
powinny umożliwiać wielofunkcyjne ich wykorzystanie.
Analiza uwarunkowań wykazała, że budowa placu zabaw na
działce, na której znajduje się pawilon, zgodnie
z obowiązującymi przepisami jest niemożliwa. Wynika to
z konieczności zachowania odpowiedniej odległości od
budynków mieszkalnych oraz zapewnienia odpowiedniego
nasłonecznienia terenu placu zabaw.

WNIOSKI
Uwzględniając uwarunkowania przestrzenne i
potrzeby mieszkańców zgłoszone w ramach
konsultacji, zespół architektów zaproponował trzy
koncepcje mieszczące się
w zakładanym budżecie inwestycji.
Wariant 1 zakłada:
 przebudowę istniejącego pawilonu,
 zmniejszenie liczby miejsc postojowych,
 wyznaczenie przed pawilonem przestrzeni
wypoczynku, tj. obszaru zieleni urządzonej
 lokalizację placu zabaw na działce miejskiej po
przeciwnej stronie ul. Buszyckiej
(w kolejnym etapie inwestycji).

MAL przy ul. Karczunkowskiej - koncepcja zagospodarowana terenu, wariant 1

WNIOSKI
Wariant 2 zakłada:
 rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę
mniejszego budynku kontenerowego
(o pow. 55m2, z możliwością rozbudowy),
 zmniejszenie liczby miejsc postojowych,
 wyznaczenie przed pawilonem przestrzeni
wypoczynku,
 lokalizację placu zabaw na sąsiedniej działce jak
w wariancie 1.

MAL przy ul. Karczunkowskiej - koncepcja zagospodarowana terenu, wariant 2

WNIOSKI
Wariant 3 zakłada:
 rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę
małego budynku kontenerowego (o pow. 35m2,
bez możliwości rozbudowy),
 likwidację wszystkich miejsc postojowych,
 budowę placu zabaw przy budynku MAL.

MAL przy ul. Karczunkowskiej - koncepcja zagospodarowana terenu, wariant 1

REKOMENDACJE
W odniesieniu do formuły działania MAL-u i jego
oferty programowej rekomendowane jest:
 Sformułowanie różnorodnej i możliwie
uniwersalnej oferty programowej, która zaspokoi
potrzeby szerokiego grona odbiorców.
 Niezależnie od tego, komu zostanie powierzone
prowadzenie MAL-u jego oferta powinna być
opracowana w porozumieniu z DOK-iem i MALem przy ul. Kajakowej. Mieszkańcy oczekują, że
oferty tych instytucji będą komplementarne.
 Zaangażowanie animatora doświadczonego
w działaniach integrujących wspólnoty lokalne.

 Zapewnienie jak najdłuższego czasu
funkcjonowania miejsca i jego ogólnodostępności.
Ważnym postulatem względem oferty MAL-u jest
organizacja bezpiecznej (ogrodzonej) przestrzeni
do zabawy na zewnątrz budynku. Przy czym sam
budynek powinien być również jak najdłużej
otwarty i dostępny, tak by można było np.
skorzystać z toalety, nakarmić czy przewinąć
dzieci.

REKOMENDACJE
Na podstawie opinii mieszkańców o rozwiązaniach
wariantowych, zespół architektów opracował
również rekomendowaną koncepcję przebudowy
i aranżacji pawilonu oraz zagospodarowania terenu
wokół niego. Stanowi ona rozwinięcie wariantu 1,
uzupełnionego o:
 budowę podjazdu i zadaszonego tarasu,
 zastosowanie wewnątrz pawilonu ruchomych
ścianek działowych.

MAL przy ul. Karczunkowskiej - rekomendowana koncepcja zagospodarowania terenu

REKOMENDACJE
Wnętrze MAL-u powinno stwarzać możliwości
elastycznego dopasowania do potrzeb
użytkowników, optymalnie przez zastosowanie
ruchomych ścian, którymi można będzie podzielić
główne pomieszczenie na dwa mniejsze, by mogły się
równolegle odbywać aktywności dla różnych grup.
Jednocześnie potrzebne jest zachowanie możliwości
organizacji wydarzeń dla ogółu mieszkańców
w jednym dużym pomieszczeniu.
Do priorytetów mieszkańców związanych z aranżacją
wnętrza należą również:
 urządzenie toalety dostępnej dla osób
z niepełnosprawnościami
 zapewnienie miejsca do przewijania i miejsca dla
wózków dziecięcych,
 urządzenie aneksu kuchennego w taki sposób, by
w MAL-u mogły się odbywać warsztaty kulinarne.

Pawilon przy ul. Karczunkowskiej – widok wnętrza, stan na grudzień 2020

MAL przy ul. Karczunkowskiej - rekomendowany układ pomieszczeń

MAL przy ul. Karczunkowskiej - możliwości aranżacji pomieszczeń

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy planuje
zagospodarować pawilon przy ul. Karczunkowskiej
138 wraz z jego otoczeniem. Rekomendacje zawarte
w raporcie Zarząd Dzielnicy wykorzysta w trakcie
realizacji konsultowanego przedsięwzięcia w 2021
roku - remont chcemy przeprowadzić do jesieni 2021
roku, a MAL uruchomić jeszcze przed końcem
przyszłego roku.
Raport z konsultacji społecznych zostanie
upubliczniony na:
 www.ursynow.pl – tutaj też będziemy przekazywać
bieżące informacje o realizacji inwestycji
i uruchomieniu MAL,
 facebook.com/warszawa.ursynow,
 www.konsultacje.um.warszawa.pl.
Raport będzie też dostępny w formie papierowej
w siedzibie Urzędu oraz przekazany do Rady Osiedla
Jeziorki i Rady Osiedla Etap.
Do mediów lokalnych zostanie przekazana informacja
prasowa.

Widok na pawilon przy ul. Karczunkowskiej 138 – stan na grudzień 2020

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

PROJEKT:

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
Kolektyw Badawczy Michał Kocikowski

A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska

PUBLIKACJA RAPORTU: grudzień 2020

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
21 grudnia 2020

JAKIE MIEJSCE DLA
MIESZKAŃCÓW PRZY
ULICY
KARCZUNKOWSKIEJ?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
 Konsultacje społeczne ogłoszone zostały
18 listopada 2020 r. na stronach:
www.ursynow.pl oraz w
www.konsultacje.um.warszawa.pl.
 W tym samym dniu na obu stronach
udostępniono link do formularza ankiety on-line.

 Plakaty informujące o konsultacjach przekazano
do spółdzielni ETAP, Dzielnicowego Ośrodka
Kultury przy ul. Kajakowej 12b oraz rozwieszono
na stacji kolejowej PKP Jeziorki.
 Informacje o konsultacjach ukazały się trzykrotnie
na oficjalnej stronie Dzielnicy Ursynów
na portalu Facebook:
www.facebook.com/warszawa.ursynow.
Plakat informujący o konsultacjach

AKCJA INFORMACYJNA
 Do prawie 400 skrzynek pocztowych
mieszkańców Jeziorek przekazano list Burmistrza
zachęcający do udziału w konsultacjach, ulotkę
i papierową wersję ankiety.
 26 listopada wysłano mejl z pismem Burmistrza
i prośbą o włączenie się w miarę możliwości
w proces naszych konsultacji do Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego, Młodzieżowej Rady
Dzielnicy, OPS, Ursynoteki oraz do wszystkich
radnych Dzielnicy Ursynów.
 Także 26 listopada wysłano maila do SP nr 96
przy ul. Sarabandy z prośbą o umieszczenie
w Dzienniku Elektronicznym „Librus” informacji
o konsultacjach społecznych z pismem do
mieszkańców i linkiem do informacji na stronie
www.ursynow.pl

 Tego dnia przekazano także do proboszcza
rzymskokatolickiej parafii św. Piotra i Pawła przy
ul. Szumiącej 5 pismo z prośbą o przekazanie
wiernym treści pisma do mieszkańców
ws. prowadzonych konsultacji społecznych
i zaproszenia ich do wzięcia w nich udziału.
 27 listopada przesłany został komunikat prasowy
do mediów lokalnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
21 grudnia 2020

JAKIE MIEJSCE DLA
MIESZKAŃCÓW PRZY
ULICY
KARCZUNKOWSKIEJ?

WYKAZ
POMYSŁÓW NA DZIAŁANIA

WYKAZ POMYSŁÓW
 Poniższe zestawienie zawiera wszystkie pomysły
na działania w Miejscu Aktywności Lokalnej
zgłoszone przez mieszkańców w ramach ankiety
konsultacyjnej on-line i papierowej.
 Mieszkańcom zadano pytania: Jakimi
aktywnościami w MAL w dni powszednie jesteś
zainteresowana(y)? oraz Jakimi aktywnościami w
MAL w weekendy jesteś zainteresowana(y)?
 W odpowiedzi na pytania mieszkańcy mogli opisać
propozycję (pytanie otwarte) oraz określić grupę
docelową i preferowane godziny realizacji (pytania
zamknięte wielokrotnego wyboru.
 W ankiecie przewidziano po trzy miejsca na opisy
zajęć w dni powszednie i weekendy. Dodatkowe
pomysły można było opisać na końcu ankiety.

Fragment ankiety konsultacyjnej

1. Propozycje aktywności w MAL w dni powszednie
Opis działań
(pisownia oryginalna)

Dla kogo?

W jakich
godzinach?

Konsultacje prawne

Dla nastolatków
Dla dorosłych
Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla rodzin

18.00–20.00
Po 20.00

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat

Do 12.00
12.00–15.00
18.00–20.00
12.00–15.00
18.00–20.00

Zajęcia dla maluszków 1–3 lat: przygotowanie do
przedszkola, sensoryczne, muzyczne, kawiarnia dla
rodziców, opiekunów dzieci
Zajęcia muzyczne dla dzieci

Kawiarenka, plac zabaw dla maluchów na terenie przed Dla dzieci w wieku 0–3 lat
pawilonem, punkt biblioteczny, zajęcia jogi dla seniorów Dla dorosłych
i matek z dziećmi, tai chi
Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek
Zajęcia ruchowe–fitness
Dla wszystkich bez względu na wiek
Gimnastyka
Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

Do 12.00
12.00–15.00

18.00–20.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Po 20.00

Zajęcia przedpołudniowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszych "Klub malucha i mamy"
Zajęcia sportowe

Dla dzieci w wieku 0–3 lat

Do 12.00

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków

Zajęcia dla najmłodszych

Dla dzieci w wieku 0–3 lat

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
Do 12.00
12.00–15.00
Do 12.00
12.00–15.00
Do 12.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, które nie
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
uczęszczają do przedszkola czy żłobka
Dla rodzin
Nie jestem w stanie poprowadzić samodzielnie zajęć, ale Dla wszystkich bez względu na wiek
uczestniczyłabym w ofercie

Zajęcia edukacyjne dla mam, np. O karmieniu piersią
Głownie dla mam, ale również ojców
(z chęcią poprowadzę!), wielopieluchowaniu,
chustonoszeniu itp.
Warsztaty dla dzieci młodszych, szkółki i kursy dla dzieci Dla dzieci w wieku 0–3 lat
starszych
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla seniorów
Kursy matematyczno–przyrodnicze
Dla dzieci w wieku 4–10 lat

15.00–18.00

Ćwiczenia, języki

Różnego rodzaju warsztaty
Zajęcia taneczne
Nauka gry na instrumentach
Gry i wspólne zabawy
Szachy

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla dorosłych
Dla rodzin
Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek

Dla nastolatków
Dla dorosłych
Dla seniorów
Zajęcia dla dzieci, np. sensoplastyka
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla rodzin
Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek
Ponieważ Jeziorki to społeczność mocno zróżnicowana: Dla dzieci w wieku 0–3 lat
od starszych osób po dzieci, od autochtonów po
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
nowoprzybyłych, od zamożnych po skromnych, to prócz Dla nastolatków
potrzeb wyższych jak zajęcia, chociażby takie jak są
Dla dorosłych

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

18.00–20.00
18.00–20.00
18.00–20.00
12.00–15.00
15.00–18.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00

realizowane w MAL przy Kajakowej, watro zwrócić
Dla rodzin
uwagę na potrzeby okolicy–nie zawsze wszędzie jest
Dla seniorów
blisko. Powinien to też być punkt dla mieszkańców, tak Dla wszystkich bez względu na wiek
by pomagał im w codziennym życiu. I tak, widzę tu pole
dla prowadzenia dni tematycznych, np.: poniedziałki–
"Zapytaj urzędnika", gdzie przez jakiś czas–3,4 godziny
w ciągu dnia–jest urzędnik informujący jak załatwić
sprawę w urzędzie, czy dyżur prawnika społecznego,
np. W ramach dni notariatu. Wtorek–dyżur lekarza
z akcji charytatywnych lekarzy i zajęcia prozdrowotne
(warsztaty, prelekcje np. Z fizjoterapeuta czy dietetyk);
środa–poczta, kurier–nadawanie listów, informacja
o awizo. Czwartek–spotkanie z weterynarzem czy
z ogrodnikiem. Piątek–koncerty wieczorne, kino
wieczorne–nawet pod chmurką w sezonie letnim,
warsztaty. Sobota–animacje dla dzieci, rodzin; kiermasze
np. Lokalne wyroby czy świąteczne, wietrzenie szaf
i garaży–wymiany garażowe. Niedziela–sztuka, kultura,
wolontariat czy spotkanie rady osiedla. Takie dyżury
trwają kilka godzin, poza tym zajęcia dla seniorów, dzieci
i młodzieży: warsztaty kreatywne, zajęcia ruchowe,
wycieczki po okolicy, zajęcia przyrodnicze, koło
gospodyń miejskich, klub mam czy babcia na godziny –

18.00–20.00
Po 20.00

duży wybór rotacyjnych zajęć. Warto wykorzystać pasje
ludzi tu mieszkających i dać im je prezentować. A może
warto zrobić też świetlicę dla dzieci i młodzieży: uczyć
np. Do karty rowerowej czy prowadzić zajęcia
techniczne czy artystyczne.
Zajęcia dla dzieci
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Skwer z placem zabaw i siłownią
Dla wszystkich bez względu na wiek

Robienie na szydełku/drutach

Dla wszystkich bez względu na wiek

Pogadanki nt. Zdrowego trybu życia
Dla młodszych dzieci plac zabaw, dla starszych
możliwość spotkania się, odrabiania wspólnie lekcji,
oglądania filmów itp.
Tai Chi, joga

Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków

Lepienie z gliny, odrabianie lekcji, szachy, pomoc
w lekcjach, kącik modelarski, majsterkowanie dla
chłopców, szycie

Dla dorosłych
Dla seniorów
Dla nastolatków

15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Po 20.00
15.00–18.00
15.00–18.00
18.00–20.00
18.00–20.00
15.00–18.00
18.00–20.00

Kółko brydżowe, szachowe, joga, gimnastyka lecznicza,
pomoc seniorom w obsłudze multimediów
Plac zabaw na zewnątrz, filmy, ping–pong stołowy, teatr
osiedlowy, dyskusje, rocznice państwowe i prywatne,
rano gimnastyka dla seniorów
Kursy tańca dla dorosłych, tango
Spotkania sąsiedzkie
Spotkania sąsiedzkie przy kawie

Dla seniorów

12.00–15.00

Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Zajęcia kreatywne

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków

Zajęcia dodatkowe, np. Języki, gimnastyka, tańce,
plastyka, szachy
Kręgi wsparcia dla młodych mam, zwykle w obecności
dzieci

Dla dzieci w wieku 4–10 lat

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
Po 20.00
Po 20.00
12.00–15.00
15.00–18.00
15.00–18.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
15.00–18.00

Poranna joga (lub inne ćwiczenia) dla mieszkańców

Dla dorosłych
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dorosłych
Dla kobiet, zwykle na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla dorosłych

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
Do 12.00

Zajęcia plastyczne
Zajęcia decoupage, renowacji mebli

Teren zielony wokół: powinien być tu plac zabaw,
siłownia – w stylistyce nawiązującej do nazwy czyli
Jeziorek.

Gimnastyka dla dzieci, dla dorosłych

Dla rodzin
Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla dorosłych
Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla dorosłych
Dla rodzin
Dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek

Zajęcia ruchowe

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat

Spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek

Dla seniorów

Do 12.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
18.00–20.00

Rodzice i dzieci mogliby wspólnie spotkać się, urządzać
dla dzieci urodziny i inne imprezy okolicznościowe
Robienie na drutach, karty, szachy, brydż, szycie,
przeróbki
Gimnastyka dla kobiet, masaże relaksacyjne w parach

Dla rodzin

18.00–20.00

Dla seniorów

Do 12.00

Dla dorosłych

Ceramika
Bezpłatne porady prawne i lekarskie

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla dorosłych
Dla rodzin
Dla seniorów
Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla nastolatków
Dla dorosłych
Dla rodzin
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat

18.00–20.00
Po 20.00
18.00–20.00
Po 20.00

Nauka obsługi smartfonów dla seniorów
"Świetlica"–pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc
w realizacji materiału ze szkoły
Teatrzyki

Przestrzeń otwarta do spotkań i zabawy z innymi
dziećmi

12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

Do 12.00
12.00–15.00

Zajęcia muzyczne, sensoryczne dla niemowląt i dzieci

Dla dzieci w wieku 0–3 lat

Wykłady profesorów / pisarzy / artystów
Dla nastolatków
z warszawskich uczelni oraz stowarzyszeń artystycznych Dla dorosłych
Dla seniorów
Spotkania seniorów
Dla seniorów
Zajęcia artystyczne
Dla wszystkich bez względu na wiek

Zajęcia usprawniające

Dla seniorów

Lokalne informacje
Dla seniorów
Spotkania okazjonalne–malowanie jajek, robienie ozdób Dla rodzin
świątecznych
Kręgi kobiet, wspólne pieczenie ciast i pogaduchy przy Dla wszystkich bez względu na wiek
wypiekach i kawie

15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

12.00–15.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
12.00–15.00
12.00–15.00
18.00–20.00

2. Propozycje aktywności w MAL w weekendy
Opis działań
(pisownia oryginalna)

Dla kogo?

W jakich
godzinach?

Zajęcia dla maluszków, przygotowanie do przedszkola,
muzyczne, sensoryczne
Zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna
Kawiarenka, plac zabaw dla maluchów na terenie przed
pawilonem, punkt biblioteczny, zajęcia jogi dla seniorów
i matek z dziećmi, tai chi
Gry i zabawy dla dzieci

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla rodzin
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla wszystkich bez względu na wiek

Do 12.00
12.00–15.00
Do 12.00
12.00–15.00
18.00–20.00

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
dla wszystkich bez względu na wiek
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla rodzin
dla wszystkich bez względu na wiek

Do 12.00

Warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych

Planszówki
Warsztaty dla rodzin

12.00–15.00

12.00–15.00
12.00–15.00
15.00–18.00

Wspólne oglądanie wydarzeń sportowych

Dla dorosłych
dla seniorów
Pokazy filmów
Dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
Spotkania ze sportem lub sztuką dla dzieci
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla rodzin
Zajęcia nauki gry na instrumencie i zajęcia np. sportowe Dla wszystkich bez względu na wiek

Wieczory filmowe

Miejsce spotkań informacyjnych–dorośli, miejsce
organizacji wystaw np. fotografii i dzielenie się
wspomnieniami

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

18.00–20.00
po 20.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00
18.00–20.00
po 20.00

18.00–20.00
po 20.00

Wieczorowa joga w sezonie ,,ciepłym"

Ćwiczenia, języki, rękodzieło, warsztaty

Warsztaty taneczne
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Ping–pong

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
Teatrzyki
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla rodzin
Sobota–animacje dla dzieci, rodzin; kiermasze np. lokalne Dla dzieci w wieku 0–3 lat
wyroby czy świąteczne, wietrzenie szaf i garaży–
dla dzieci w wieku 4–10 lat
wymiany garażowe. Niedziela–sztuka, kultura,
dla nastolatków
wolontariat czy spotkanie rady osiedla. Wystawy
dla dorosłych
malarskie.
dla rodzin

18.00–20.00
po 20.00

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
15.00–18.00
Do 12.00
Do 12.00
12.00–15.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00

Skwer i siłownia jest atrakcyjna przez cały tydzień

dla seniorów
dla wszystkich bez względu na wiek
Dla nastolatków
dla dorosłych
Dla wszystkich bez względu na wiek

Zajęcia ruchowe

Dla dorosłych

Sąsiedzkie spotkania
Zabawa dzieci na placu zabaw, zabawy plastyczne, gry
planszowe, wspólne oglądanie filmów
Spotkania podróżnicze
Bilard, gra w bule, wieczór przy gitarze
Wymiany sąsiedzkich dóbr, np. Niepotrzebnych ubrań,
sprzętu domowego i wyprzedaże garażowe
Wspólne wypieki

Dla seniorów
Dla dzieci w wieku 4–10 lat

Spotkania np. gry planszowe, gry karciane, szachy

Koncerty

Dla dorosłych
Dla dorosłych
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla rodzin
dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

18.00–20.00
po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
18.00–20.00
18.00–20.00
15.00–18.00
18.00–20.00
12.00–15.00
Po 20.00
12.00–15.00
15.00–18.00
12.00–15.00
18.00–20.00
po 20.00

Integracja sąsiedzka

Dla wszystkich bez względu na wiek

Szachy

Dla nastolatków
dla dorosłych
dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek

Miejsce otwarte do spotkań z innymi mieszkańcami
i rodzinami

Wykłady warszawiaków pochodzących zza granicy
odnośnie ich rodzimych kultur oraz tolerancji

Warsztaty plastyczne

Bilard

Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
Dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla wszystkich bez względu na wiek

12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
15.00–18.00

15.00–18.00

15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00

Spotkania dla wymiany doświadczeń typu klub gospodyń Dla dorosłych
dla rodzin
Warsztaty dietetyczne

Gimnastyka dla seniorów
Rodzice mogliby z dziećmi urządzać imprezy
okolicznościowe, spędzać wspólnie czas
Spotkania z ciekawymi ludźmi opowiadającymi o swoich
pasjach
Lokalne spotkania mieszkańców dot. Wspólnych działań
w okolicy, opieka nad roślinami przed MAL-em
Lekcje rysunku, modelina
Sport, wspólne bieganie, sztuki walki

Dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
dla wszystkich bez względu na wiek
Dla seniorów
Dla rodzin
Dla dorosłych
dla seniorów
Dla wszystkich bez względu na wiek
Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
Dla wszystkich bez względu na wiek

12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00
Do 12.00
18.00–20.00
po 20.00
15.00–18.00
12.00–15.00
15.00–18.00
15.00–18.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00

Zajęcia rozwijające sprawność umysłową dzieci

Dla dzieci w wieku 0–3 lat
dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla rodzin
Noce filmowe
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
Warsztaty dla seniorów
Dla seniorów
Harcerze
Dla dzieci w wieku 4–10 lat
dla nastolatków
dla dorosłych
dla rodzin
dla seniorów
dla wszystkich bez względu na wiek
Spotkania, wymiana doświadczeń, np. Ogrodniczych czy Dla dorosłych
klub mam/ojców
Gra w szachy, warcaby, karty
Wydarzenia artystyczne, np. Mini recitale, koncerty

Dla seniorów
Dla dorosłych
dla seniorów

Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00
18.00–20.00
po 20.00

12.00–15.00
Do 12.00
12.00–15.00
15.00–18.00

15.00–18.00
18.00–20.00
po 20.00
12.00–15.00
18.00–20.00

Projekcje filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi, np.
Dla wszystkich bez względu na wiek
podróżnikami, artystami, ludzi o nietypowych zawodach

3. Uwagi wpisane w miejscu na dodatkowe komentarze
Opis działań
(pisownia oryginalna)
Ćwiczenia ruchowe - dla wszystkich.
Zajęcia plastyczne - dla wszystkich bez względu na wiek.
Czytanie dla najmłodszych.
Spotkania tematyczne np. Mikołajki, dzień babci i dziadka itp.
Mały plac zabaw dla najmłodszych na świeżym powietrzu.
Stoliki do gry w szachy i ping-ponga.
Myślę, że można zrobić tam miejsce dla młodzieży, może bilard, piłkarzyki.
Gry planszowe - popołudniu.
Zabawy taneczne - wieczorem.
Seanse wieczorne - wieczorem.
Nauka gry w tenisa stołowego - popołudniu.

12.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

Warto pomyśleć o zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem, idealny byłby mały plac zabaw dla
dzieci.
Bardzo bym chciała aby np. Można było zapisać się na zajęcia np. Na gitarę lub zapisać dziecko. Przez korki i to, że
wszędzie wszystko stąd jest daleko, nie chodzimy na zajęcia. Gdyby było blisko, byłoby wspaniale. Poza tym, plac
zabaw dla dzieci bardzo by się przydał.
Byłoby super, gdyby przed MAL-em powstał plac zabaw, może jakaś mała kawiarnia, na wzór domu kultury przy
Kajakowej.
Na terenie MAL musi znaleźć się choćby niewielki plac zabaw dla małych dzieci.
Chciałbym zasugerować, że MAL powinien być również miejscem, które ułatwiałoby mieszkańcom samorozwój
oraz dalsze kształcenie (chodzi mi tutaj ogólnie o zdobywanie nowych umiejętności). Uważam, że dobrym
rozwiązaniem mogłoby być np. Stworzenie małej ,,biblioteczki" dostępnej dla mieszkańców, z której można byłoby
wypożyczyć (np. na kartę biblioteczką) książki wspierające rozwój - od podstaw elektroniki, przez poradniki
zarządzania czasem a na książkach kucharskich kończąc.
Dodatkowo sam MAL mógłby organizować swego rodzaju szkolenia dla mieszkańców. Uważam, że np. podstawy
naprawy sprzętu domowego, to cecha, która bardzo przydałaby się mieszkańcom (oraz wpisała w promowany
przez miasto trend zero waste), zwłaszcza, że wiele napraw można przeprowadzić bez konieczności ,,grzebania"
w elektronice czy oprogramowaniu. Uważam, że np. Cykliczny kurs (wieczorowy lub weekendowy, zaadresowany

do nastolatków oraz wszystkich dorosłych), dotyczący naprawy podstawowych sprzętów domowych mógłby
cieszyć się zainteresowaniem. Myślę również, że MAL powinien w dni powszechnie wspierać edukację dzieci.
Po drugiej stronie torów w najbliższym sąsiedztwie też są domy, więc ograniczenie mieszkańców do odcinka
Puławska - tory jest co najmniej nieładne.
W weekendy i w piątkowe popołudnia oraz wieczory - aktywności dla starszej młodzieży i ludzi w średnim wieku.
W tygodniu w godzinach np. do 13 coś dla seniorów, w godzinach popołudniowych - aktywności dla dzieci.
Uważam, że w ofercie powinny znaleźć się zajęcia i dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów, żeby
sprawdzić jakie jest zainteresowanie i które grupy są najbardziej zainteresowane zajęciami. Zajęcia plastyczne,
komputerowe, taneczne, nauka gry na instrumentach, renowacja mebli, zajęcia językowe, sportowe jest mnóstwo
możliwości, na to aby społeczność lokalna mogła razem miło i rozwojowo spędzać czas.
Uważam, że zaproszenie harcerzy może być dobrym pomysłem na pobudzenie społeczności lokalnej.
Miejsce powinno promować etykę i dbałość o dobro wspólne. Nad zgorzałą jest brudno. Dobrze aby dzieci po
szkole mogły tam przyjść i robić coś fajnego wspólnie.
Można zrobić wspólne urządzanie MAL. Niechby ludzie przynosili wyposażenie, które będzie wspólnie ustawiane,
malowane, aranżowane.
Zaangażowanie rodzi się z wspólnej pracy. Sądzę, ze miejsce głownie powinno być pod młodzież i seniorów, a

ewentualnie w weekendy dla wszystkich. Pokolenie 30-50 jest zbyt zajęte aby skorzystać bezpośrednio, ale ich
dzieci czy rodzice może tak.
Można by np. Wspólnie naprawiać i modernizować meble, które tam się znajdą. Powino być tam ładnie, przytulnie.
- wspólne nasadzenia roślin przed MAL-em
- kameralne koncerty niszowych muzyków
- poranne, weekendowe dyżury dla rodziców, którzy chcą na 1,2 h zostawić swoje pociechy pod czyjąś opieką
- w tygodniu - miejsce udostępniane np. grupie edukacji domowej w celach integracyjnych
- w tygodniu 15-18 pomoc dzieciakom w odrabianiu lekcji
- wspólne muzykowanie
- wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych do wystroju MAL-u i przed nim
- zajęcia artystyczne - malowanie, rysowanie, filcowanie na sucho, robótki ręczne
- miejsce centrum przyjmowania drobnych próśb mieszkańców, które inni chętnie spełnią wolontaryjnie.
Dyskusje na różne tematy, kawa, herbata, własne wypieki, ping-pong, gimnastyka dla seniorów, plac zabaw dla
dzieci na zewnątrz.

4. Uwagi nadesłane mejlowo
Mieszkam niedaleko pawilonu przy ulicy (…) i uważam, że byłoby super, gdyby udało się stworzyć miejsce dla dzieci
mieszkających na tym osiedlu. Przydałby się plac zabaw, bo najbliższy jest wiele kilometrów stąd. Nie jest to duże
pomieszczenie, ale na pewno starczyłoby miejsca, aby ustawić stoły i krzesła dla dzieci, gdzie mogłyby wspólnie
odrabiać lekcje, rysować, grać w gry planszowe, obejrzeć wspólnie film itp.
Ja mam dwoje dzieci w (…) klasie, ale wiem, że na osiedlu jest dużo więcej dzieci właśnie w tym wieku. Nie mają
zupełnie co ze sobą zrobić, więc często jeżdżą na rowerach i hulajnogach po ulicy (co nie jest zbyt bezpieczne) lub
spotykają się w domach.
Wysłano: Piątek, 27.11.2020, godz. 18.23

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
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JAKIE MIEJSCE DLA
MIESZKAŃCÓW
PRZY ULICY
KARCZUNKOWSKIEJ?

SPRAWOZDANIE
ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Dnia 7.12.2020 o godzinie 18.00 odbyło się
spotkanie warsztatowe online w ramach
konsultacji społecznych “Jakie miejsce dla
mieszkańców przy ulicy Karczunkowskiej 138?”.
W spotkaniu wzięli udział:
 mieszkańcy Jeziorek Południowych (12
osób), którzy drogą mailową zgłosili chęć
uczestnictwa w spotkaniu,
 przedstawicielka Centrum Komunikacji
Społecznych, pani Marta MarciniakMierzejewska,
 zespół architektów z pracowni A2P2 – dr
inż. arch. Monika Arczyńska, mgr inż. arch.
Michał Jabłonowski i mgr inż. arch. Anna
Zasada,
 zespół konsultacyjny z firmy Kolektyw
Badawczy – Michał Kocikowski oraz
Mikołaj Łątkowski.

W spotkaniu wziął udział również zastępca
burmistrza Dzielnicy Ursynów, pan Bartosz
Dominiak, który przywitał mieszkańców na
początku spotkania, a następnie opuścił je, aby
swoją obecnością nie ograniczać swobody
wypowiedzi mieszkańców biorących udział
w dyskusji i tym samym nie wpływać na jej
przebieg.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji
wyników diagnozy potrzeb mieszkańców
Jeziorek Południowych, związanych
z planowanym utworzeniem miejsca aktywności
lokalnej, która została przeprowadzona na
podstawie wywiadów indywidualnych
z mieszkańcami oraz wyników ankiety
internetowej i kolportowanej w wersji
papierowej do skrzynek pocztowych
mieszkańców Jeziorek. Następnie zespół
architektów zaprezentował trzy możliwe do

realizacji w zakładanym budżecie inwestycji
warianty koncepcji budynku oraz
zagospodarowania terenu wokół niego, po
czym rozpoczęła się dyskusja.
Najdłużej dyskutowaną kwestią była lokalizacja
i forma placu zabaw. Szczegółowe analizy
nasłonecznienia działki i odległości od
sąsiadujących zabudowań wykazały, że przy
zachowaniu obecnego pawilonu na działce nie
można zbudować placu zabaw spełniającego
stosowne przepisy.
Pojawiły się głos rozczarowania ze strony
mieszkańców: “Większość nas apelowała o plac
zabaw, a propozycje wykluczają jego
wybudowanie, może lepiej będzie
zaproponować najpierw wybudowanie placu
zabaw na działce obok?”. Po zaprezentowaniu
wariantu z możliwą budową placu zabaw na

działce znajdującej się obok planowanego
MAL-u dopiero w kolejnym etapie, pojawił się
głos obawy jednej z mieszkanek, że mieszkańcy
nie dostaną placu zabaw, jeśli nie zostanie on
wybudowany od razu podczas tworzenia
MAL-u.
Mieszkańcy stwierdzili również, że potrzebują
budynku, który będzie funkcjonował przez cały
rok, że zależy im na tym, aby było to stałe
miejsce, dostępne dla mieszkańców. Co więcej,
wyrazili negatywne opinie związane z
wariantem proponującym wybudowanie
mniejszego budynku z placem zabaw obok.
Rozwinęła się dyskusja o wariancie, który
proponuje wybudowanie placu zabaw
zlokalizowanego na działce obok, pozostanie
budynku w takiej samej wielkości, w jakiej jest
obecnie i jedynie przeprowadzenie jego

remontu. Poniższe punkty przywołują
wypowiedzi i opinie mieszkańców. Część
wypowiedzi przytoczona została dosłownie, lub
w formie zbliżonej do dosłownej wypowiedzi,
po to by lepiej oddać atmosferę dyskusji:
Powierzchnia budynku MAL-u:
 „potrzebujemy miejsca na różne
aktywności, dla różnych grup wiekowych,
jedno pomieszczenie jest
niewystarczające, te mniejsze warianty nie
wchodzą w grę”;
 „budynek musi być, w takiej wielkości,
w jakiej jest teraz, poniżej 100m2 będzie za
mały”;
 „żeby zmieścić się w budżecie i pozostawić
powierzchnię 100m2, żeby te 30–40
krzesełek na spotkanie mogło się zmieścić,
trzeba zostawić budynek istniejący”.

Etapowanie budowy MAL-u (wariant 2):
 „nie, nie kombinujmy z wymianą obiektu –
wystarczy go zmodernizować, docieplić,
poprawić dach, zrobić większe okna i ten
obiekt będzie się nadawał, ma stalową
konstrukcję, nie grozi żadnym pęknięciem,
zawaleniem się”;
 „proszę przyjąć wariant, że mamy obiekt,
modernizujemy go i pieniędzy wystarczy
też na inne rzeczy”;
 „boimy się obietnic pod tytułem, że dzisiaj
zrobimy to, a w przyszłości kolejną rzecz”;
 „zdecydowanie lepiej jest zrobić coś teraz
i mieć poczucie, że jakiś etap jest
zamknięty, bo już bardzo długo na to
czekamy”;
 „warto jest nie myśleć o trzech rzeczach
na raz, skupić się na jednej i wykorzystać
potencjał, który teraz jest – jak najbardziej

ekonomicznie i szybko, w miarę
możliwości”.
Plac zabaw:
 „chcemy mieć i MAL, i plac zabaw”;
 „na pewno można z burmistrzem
porozmawiać, żeby jednocześnie
zorganizować MAL i plac zabaw”;
 „nie potrzeba nam nic więcej, niż jest przy
Jeziorze Zgorzała”;
 „wystarczy czysta strefa, teren zielony,
żeby była przestrzeń do spotkań, byle by
dzieci nie miały możliwości podejścia do
słupa” (wysokiego napięcia – przyp. red.);
 „miejsce ogólnodostępne, kawałek
czystego trawnika, z jakimś miejscem żeby
usiąść na ławce, dzieci mogłyby pobiegać,
żeby było ogrodzenie”;
 podpowiedzią może być MAL przy ulicy
Kajakowej – „kiedy jest ciepło, wystarczy,

że przed nim jest ustawionych kilka
drewnianych leżaków i mieszkańcy
wylegają na zewnątrz, wielkich rzeczy nie
trzeba, wystarczy przestrzeń”;
 „dla mnie najważniejsze jest to żeby było
bezpieczne, żeby to dziecko nie wyszło na
ulicę – miejsce ogrodzone, zamykane. Przy
MAL-u na Kajakowej mam wieczny
problem z dzieckiem, jest ciągły ruch
samochodowy, muszę mieć dziecko ciągle
na oku.”
Przestrzeń wypoczynku (wariant 1 i 2):
 przestrzeń zielona będzie stwarzać fajną
możliwość zorganizowania “kina pod
chmurką” w lato, to byłoby bardzo fajne;
możliwość organizowania różnych
inicjatyw od samych mieszkańców (np.
grille sąsiedzkie);
 należy ją oświetlić;

 wystarczy, jeśli to będzie zadbany trawnik;
 powinien być zamontowany monitoring,
żeby „osoby pijące pod wiaduktem i w
lesie nie przeniosły się pod MAL, żeby nie
było tam rozbitych butelek”;
 potrzebny będzie regulamin korzystania
z tej przestrzeni;
 wątpliwość, czy można otworzyć teren za
studnią dla dzieci.
Następnie podsumowano opinie dotyczące
poszczególnych wariantów:
 wariant 3 został odrzucony w całości ze
względu na zbyt mały budynek;
 wariant 2 został odrzucony ze względu na
obawy związane z etapowaniem
rozbudowy;
 zaakceptowany został wariant 1 –
remontowany jest budynek obecny, przed
nim powstaje przestrzeń wypoczynku,

przy czym wystarczać będzie nawet
skromne zagospodarowanie terenu (po
prostu ogrodzony trawnik i ławki), co
może też sprzyjać wykorzystaniu miejsca
na imprezy plenerowe. W miarę
możliwości budżetowych i formalnych
należy dążyć do budowy placu zabaw na
działce 94/6.
Po omówieniu kwestii związanych
z powierzchnią budynku i zagospodarowanie
terenu wokół niego podjęto temat aranżacji
wnętrza. W ramach dyskusji pojawiły się
następujące głosy:
 należy zapewnić dostępność pawilonu dla
osób na wózkach (podjazd)
 montaż przewijaka w toalecie

 zapewnienie miejsca dla wózków
dziecięcych, np. w postaci zadaszonego
tarasu przed budynkiem
 wyposażenie MAL-u w stół do ping-ponga
 ustawienie kilku stojaków na rowery, na
przykład między studnia a budynkiem
 potrzebna jest zarówno jedna większa sala,
jak też mniejsze pomieszczenia, dlatego
należy zastosować ruchome ścianki
działowe;
 schowki mogą być przydatne, by
zachować porządek w wielofunkcyjnych
pomieszczeniach;
 w miarę możliwości (zgodność z
przepisami) należy utworzyć aneks
kuchenny. Optymalnym rozwiązaniem
byłoby zastosowanie przesuwnych ścianek
tak, by aneks można było otworzyć
i organizować warsztaty kulinarne;

 należy zorganizować kącik dziecięcy
z dywanikiem;
 MAL warto byłoby wyposażyć w
komputery potrzebne do prowadzenia
zajęć dla seniorów. W tym celu można by
wykorzystać wycofane z użycia komputery
Urzędu Dzielnicy.
Poruszenie tematu dostępności przywołało
temat nawierzchni – pojawiła się sugestia, by na
terenie MAL do utwardzenia nawierzchni miejsc
postojowych i ścieżek stosowano asfalt, po
którym dzieci mogłyby jeździć na wrotkach
i rolkach. Zaproponowano też budowę
rampy/podjazdu dla rolkarzy/deskorolkarzy.

Dyskusję zakończył temat możliwości
ustawienia w pobliżu MAL-u stacji roweru
miejskiego – takie rozwiązanie jest przewidziane
w planach budowy parkingu Park&Ride przy
stacji PKP Jeziorki.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 20.00.

