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Streszczenie
Konsultacje społeczne prowadzone były w związku z opracowaniem wielobranżowej koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Parku Bródnowskiego.
Celem pierwszego etapu konsultacji w grudniu 2017 r. było poznanie potrzeb i opinii mieszkańców
oraz innych interesariuszy na temat parku oraz oczekiwanych modernizacji, usprawnień i nowych
elementów zagospodarowania.
W drugim etapie konsultacji do 3 lutego 2018 zbieraliśmy uwagi i opinie do roboczej wersji
zagospodarowania Parku Bródnowskiego.
Podsumowanie całego cyklu konsultacji i prezentacja koncepcji odbyły się 24 lutego 2018.
W konsultacjach wzięło udział ponad 660 mieszkańców (spotkania, warsztaty, punkt konsultacyjny
i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).
W I etapie diagnostycznym - "Powiedz, czego potrzebujesz w parku" - konsultacje prowadziliśmy
w kilku formach: spacer badawczy z przewodnikiem, spotkanie z podmiotami instytucjonalnymi
działającymi w parku, punkt konsultacyjny w parku (pod wiatą Przystanku Gofrowo), który działał
w dzień powszedni oraz w weekend, a także spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek.
Celem spotkania było przedstawienie uwarunkowań, poznanie opinii mieszkańców, a także
wypracowanie w grupach roboczych założeń dla poszczególnych kwestii problemowych, np. park
dla dzieci, sport i rekreacja, nowe usługi w parku oraz kwestie wody, infrastruktury i komunikacji.
W spacerze i spotkaniach wzięło udział ok. 100 osób. Oprócz tego wpłynęło kilkadziesiąt ankiet
i wniosków w formie pisemnej.
Wyniki pierwszego etapu konsultacji zasadniczo potwierdziły wstępnie przyjęte wytyczne
do zagospodarowania parku. Większość uczestników konsultacji docenia walory parku i przede
wszystkim oczekuje nie rewolucyjnych zmian, lecz poprawy komfortu, jakości, funkcjonalności
i estetyki, tj.:
•

zachowanie charakteru parku, układu przestrzennego i wielofunkcyjności

•

zachowanie zieleni jako największego atutu parku

•

modernizacja małego placu zabaw i rozbudowa atrakcji dla dzieci

•

miejsca do siedzenia – potrzeba renowacji lub wymiany ławek, większej ilości ławek

•

uporządkowanie komunikacji w parku (ścieżki parkowe, dojazd techniczny)

•

poprawa warunków dla imprez i wydarzeń (lepszy dojazd, przyłącza)

•

poprawa oświetlenia.

Pojawił się też szereg propozycji zwiększających funkcjonalność parku dla różnego rodzaju
użytkowników: dzieci, spacerowiczów, młodzieży, sportowców, osób z psami, itp., w tym:
•

woda w parku: modernizacja zbiorników, fontanna posadzkowa, zdroje

•

nowe miejsca do siedzenia; w tym z możliwością siedzenia wspólnego grup osób

•

więcej toalet, monitoring

•

poprawa komfortu i funkcjonalności parku przez cały rok

•

funkcje kubaturowe - kawiarnia i/lub multiteka/mediateka/pawilon

•

udogodnienia dla psów – kosze na odchody, psia toaleta, wydzielone miejsca

•

miejsca zadaszone dające komfort od pogody (słońca, deszczu, śniegu)

•

automaty z ziarnem dla kaczek.

Konsultacje wykazały kilka kwestii, w których zdania uczestników były zróżnicowane,
i które wymagają opracowań wariantowych i dalszej dyskusji, lub podjęcia decyzji rozstrzygających:
•

Park Rzeźby jest niewątpliwie bardzo cennym elementem parku, ale wśród mieszkańców
pojawiały się głosy o niezrozumieniu i obcości rzeźb. Do ustalenia w porozumieniu z Muzeum
Sztuki Nowoczesnej kwestie takie jak: „Strefa buforowa” wokół poszczególnych rzeźb;
możliwość wprowadzenia elementów małej architektury lub nasadzeń

•

Grill – sprzeczne głosy: usunąć (bo "śmierdzi, nieekologiczny", itp.); lub: zadaszyć i zwiększyć
komfort użytkowania; ew. zmienić lokalizację ("nie przy policji")

•

Tężnia solankowa - pomysł wyłoniony na konsultacjach, ale dyskusyjny
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•

Korty tenisowe - na konsultacjach mocno zaznaczył się problem likwidowanych kortów
(miejsce parku sensorycznego). Roboczo rozważna była alternatywna lokalizacja (np. przy
Komisariacie Policji Targówek, ul. Chodecka 3/5), ale równocześnie wniosek jest sprzeczny
z postulatem "nieprzeładowywania" parku obiektami i funkcjami

•

Biegacze, trasa biegowa - trasa biegowa jest ważnym elementem parku. W konsultacjach brali
udział biegacze, którzy zgłaszali postulaty. Do ustalenia pozostało, na ile należy wziąć pod
uwagę pojedyncze postulaty, tj.: zmiana przebiegu trasy, zmiana nawierzchni na bardziej
miękką (niż asfalt), alternatywna trasa biegowa na trawie, tor do sprintu, itp.

Wyniki konsultacji zostały wzięte pod uwagę w opracowaniu koncepcji, przy czym należy mieć
świadomość, że konsultacje są głosem doradczym w procesie projektowym, a nie wszystkie są
postulatami do realizacji (choćby dlatego, że niektóre się wykluczają lub nie biorą pod uwagę
możliwości i uwarunkowań).
W II etapie konsultacji – Skomentuj wstępną koncepcję pod koniec stycznia 2018 r.
przedstawiliśmy mieszkańcom koncepcję w wersji roboczej (w formie prezentacji na spotkaniu
konsultacyjnym wraz z makietą, w punkcie konsultacyjnym oraz w Internecie) . Uczestnicy konsultacji
generalnie zaakceptowali proponowane rozwiązania dotyczące modernizacji parku, takie jak:
renowacja zbiornika, drewniane podesty, fontanna posadzkowa, usprawnienia układu
komunikacyjnego, ścieżki, wzbogacenie zieleni, miejsca do siedzenia, górka saneczkowa, rozbudowa
placu zabaw, psi wybieg, poidełka, monitoring. Natomiast zastrzeżenia budziły kwestie tj.: zbyt dużo
proponowanych, nowych "atrakcji" w parku, budowa mediateki i pawilonów gastronomicznych, kwestie
zieleni w parku. Zgłoszono też szereg uwag technicznych, które pomogły dopracować koncepcję.
Łącznie podczas spotkania zgłoszono ok. 50 uwag, które w większości zostały następnie
uwzględnione.
Po prezentacji wstępnej koncepcji maile wpłynęło ponad 100 uwag. Pojawiły się obawy i sprzeciw
wobec zbyt daleko idących zmian w parku, zbyt dużej ilości atrakcji, wycinki drzew i rzekomej
planowanej "zabudowy parku". Po rozpatrzeniu ich w nawiązaniu do propozycji projektowych oraz
w wyniku decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek, wprowadzono do koncepcji następujące korekty:
• Rezygnacja z budynku "mediateki" w koncepcji parku
•

Rezygnacja ze stałej sceny (pozostawienie utwardzonego miejsca na scenę)

•

Rezygnacja z jednego z pawilonów - pozostawienie dwu pawilonów gastronomicznych –
w miejscu obecnego Gofrowa, oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Kondratowicza i ul. Chodeckiej

•

Rezygnacja z części proponowanych nowych elementów zagospodarowania: toru do jazdy
na rolkach, druga siłownia zewnętrzna, część boulodromów, kaczkomat, opcjonalny park
linowy

•

Dopracowanie koncepcji w zakresie kompozycji zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń,
zapisów odnośnie kompozycji i pielęgnacji zieleni, miejscowo większa powierzchnia trawników

•

Miejscowe korekty przebiegu ścieżek i ograniczenia powierzchni utwardzonej, lokalne korekty
nawierzchni ścieżek i wprowadzenie nawierzchni mineralno-żywicznej

•

Wprowadzenie wjazdu technicznego do parku od ul. Łabiszyńskiej, przez teren Spółdzielni
Mieszkaniowej Bródno. Rezygnacja z wjazdu technicznego do parku z ul. Kondratowicza

•

Zmiany w rejonie wejścia od narożnika ul. Kondratowicza i Chodeckiej

•

Ustalenie lokalizacji miasteczka ruchu drogowego na działce miejskiej nr 26/2 (poza parkiem)

•

Rezygnacja z proponowanych dwóch psich wybiegów; pozostawienie jednego psiego wybiegu
w południowo-wschodniej części parku, przy budynku Orange i Policji

•

inne drobne korekty wynikające z uwzględnienia uwag oraz z ustaleń roboczych

Podsumowanie konsultacji społecznych wraz z prezentacją zmienionej wersji koncepcji miało
miejsce w dniu 24 lutego 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Na spotkaniu podsumowaliśmy cały
proces konsultacji oraz zaprezentowaliśmy zmienioną koncepcję. Po prezentacji, w trakcie dyskusji,
uczestnicy zgłosili
ok. 70 komentarzy. Zgłaszane uwagi były na bieżąco wyjaśniane przez
przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Targówek, uczestników oraz w miarę potrzeb przez projektantów
z wyjaśnieniem i doprecyzowaniem rozwiązań proponowanych koncepcji. Część uwag została
uwzględniona jako "wnioski techniczne" w ostatecznej wersji koncepcji, zakończonej w marcu 2018 r.
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Wnioski z konsultacji.
Podsumowując cały proces konsultacji społecznych można stwierdzić, że udało się wypracować
rozwiązanie koncepcji modernizacji Parku Bródnowskiego, które wykorzystuje i rozwija
postulaty zgłoszone przez mieszkańców.
Rozwiązania, po korekcie koncepcji, zostały zaakceptowane przez większość uczestników konsultacji.
Udało się też rozwiać obawy o przyszłość parku. Natomiast kilka spraw pozostało kontrowersyjnych
i wskazane może być na etapie projektów i realizacji podjęcie dalszych konsultacji lub ostrożne,
etapowe wprowadzanie modernizacji, tj.:
• nawierzchnie z kruszywa granitowego wzbudziły obawy części uczestników - być może trzeba
wprowadzać je pilotażowo, pokazując mieszkańcom, jak one funkcjonują
•

drugi pawilon - kwestia ilości gastronomii w parku budząca zastrzeżenia części uczestników,
do ewentualnego etapowania. Ewentualnie realizacja pawilonu nie stricte komercyjnego, ale
jako "Nowej Toguny" - miejsce spotkań i ewentualnie projektu architektoniczno-artystycznego

•

miejsce za Policją/Orange - wybieg dla psów budzi zastrzeżenia części uczestników,
opcjonalnie alternatywne zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe. Docelowo, opcjonalnie
zagospodarowanie w powiązaniu ze zmianą funkcji budynku Orange, np. na przedszkole

•

zieleń - pielęgnacja zieleni, łąki piknikowe, łąki kwietne, nowe krzewy, rabaty - pozostają
tematem wrażliwym, budzącym sprzeczne odczucia, do dopracowywania na etapach
projektów i realizacji; może do realizacji etapowo, pilotażowo, z przyzwyczajaniem
mieszkańców do zmian, po niezbędnych analizach dendrologicznych.

Widok na Park Bródnowski (skrzyżowanie ulic: Kondratowicza – Chodecka)- zdjęcie z drona
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Wprowadzenie
Druga linia metra, która w ciągu najbliższych lat połączy Targówek ze ścisłym centrum Warszawy
zmieni oblicze dzielnicy. Będzie to sprzyjało rozwojowi dzielnicy jednak pojawiają się nowe wyzwania,
którym już dzisiaj staramy się wyjść naprzeciw. Takim wyzwaniem jest m.in. modernizacja Parku
Bródnowskiego. Jak będzie wyglądał Park, jaki charakter i funkcje otrzyma ta przestrzeń?
Właśnie o to zapytaliśmy mieszkańców, urzędników, architektów, urbanistów, aby wspólnie
wypracować koncepcję zagospodarowania. Wzajemna dyskusja stanowiła dobrą podstawą
do rozpoczęcia działań związanych ze zmianami w parku. Celem konsultacji było wypracowanie
wspólnej wizji parku z udziałem mieszkańców.
Park Bródnowski to „serce Targówka” oraz ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców. Park
zajmuje dzisiaj powierzchnię 22,5 ha. Powstał w latach 1976-1978 wg projektu inż. Stefanii
Traczyńskiej na terenie dawnych ogrodów działkowych. Z biegiem lat Park Bródnowski był
systematycznie unowocześniany tak, aby mógł odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W 1997 r.
przebudowano układ kompozycyjny zieleni. Przygotowano nowoczesne place zabaw dla dzieci
i młodzieży. Wydzielono miejsca do gier i zabaw ruchowych, boiska do koszykówki i siatkówki.
Aktywnemu wypoczynkowi służą także ścieżki parkowe przystosowane do jazdy na rowerach
i rolkach. Na terenie parku znajdują się stawy o łącznej powierzchni 0,7 ha, których lustro wody
wzbogacone zostało przez fontanny i aeratory napowietrzające wodę. Corocznie uzupełniane są
nasadzenia drzew i krzewów. Można podziwiać piękne drzewa takie jak: platany klonolistne, magnolie,
modrzewie, brzozy, lipy drobnolistne, buki, a także krzewy berberysu i forsycji.
Park Bródnowski to miejsce szczególne także w skali europejskiej. Powodem jest jedyny
w Polsce Park Rzeźby. Powstał w 2009 roku jako inicjatywa artysty Pawła Althamera, Urzędu
Dzielnicy Targówek oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace artystów z 5 kontynentów
znajdują się na terenie parku co umożliwia mieszkańcom bezpośredni kontakt ze sztuką współczesną.
Park Bródnowski to przede wszystkim miejsce do wypoczynku, rekreacji i edukacji i wyłącznie taki
charakter został przewidziany dla tego obszaru.
Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni do podzielenia się swoimi pomysłami
na pozytywne zmiany w Parku Bródnowskim.
Urząd Dzielnicy Targówek przeprowadził podczas wydarzeń dzielnicowych badania ankietowe wśród
użytkowników parku. Ankieta „Jaki ma być Park Bródnowski” została udostępniona podczas „Dni
Targówka” w dniach 2-3 września 2017, a ankieta „Co lubię i co należy zmienić w Parku
Bródnowskim” podczas odsłonięcia rzeźby „Mieszczanie z Bródna” w dniu 30 września 2017 r.
Zdecydowana większość ankietowanych, tj. ponad 70% oczekiwała wprowadzania zmian w Parku
Bródnowskim Wyniki ankiet posłużyły jako materiał wejściowy do rozpoczęcia w grudniu 2017 roku
właściwego procesu konsultacji (patrz: załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
Wyniki badań ankietowych jaki i przeprowadzone konsultacje umożliwiły projektantom przygotowanie
całościowej i spójnej koncepcji parku zachowującej jego niepowtarzalny charakter na mapie
Warszawy.

zdjęcie: Park Bródnowski, sierpień 2017, wyk. Cecylia Rotter
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Kalendarium konsultacji
Konsultacje społeczne „Jaki ma być Park Bródnowski?” przeprowadzono w dwóch etapach w okresie
6 grudnia 2017 - 28 lutego 2018 r. W tym czasie mieszkańcy mogli skorzystać z różnych form i miejsc
konsultacyjnych. W I etapie można było zgłaszać pomysły na zagospodarowanie parku, a w II etapie
uwagi do wstępnego projektu. Końcowym etapem było podsumowanie konsultacji i przedstawienie
mieszkańcom koncepcji na zagospodarowanie Parku Bródnowskiego.

I ETAP – POWIEDZ CZEGO POTRZEBUJESZ W PARKU
9 grudnia 2017

Spacer badawczy z przewodnikiem po Parku Bródnowskim

15 grudnia 2017

Spotkanie informacyjne dla podmiotów instytucjonalnych (interesariuszy)
działających w okolicy Parku Bródnowskiego

15 grudnia 2017

Punkt informacyjno-konsultacyjny – „Przystanek Gofrowo” w Parku
Bródnowskim

16 grudnia 2017

Otwarte spotkanie warsztatowe - współprojektowanie parku
w oparciu o przygotowane materiały prezentacyjne
Punkt informacyjno-konsultacyjny – „Przystanek Gofrowo” w Parku
Bródnowskim

6 - 30 grudnia
2017

Składanie pisemnych opinii i uwag mailem:
parkbrodnowski@targowek.waw.pl lub w Urzędzie Dzielnicy
II ETAP – SKOMENTUJ WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ

26 stycznia 2018

27 stycznia 2018

Dyżur plenerowy w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym
– „Przystanek Gofrowo” w Parku Bródnowskim
Otwarte spotkanie konsultacyjne - prezentacja wyników z I etapu
konsultacji (pokaz slajdów, robocza makieta parku)
Dyżur plenerowy w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym – „Przystanek
Gofrowo” w Parku Bródnowskim

do 3 lutego 2018

Składanie pisemnych opinii i uwag mailem:
parkbrodnowski@targowek.waw.pl lub w Urzędzie Dzielnicy
PODSUMOWANIE – PREZENTACJA KONCEPCJI

24 lutego 2018

Spotkanie podsumowujące – prezentacja wyników warsztatów i koncepcji
zagospodarowania Parku Bródnowskiego
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Schemat procesu konsultacji
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Akcja informacyjna
Akcja informacyjną była prowadzona za pomocą różnych kanałów komunikacji,:
-

Ogłoszenie na stronach internetowych urzędu dzielnicy i miasta o prowadzonym procesie
konsultacji:
http://targowek.waw.pl, http://konsultacje.um.warszawa.pl/ i inne.

-

Informacja w lokalnych mediach (gazetki lokalne, profile facebookowe urzędowe i jednostek
organizacyjnych)

-

Informacja na plakatach - druk 1000 szt. plakatów i 2000 ulotek, dystrybucja w obrębie
parku i w sąsiedztwie - w przestrzeni publicznej, w sąsiednich lokalach usługowych oraz na
sąsiednich osiedlach – przez wspólnoty mieszkaniowe

-

Lista mailingowa: Sąsiednie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Miejsca
Aktywności Lokalnej, Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, lokalne organizacje
pozarządowe, szkoły, instytucje kultury, sportu itp.

Plakat / ulotka I etap konsultacji

Plakat / ulotka II etap konsultacji
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Ulotka informacyjna o procesie konsultacji
z opisem kontekstu konsultacji

Plakat / ulotka, podsumowanie konsultacji

Zakres kwestii do dyskusji
Konsultacjom poddane zostały różne aspekty zagospodarowania terenu Parku, takie jak:
„Strefowanie parku” – potrzeby różnych grup użytkowników


Program funkcjonalny Parku – m.in. rodzaj i lokalizacja wydarzeń, oferta spędzania czasu
wolnego w różnych porach roku



Lokalizacja centralnego miejsca na imprezy



Zagospodarowanie i nawierzchnia nabrzeży zbiorników wodnych



„Mały” plac zabaw – możliwość zmiany lokalizacji i formy



Układ, nawierzchnia i liczba mniejszych alejek parkowych



ew. wprowadzenie ścieżki/ścieżek dla rolkarzy



Domek Herbaciany – ożywienie terenu wokół Domku



Wprowadzenie ogrodów społecznościowych



Zorganizowanie miejsca do pikników (miejsca, w którym można zjeść przyniesione ze sobą
produkty – alternatywy dla kawiarni).

Kwestie bezpieczeństwa i higieny:


Oświetlenie Parku (poza oświetleniem głównej alei) – rodzaj oświetlenia, jasność



Wprowadzenie monitoringu w wybranych obszarach/strefach Parku



Zorganizowanie psiej toalety, ustalenie zasad przebywania psów w Parku. (Ramy dyskusji
wyznaczone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego
Warszawy).
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Kwestia ewentualnego wprowadzenia do parku obiektów kubaturowych:


Wprowadzenie obiektu kubaturowego kawiarni (czy jest potrzebna, gdzie miałaby się znaleźć,
jaki miałaby mieć program) + mała gastronomia (czy jest potrzebna)



Wprowadzenie na obrzeżach Parku (w okolicy parkingów i należącej do Miasta działki przy
ul. Poborzańskiej) budynku multiteki (biblioteki z dodatkowymi funkcjami)



Toalety – liczba i lokalizacja (dyskusja uwarunkowana zasięgiem sieci).

Inne:


Ewentualne korekty zieleni (np. rozgęszczenie drzew)



Ewentualne modyfikacje w Parku Rzeźb (z uwzględnieniem opinii Muzeum Sztuki Nowoczesnej
oraz ewentualnej zgody na zmiany lokalizacji części rzeźb)



Inne potrzeby, oczekiwania i pomysły mieszkańców, w tym np. dotyczące obszarów Parku, które
w tej chwili są najmniej zagospodarowane, a ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany (np. teren
za „dużym” placem zabaw dla dzieci starszych, teren wokół grilla, teren za górką przy
ul. Wyszogrodzkiej).

Kwestie, które nie mogą ulec zmianie i nieobjęte konsultacjami:


Pozostawienie istniejących aeratorów w zbiornikach wodnych.



Wprowadzenie do Parku fontanny (np. posadzkowej wraz z instalacją oczyszczania wody
w zbiornikach parkowych.



Pozostawienie głównych ciągów pieszych (alei parkowych) w niezmienionym przebiegu



„Duży” plac zabaw – teren wyłączony z projektowania – pozostawienie w obecnej lokalizacji
i formie, z uwzględnieniem projektu modernizacji (park sensoryczny)



Pozostawienie w Parku funkcji siłowni plenerowej – dopuszczalna jest zmiana jej lokalizacji
w stosunku do istniejącej i ew. rozbudowa o nowe urządzenia



Boisko „Syrenka” – teren wyłączony z projektowania – pozostawienie w obecnej lokalizacji
i formie



Obiekty Parku Rzeźby: Sylwia, Raj, Ai Weiwei, Domek Herbaciany, napis Bródno –
pozostawienie w obecnej lokalizacji. Pozostałe obiekty – dopuszczalna jest zmiana lokalizacji
w porozumieniu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i p. Pawłem Althamerem



Pozostawienie w Parku stacji Veturilo dla najmłodszych



Do Parku nie będą wprowadzane ścieżki rowerowe. Dopuszczalny jest jedynie ruch rowerowy
po jego obrzeżach



Zachowanie oświetlenia wzdłuż głównej alei Parku



Pozostawienie w Parku oferty (ścieżki) dla biegaczy, ale dopuszczalna jest zmiana przebiegu
obecnie wyznaczonej ścieżki



Pozostawienie w niezmienionym miejscu automatycznej toalety przy placu zabaw.
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PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI
Celem konsultacji społecznych było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie
planowanych zmian w Parku Bródnowskim oraz opracowanie nowej koncepcji zagospodarowania
Parku Bródnowskiego. W procesie konsultacji wykorzystano następujące formy konsultacji:
 spacer badawczy
 ankieta
 punkt informacyjno-konsultacyjny,
 spotkania z interesariuszami i mieszkańcami
 warsztaty konsultacyjne
 zgłaszanie uwag (mailem, bezpośrednio, pisemnie do oznaczonej skrzynki).
Konsultacje obejmowały dwa etapy.

I Etap – Powiedz, czego potrzebujesz w parku
Spacer badawczy i spotkanie z podmiotami instytucjonalnymi
Spacer badawczy po Parku Bródnowskim rozpoczynał konsultacje społeczne. Odbył się w sobotę,
9 grudnia 2017 w godzinach 12:00-14:00. Przewodnikami po Parku byli artysta p. Paweł Althamer
oraz społecznik lokalny p. Michał Mioduszewski.
Na spacer badawczy zostali zaproszeni Radni Dzielnicy, przedstawiciele wydziałów urzędu dzielnicy,
biur m.st Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” jak również
firm, jednostek działających w okolicach Parku Bródnowskiego, a także społecznicy lokalni.
W spacerze wzięli udział przedstawiciele, m.in. Urzędu Dzielnicy Targówek, Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego, przedstawiciele Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zespół projektowy oraz grupa
ok. 20 mieszkańców.

Spacer badawczy w Parku Bródnowskim, 9.12.2017 r.
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Podczas spaceru badawczego w Parku Bródnowskim, 9.12.2017 r.
Podczas spaceru uczestnicy zgłosili liczne uwagi i opinie, które pogrupowaliśmy na uwagi ogólne
oraz kwestie dotyczące, m.in. zbiorników wodnych, Parku Rzeźby, nowych usług, ławek, miejsc do
siedzenia, przebiegu ścieżek, itp. – wyniki przedstawiono w załączniku nr 5.
Spotkanie z podmiotami instytucjonalnymi odbyło się 15 grudnia 2017 w Urzędzie Dzielnicy
Targówek. Uczestniczyło 20 przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”,
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A., VIII Ogród Jordanowski, Zarząd Transportu Miejskiego, ARCA Biuro
Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel, Pracownię 44 STO oraz pracownicy Urzędu
Dzielnicy Targówek (Wydział Inwestycji, Wydział Infrastruktury, Wydział Kultury i Promocji, Referat
Analiz i Funduszy Europejskich).
Celem spotkania było omówienie warunków i funkcjonowania parku jako przestrzeni publicznej.
Uczestnicy wypowiadali się w zakresie potrzeb i oczekiwań odnośnie Parku Bródnowskiego.

Spotkanie z podmiotami instytucjonalnymi w Urzędzie Dzielnicy Targówek, 15.12.2017r.
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Punkt informacyjno-konsultacyjny
Punkt informacyjno-konsultacyjny zorganizowaliśmy w Parku Bródnowskim pod wiatą „Przystanku
Gofrowo” podczas I oraz II etapu konsultacji.
Celem działania punktu było informowanie o konsultacjach, zachęcanie do udziału oraz zbieranie
pomysłów na zagospodarowanie Parku Bródnowskiego.
Wśród odwiedzających najczęściej byli to użytkownicy parku - głównie osoby z dziećmi w wózkach,
osoby starsze, uczniowie szkół, biegacze i osoby spacerujące z psami. Wszyscy chętnie wypowiadali
się na temat parku. Łącznie ok. 50 osób odwiedziło punkt informacyjno-konsultacyjny.
Odwiedzający punkt w parku mieli możliwość wypowiedzenia się na rozwieszonych planszach
w czterech kwestiach, tj.:
1. Jakie są najważniejsze walory Parku Bródnowskiego?
2. Jakie są najsłabsze elementy/ cechy Parku?
3. Co w Parku wymaga modernizacji?
4. Czego brakuje w Parku? Co można by zrobić by ulepszyć Park?
W drugim etapie konsultacji była przedstawiona robocza wersja koncepcji zagospodarowania Parku
Bródnowskiego, do której można było zgłaszać uwagi.

Punkt informacyjno-konsultacyjny pod wiatą „Przystanek Gofrowo” w Parku Bródnowskim
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Punkt informacyjno-konsultacyjny pod wiatą „Przystanek Gofrowo” w Parku Bródnowskim
Wyniki zebrane w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym pod wiatą na „Przystanku Gofrowo”
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela.
Jakie są największe
walory Parku
Bródnowskiego?

Jakie są najsłabsze
elementy/cechy
Parku
Zieleń nie zadbana

2

Zieleń, dużo zieleni
(4)
Przyroda, ptaki (2)

3

Park jest idealny

4

Polany dla psów

5
6

Plac na scenę
Plac zabaw

7

Lody

„Gabinety” – brudne i
odstraszające
Rzeźba koło
Gofrowa – straszna
dla dzieci
Brudny staw
Brak dokarmiania
ptaków
Wandalizm

8
9

Zbiorniki wodne z
fontannami
Rzeźby

Za mało koszy na
śmieci
Sprzątanie liści

10

Oświetlenie

Grill - usunąć!

11

Wydarzenia, festyny

12

Kino letnie

L.p.
1

Słabe oświetlenie

Co w Parku
wymaga
modernizacji
/zmian ?
Wprowadzić
monitoring
Możliwość wejścia
do wody
Więcej koszy na
śmieci
Oświetlenie
Podwyższyć górkę
Odnowić mały plac
zabaw
Ławki pod kątem
prostym do alejki
Ławki na linii
prostej stawu
Leżaki na stałe
Ładowarki do
telefonu
Szklarnia
(podobnie do Domu
Kultury Świt)
Chodniki nawierzchnia taka,
by dzieci mogły
jeździć na rolkach

Czego brakuje w Parku ?
Co można by zrobić by
ulepszyć Park?

ławek ….. dla mam
karmiących dzieci
karmniki dla ptaków
kosze na psie kupy
fontanna dla dzieci
karmniki dla zwierząt
monitoring
większej górki na sanki
sklepu z lodami
miejsc parkingowych
w okolicy
muszli koncertowej
kawiarni
kortów, ściany tenisowej

14

13

Oświetlenie

14

Dużo ławeczek

15

Dużo lip dla pszczół

16

Kaczki

17

Blisko bloków

Automat z ziarnem
dla kaczek
Kryte miejsca do
grilla monitoring wprowadzenie
Dobrze utrzymana
zieleń
Opisy przy
rzeźbach.

parku linowego
leżaków
tężni solankowej strzelnicy
pubu całorocznego
wydzielonego miejsca
dla psów;
placu zabaw dla psów
całorocznego boiska
toalet
poidełek
fontanny posadzkowej
ze światłami dla dzieci

18
19
20
21
Uwaga: w nawiasie podano liczę wypowiedzi

Spotkanie konsultacyjne - warsztaty
Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów odbyło się w sobotę, 16 grudnia, w godz. 11.00-13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.
Celem spotkania było przedstawienie zainteresowanym wstępnie zdiagnozowanych uwarunkowań,
podjęcie dyskusji z udziałem mieszkańców nad poszczególnymi kwestiami dotyczącymi pożądanego
sposobu funkcjonowania i zagospodarowania Parku Bródnowskiego oraz na sformułowanie wniosków
dotyczących czynników i scenariuszy rozwoju.
Założeniem takiego trybu pracy było zbudowanie atmosfery sprzyjającej prowadzeniu procesów
rozwojowych miasta w sposób uwzględniający poglądy, opinie i interesy wszystkich stron.
Podczas spotkania grupa złożona z przedstawicieli interesariuszy, lokalnych liderów i ekspertów wraz
z przedstawicielami mieszkańców – pracując według zaproponowanego harmonogramu - zapoznała
się z założeniami projektu oraz wypracowała wnioski i postulaty na potrzeby koncepcji, pracując
według ustalonych zasad. Spotkanie składało się z trzech zasadniczych części:
Przedstawienie trybu opracowania koncepcji i omówienie uwarunkowań Parku Bródnowskiego
oraz założeń projektu, w tym warunków brzegowych i informacji dotychczas uzyskanych
z materiałów wejściowych i od instytucji.
-

Ankieta na temat Parku - jego walorów, wad, elementów do modernizacji oraz nowych
pomysłów - wraz z moderacją wizualną (głosowaniem)

-

Pracy warsztatowej w grupach problemowych wraz z prezentacją i dyskusją plenarną.

Praca warsztatowa w grupach problemowych

15

http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&date=2017-12-00&id=4538

16

Podczas spotkania konsultacyjno-warsztatowego w Urzędzie Dzielnicy Targówek, 16.12.2017 r.

http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&date=2017-12-00&id=4538
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Propozycje mieszkańców zgłaszane
podczas spotkania konsultacyjnowarsztatowego w Urzędzie
Dzielnicy Targówek metodą „burzy
mózgów” – zbieranie pomysłów za
pomocą karteczek, 16.12.2017 r.

W spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym, które odbyło się 16 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Dzielnicy Targówek uczestniczyło ok. 60 osób.
Podczas otwartego spotkania z mieszkańcami przeprowadzono, m.in.:
 diagnozę potrzeb,
 warsztaty w grupach problemowych
 badanie ankietowe
Wyniki diagnozy potrzeb przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela. Diagnoza potrzeb mieszkańców z otwartego spotkania, które odbyło się 16.12.2017
w Urzędzie Dzielnicy Targówek („burza mózgów” – zbieranie pomysłów na karteczkach)
4. Czego brakuje w Parku?
1. Jakie są
3. Co w Parku
Co można by zrobić by
2. Jakie są najsłabsze
największe walory
wymaga
ulepszyć Park?
L.p.
elementy/ cechy
Co przyciągnęłoby ludzi
Parku
modernizacji
Parku
i podniosłyby atrakcyjność
Bródnowskiego?
/zmian ?
przestrzeni?

1

Zieleń (10)

2

4

Lokalizacja w
centrum Bródna i
dostępność (9)
Otwarta przestrzeń
(7)
Wielofunkcyjność (6)

5

Park Rzeźby (6)

3

Park rzeźby - brak
spójnej koncepcji,
niezrozumiałe dla
mieszkańców (9)
Ławki - mało,
zniszczone (5)
Brudna woda (5)
Zaniedbanie,
dewastacja (3)

Brak kontroli, brak
monitoringu (3)

Przywrócenie
kortów (33)

toalety (26)

Zbiorniki wodne uporządkowanie
(17)
Oświetlenie (16)

całoroczności, obiektów
(23)

Domek
Herbaciany lepsze
wykorzystanie,
dostępność (11)
Ławki (7)

kawiarni z ogródkiem (21)

tężni solankowej (22)

kortów tenisowych (17)

18

L.p.

1. Jakie są
największe walory
Parku
Bródnowskiego?

3. Co w Parku
wymaga
modernizacji
/zmian ?
Potrzeba więcej
toalet (7)
Stworzenie
psiego parku (5)

monitoring (14)

Mało toalet (2)

Fontanny (5)

kaczkomaty (9)

Oświetlenie - za
słabe, niedoświetlenie
(2)
Plac zabaw - słabej
jakości; tylko dla
starszych dzieci (2)
Za mała powierzchnia

Zdjąć napis
Bródno (5)

miejsc do spotkań w czasie
niepogody (8)

Chodniki (4)

torebek na psie odchody
(8)

Zieleń, krzewy
(4)
Mała architektura
(4)

kwiatów, kwitnących
krzewów (7)
leżanek, podestów do
odpoczynku (6)

Zatłoczony

Odśnieżanie
zimą (3)

sceny do imprez (6)

Więcej zieleni by
wytłumić
samochody (1).

ślizgawek zimą (6)

6

Zbiorniki wodne (5)

Brak czystości (2)

7

Miejsce do
odpoczynku;
rekreacja dla każdej
grupy wiekowej (5)
Place zabaw,
rekreacja dla matek i
dzieci (5)
Boiska sportowe (3)

Zbyt gęsta zieleń
wzdłuż ul.
Kondratowicza (2)

8

9

10

Siłownia plenerowa
(2)

11

Asfalt dobry dla rolek
i wrotek (2)
Park biegacza
(promocja zdrowego
trybu życia) (2)
Integracja
społeczności
lokalnej, miejsce
spotkań sąsiedzkich
(2)

12

13

Otwartość

14

Kaczki (2)

Mało atrakcyjna
przestrzeń

15
16

Oświetlenie (2)
Miejsce do spacerów
(2)

17

Różnorodne
wydarzenia

Dużo asfaltu i betonu
Brak stałej
infrastruktury dla
wydarzeń
plenerowych
Zaułki służące
imprezowaniu

18

Górka saneczkowa

19

Atmosfera, charakter.

24
25

Słabej jakości mała
architektura
Zlikwidowane korty
tenisowe
Drzewa sadzone
"od linijki"
Za mało miejsc do
odpoczynku w cieniu
Chaos komunikacyjny
Roślinność mało
zróżnicowana
Za dużo boisk
Hałas od ulicy

26

Zaniedbana zieleń

27

Nieprzestrzeganie
obowiązku sprzątania

20
21
22
23

4. Czego brakuje w Parku?

2. Jakie są najsłabsze
elementy/ cechy
Parku

Co można by zrobić by
ulepszyć Park?
Co przyciągnęłoby ludzi
i podniosłyby atrakcyjność
przestrzeni?

miejsc do ochłody w gorące
dni, cienia, pergoli (12)

oświetlenia rzeźb (5)
miejsc do wypoczynku w
grupach (5)
dostępu do energii
elektrycznej w wielu
miejscach parku (5)
większa różnorodność
zieleni (5)
Dom Kultury, imprezy,
warsztaty (5)
krytych obiektów (3)
ścieżki dla biegaczy (3)
życia (3)
labiryntu fontann (2)
mediateki (2)
nowe chodniki do jeżdżenia
hulajnogą (2)
powinien być częścią
centrum lokalnego (2)
nowych elementów placu
zabaw (2)
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L.p.

28
29
30

31

32

1. Jakie są
największe walory
Parku
Bródnowskiego?

2. Jakie są najsłabsze
elementy/ cechy
Parku
po psach
Likwidacja kortów
Brak stref dla
młodzieży
Brak możliwości
wykazania i ćwiczenia
kreatywności
Brak możliwości
tworzenia
społeczeństwa
obywatelskiego
Brak możliwości
wzrostu i rozwoju

33
34
35
36
37
38
39
40
41
Uwaga: w nawiasie podano liczę wypowiedzi

3. Co w Parku
wymaga
modernizacji
/zmian ?

4. Czego brakuje w Parku?
Co można by zrobić by
ulepszyć Park?
Co przyciągnęłoby ludzi
i podniosłyby atrakcyjność
przestrzeni?

spójnej koncepcji (2)
oświetlenia (2)
strefy dla młodzieży (2)
placu zabaw dla małych
dzieci wysokiej jakości (2)
wesołe miasteczko (1)
dobrej komunikacji (1)
wpływu mieszkańców na
rozwój Parku (1)
Możliwości wejścia do
wody
mostków nad zbiornikiem
ławki
stoliki
trawa do siedzenia
animacji
ścieżki na trawie

Warsztaty w grupach problemowych
Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy metodą warsztatową wypracowywali w grupach
roboczych założenia dla poszczególnych kwestii problemowych, tj.: Park dla dzieci, Sport i aktywna
rekreacja w parku, Infrastruktura, bezpieczeństwo, higiena, Całoroczne usługi, kawiarenki.
Poniżej znajduje się synteza tych ustaleń.
Park dla dzieci
- Świetlica integracyjna - dzieci i seniorzy
- Podświetlone fontanny
- Dla dzieci - bezpiecznie
- Urządzenia stymulujące kreatywność, tor przeszkód
- Mały plac zabaw spełnia oczekiwania rodziców; ale mógłby być zmodernizowany
- Więcej huśtawek
- Plac zabaw dla dzieci - cień, naturalna nawierzchnia
- Lodowisko, np. Na oczku wodnym
- Dodatkowe elementy rekreacyjne w parku
- Daszki nad ławkami i nad piaskownicą
- Ścianka do tenisa
Oznaczenia na roboczej mapie:
- Zadaszone Grille
- Strefa Młodzieżowa Przy Policji
- Tężnia Solankowa
- Mostek Na Wyspie
- Przestrzeń Dla Dzieci W Strefie "Gabinetów"
- Miejsce Na Piknik Na Łące - formatowanie.
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Sport i aktywna rekreacja w parku
Bieganie
Trasy biegowe:
- ParkRun: pozostawienie istniejącej trasy Parkrun 2x2,5km – w 2018 r. Z budżetu
partycypacyjnego zostanie zamontowana tablica informacyjna i oznakowana trasa.
- Wprowadzenie trasy biegowej wokół parku z nawierzchnią gruntową, która zimą mogłaby być
wykorzystana na biegówki
- Wprowadzenie krótkodystansowych pętli z nawierzchnią tartanową
- Wprowadzenie krótkich zmierzonych odcinków do sprintu (np. z możliwością pomiaru czasu)
Nawierzchnie:
Skrajne opinie w sprawie nawierzchni ścieżek biegowych
- Asfalt – możliwość połącznia z rolkami
- Nawierzchnia gruntowa – wykorzystanie istniejących tras
- Nawierzchnia tartanowa – krótka pętla
- Nawierzchnia z kruszywa typu hansegrand.
Sporty zimowe:
- Sanki
- Tymczasowe lodowisko
- Biegówki np. w trasie biegowej.
Kalistenika:
najlepiej na trasie/w pobliżu tras biegowych
- ścieżka zdrowia
- street workout.
Strefa młodzieżowa:
W odseparowaniu od placów zabaw
- Pump truck
- „prawdziwy” skatepark
- urządzenia zabawowe dla młodzieży.
Wprowadzenie innych sportów, tj. badminton i inne – brak głosów.
Boule – brak głosów.
Korty tenisowe- silny konflikt w sprawie likwidowanych kortów tenisowych.

Mapa z propozycjami ożywienia parku w obszarze „Sport i aktywna rekreacja”
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Infrastruktura, bezpieczeństwo, higiena
1. Likwidacja ślepych lub zdublowanych ścieżek. Dotyczy to głównie ścieżek pokazanych
na mapce, jednakże padły również stwierdzenia dotyczące "właściwego rozmieszczenia"
innych ścieżek w Parku (tzn. poza głównymi ciągami komunikacyjnymi - północ- południe
czy wschód zachód , aby powstała coś a'la dookolna trasa spacerowa.
2. Modernizacja zbiorników wodnych. Padały pomysły odnośnie zmiany zbiornika wodnego
z betonowego na naturalny, lub też zrobienie pomostów przybrzeżnych, na których mogli by
wypoczywać ludzie.
3. Zmiana tras biegowych na nawierzchnie "naturalne", nieutwardzone, np. typu Hansegrand.
4. Poidełka no terenie "dużego" placu zabaw oraz w innych częściach parku.
5. Podświetlenie fontann.
6. Podświetlenie rzeźb.
7. Iluminacja głównych ciągów komunikacyjnych. Pomysłodawcy chodziło o to, aby w jakiś
sposób wyeksponować te główne ciągi piesze, uatrakcyjnić je w postaci dodatkowych
doświetleń drzew lub innych elementów parku.
Utworzenie "tężni solankowej".
8. Mostek nad wodą.
9. Doświetlenie alejek szczególnie od ul. Kondratowicza. Osoba zgłosiła zapotrzebowanie
na zwiększenie ilości latarń parkowych szczególnie w pasażach równoległych
do ul. Kondratowicza, gdyż wśród dużej ilości drzew występujących w tym rejonie, szczególnie
wieczorami i nocą jest bardzo ciemno i "nieprzyjemnie".
10. Fontanna posadzkowa. Woda do fontanny posadzkowej - dlaczego nie z basenów, bo musi
być czystsza.
11. Ucałorocznienie parku - głównie wieczorami i zimą. m.in. poprawa oświetlenia zapewniłaby
bezpieczeństwo i możliwość korzystania z terenu parku nawet przez całą noc, lub w okresie
zimowym - od późnych godzin wieczornych.
Całoroczne usługi, kawiarenki
- W parku potrzebna co najmniej jedna całoroczna kawiarnia wraz z ogródkiem
gastronomicznym. Kawiarnia wysokiej jakości, nie "budka".
- Powinien powstać obiekt wielofunkcyjny, najlepiej posadowiony na terenie obecnego
parkingu, realizujący funkcje Centrum Lokalnego, które miało być realizowane po drugiej
stronie ul. Kondratowicza, tj. kawiarnia, sala wystawowa ze szklaną ścianą która mogłaby być
rozsuwana i otwarta na park i razem z drewnianym podestem tworzyć scenę. Do tego miejsca
można by przenieść bibliotekę znajdującą się po drugiej stronie ulicy, powinna być też
możliwość organizacji zajęć i warsztatów dla różnych grup mieszkańców, coś na zasadzie
Miejsc Aktywności Lokalnej, które powstają w Warszawie, tak aby np. seniorzy mogli spędzać
czas z dziećmi na międzypokoleniowych zajęciach - np. wspólne warsztaty kulinarne.
Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić budowę wielopoziomowego lub
podziemnego parkingu.
- W dyskusji kładziono nacisk na to, że ma to być miejsce otwarte i ma służyć integracji
mieszkańców szczególnie wielopokoleniowej, funkcje Miejsca Aktywności Lokalnej.
- W każdym nowym obiekcie (kawiarnia, mediateka itp.) koniecznie ogólnodostępna toaleta
- Pożądana jest integracja obiektów z Parkiem - przeszklenia, rozsuwane ściany, tarasy,
ogródki, zielone dachy, itp.
- Nowe obiekty mogłyby być też zapleczem dla wypożyczalni krzeseł i leżaków, sprzętu
sportowego, itp.
- Należy też ożywić teren Domku Herbacianego, tak aby realizował podobne funkcje i stał się
miejscem działań dla lokalnej społeczności - np. potańcówki, plenery artystyczne itp.
Może warto zatrudnić animatora, który by się nim opiekował i pomagał mieszkańcom się
organizować.
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Wyniki ankiet ze spotkania konsultacyjno-warsztatowego
Po spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym otrzymano 53 ankiety z odpowiedziami na 4 pytania:
1. Jakie są największe walory Parku Bródnowskiego? 2. Jakie są najsłabsze elementy/cechy Parku?
3. Co w Parku wymaga modernizacji / zmian ? 4. Czego brakuje w Parku? Co można by zrobić,
by ulepszyć Park. Co przyciągnęłoby ludzi i podniosłyby atrakcyjność przestrzeni? i przestawiono
w poniższej tabeli.
Tabela. Zebrane informacje z ankiet po spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym
4. Czego brakuje w Parku?
1. Jakie są
3. Co w Parku
Co można by zrobić by
2. Jakie są najsłabsze
największe walory
wymaga
ulepszyć Park?
L.p.
elementy/ cechy
Co przyciągnęłoby ludzi
Parku
modernizacji
Parku
i podniosłyby atrakcyjność
Bródnowskiego?
/zmian ?
przestrzeni?

1
2

3

4
5

6
7
8
9

10
11
12

dużo miejsca, duża
powierzchnia (25)
dużo zieleni (21)

fontanny - brzydkie,
zaniedbane (15)
słabe oświetlenie (8)

dużo imprez dla
mieszkańców w dni
letnie (18)
place zabaw dla
dzieci (8)
lokalizacja (5)
miejsce spotkań z
przyjaciółmi (3)
dużo miejsca, duża
powierzchnia (25)
dużo zieleni (21)

brak monitoringu (2)

dużo imprez dla
mieszkańców w dni
letnie (18)
place zabaw dla
dzieci (8)
lokalizacja (5)
miejsce spotkań z
przyjaciółmi (3)

fontanny - brzydkie,
zaniedbane (15)

fontanny (17)

toalety (31)
kawiarni (29)

brak życia zimą (6)

zadaszone
miejsca do grilla
(8)
oświetlenie (8)

mało atrakcji (5)

toalety (5)

fontanny dla dzieci (12)

brak kawiarni i pubu
(4)

lepsze
planowanie
przestrzeni (3)

lodowisko (7)

mało atrakcji dla dzieci
(2)
mało toalet (2)

monitoringu (20)

dodatkowych miejsc do
siedzenia (6)
atrakcji dla dzieci (6)
zadaszonych miejsc na
grilla (3)
oświetlenia (3)

słabe oświetlenie (8)

koszy na psie kupy (2)

brak życia zimą (6)
mało atrakcji (5)

atrakcji zimą (2)
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brak kawiarni i pubu
(4)
14
brak monitoringu (2)
15
mało atrakcji dla dzieci
(2)
16
mało toalet (2)
Uwaga: w nawiasie podano liczę wypowiedzi

Uwagi i opinie mieszkańców: email, skrzynka kontaktowa, rozmowy
Przez cały czas trwania konsultacji pomysły, wnioski i uwagi można było zgłaszać także mailem
na adres parkbrodnowski@targowek.waw.pl lub bezpośrednio do skrzynki kontaktowej w Urzędzie
Dzielnicy Targówek. W ten sposób w I etapie konsultacji wpłynęły 23 maile z propozycjami
mieszkańców – patrz załącznik nr 6.
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Ponadto punkt konsultacyjny i warsztaty były okazją do rozmów mieszkańców i przedstawicieli
interesariuszy z zespołem projektowym, co dało projektantom dodatkowe informacje (m.in. pracownicy
VIII Ogrodu Jordanowskiego, właściciele lokali gastronomicznych w pobliżu parku, obsługa techniczna
parku, Fundacja Skwer Sportów Miejskich).

Mapa umiejscowienia przestrzennych instalacji artystycznych w Parku Bródnowskim
Park Rzeźby
Informacje wynikające z konsultacji społecznych oraz rozmów z przedstawicielami Muzeum Sztuki
Nowoczesnej:
Problemy projektowe
 „Strefa buforowa” wokół poszczególnych rzeźb
 Możliwość wprowadzenia elementów małej architektury lub nasadzeń w „strefy buforowe”
 Co zrobić z interwencjami malarskimi Przezwańskiej?
 Czy park rzeźby wpływa na stylistykę przyjętych rozwiązań?
 Co zrobić z rajem? Wyodrębnić od reszty parku i pozwolić na niekontrolowany wzrost/
kontynuować nasadzenia podkreślające ogródkowy charakter/ spróbować uporządkować/nie
ruszać
 Czy „to be found” posiada strefę buforową czy można na niej projektować nasadzenia/ciągi
piesze/mała architekturę?
 Czy wprowadzić do parku jednolitą informację wizualną |plany parku, drogowskazy, szlaki,
oznaczenia poziome| ujednolicona informacja wizualna dla całego parku obejmująca: rzeźby,
sport, atrakcje i inne czy wyodrębniona informacja wizualna tylko dla parku rzeźb czy brak
informacji wizualnej?
Problemy i uwagi zgłaszane przez przedstawicieli muzeum:
 aerator w pobliżu Sylwii powinien zniknąć – kwestia konkurencji
 podciągnięcie wody i kanalizacji pod Domek Herbaciany
 nawierzchnia pod rzeźbą „Mieszkańcy Bródna” powinna być wymieniona na szlachetniejszą
 nowe tablice informacyjne są w trakcie realizacji
 brak planów na rozbudowę Parku Rzeźb o nowe instalacje materialne.
Problemy i uwagi zgłaszane przez uczestników konsultacji społecznych:
 brak wystarczającej informacji na temat rzeźb
 szczególnie: brak szczegółowych informacji tłumaczących rzeźby dostępnych w parku
(bez konieczności szukania informacji w Internecie)
 brak akceptacji nagości w rzeźbie „Mieszkańcy Bródna”
 chęć podświetlenia wszystkich rzeźb.

24

II Etap – Skomentuj wstępną koncepcję
Drugi etap konsultacji społecznych, pod hasłem „Skomentuj wstępną koncepcję” trwał od 26 stycznia
do 3 lutego 2018 r. i przebiegał według poniższego scenariusza:
 Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek dla mieszkańców i wszystkich
zainteresowanych, z prezentacją wstępnej koncepcji, w oparciu o przygotowane materiały
prezentacyjne (wydruki planu zagospodarowania, prezentacja oraz robocza, syntetyczna
makieta Parku w skali 1:500)


Punkt informacyjno-konsultacyjny w Parku Bródnowskim, pod wiatą „Przystanek Gofrowo”



Udostępnienie projektu w Internecie, na stronie oraz na profilu facebookowym Dzielnicy
Targówek z możliwością przekazywania uwag do wstępnej koncepcji mailowo.

Zakończeniem procesu konsultacji społecznych było spotkanie podsumowujące, z prezentacją
koncepcji po korektach, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy
Targówek w sobotę, 24 lutego 2018 r.

Spotkanie konsultacyjne - prezentacja roboczej koncepcji
Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek z prezentacją roboczej wersji koncepcji miało
miejsce w sobotę 27.01.2018, w godz. 11.00-13.00, Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.
Program spotkania obejmował omówienie kontekstu i potrzeby konsultacji, podsumowanie przebiegu
I etapu konsultacji ze wskazaniem najistotniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, a także
prezentację i omówienie wstępnej koncepcji (prezentacja komputerowa oraz makieta).
Na spotkaniu zaprezentowaliśmy koncepcję zagospodarowania Parku Bródnowskiego oraz makietę
z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych w I etapie konsultacji
W dyskusji po prezentacji uczestnicy zgłosili ok. 50 uwag. Uwagi i komentarze z poszczególnych
elementów II etapu konsultacji wraz z komentarzem odnośnie uwzględnienia lub nieuwzględnienia
uwag – przedstawiono w złączniku nr 8.

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek:
prezentacja wyników z I etapu konsultacji, 27.01.2018 r.
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Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek Dzielnicy Targówek, 27.01.2018
kopia: http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=4578

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek Dzielnicy Targówek, 27.01.2018
kopia: http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=4578
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Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek Dzielnicy Targówek, 27.01.2018
kopia: http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=4578

1.1.1

Makieta (robocza wersja) – prezentacja wyników I etapu konsultacji, 27.01.2018 r.
Uwagi mieszkańców w II etapie konsultacji przekazane mailowo

Punkt informacyjno-konsultacyjny
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym na „dyżurze plenerowym” zorganizowanym pod wiatą
"Przystanek Gofrowo udostępniono wydruki z prezentacją koncepcji. Uczestnictwo mieszkańców
w porównaniu do I etapu konsultacji było niewielkie (było zimno i przez większość czasu padał
deszcz). Do punktu przyszło ok. 30 osób, które w większości wyrażała pozytywne komentarze
odnośnie propozycji na zagospodarowanie parku i miała nadzieję, że zostaną one zrealizowane.
Zostały sformułowane tylko dwie konkretne uwagi do koncepcji:
Uwaga

Proponowany sposób uwzględnienia

Ławki dla matek karmiących, z przewijakiem

Uwzględniono

Wprowadzenie monitoringu na obszarze parku

Uwzględniono
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Uwagi mieszkańców w II etapie konsultacji przekazane mailowo
Wstępną koncepcję projektu udostępniono w Internecie, platfofmie Konsultacji Społecznych, na
stronie Urzędu Dzielnicy Targówek oraz na FB Urzędu Dzielnicy Targówek, z możliwością
przekazywania uwag do wstępnej koncepcji mailowo. Wpłynęło ponad 123 e-maile z uwagami – patrz
załącznik nr 7.
Jednocześnie pracownik Urzędu na bieżąco odpowiadał na pytania mieszkańców dot. wstępnej
koncepcji za pośrednictwem mediów społecznościowych, również poza godzinami pracy Urzędu,
zachęcając do przekazywania uwag na adres konsultacji.
Odbyło się również spotkanie Zastępcy Burmistrza Grzegorza Gadeckiego z grupą mieszkańców,
którzy zgłosili potrzebę takiego spotkania.
Po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, jak i uwag wydziałów Urzędu Dzielnicy Targówek, Zarząd
Dzielnicy podjął decyzje uwzględniając większość zgłoszonych uwag, które wpłynęły na kształt
ostatecznej koncepcji.

Zmiany w koncepcji wprowadzone podczas II etapu konsultacji
Po rozpatrzeniu uwag zgłaszanych przez mieszkańców (a także uwag z Posiedzenia Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Targówek), w nawiązaniu
do propozycji projektantów oraz w wyniku decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek, wprowadzono
do koncepcji następujące korekty:
•

Rezygnacja z budynku "mediateki" w koncepcji parku,

•

Rezygnacja ze stałej sceny (pozostawienie utwardzonego miejsca na scenę),

•

Rezygnacja z jednego z pawilonów - pozostawienie dwu pawilonów gastronomicznych –
w miejscu obecnego Gofrowa oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Kondratowicza i ul. Chodeckiej,

•

Rezygnacja z części proponowanych nowych elementów zagospodarowania: toru do jazdy
na rolkach, drugiej siłowni zewnętrznej, części boulodromów, kaczkomat, opcjonalnego parku
linowego,

•

Dopracowanie koncepcji w zakresie opisu kompozycji zieleni; wprowadzenia nowych
nasadzeń (m.in. przy alejkach, przy dawnym lądowisku dla helikopterów, przy ulicach, przy
płocie budynku Orange, itp.), wprowadzenie bardziej precyzyjnych zapisów odnośnie
ewentualnej, miejscowej wycinki pielęgnacyjnej wyłącznie po analizie dendrologicznej,
zwiększenie powierzchni trawników zamiast nawierzchni utwardzonej (klasa na powietrzu),
więcej zieleni przy drewnianych podestach,

•

Miejscowe korekty przebiegu ścieżek,

•

Korekty nawierzchni ścieżek - zamiast proponowanego kruszywa granitowego, płyty betonowe
bezfazowe na ścieżce biegnącej od "miejsca centralnego" na wschód do ulicy Chodeckiej.
Wprowadzenie trzeciego rodzaju nawierzchni: nawierzchnia mineralno-żywiczna odpowiednia do jazdy na rolkach (w rejonie małego placu zabaw),

•

Wprowadzenie wjazdu technicznego do parku od ul. Łabiszyńskiej, przez teren Spółdzielni
Mieszkaniowej Bródno. Rezygnacja z wjazdu technicznego do parku z ul. Kondratowicza,

•

Zmiany w rejonie wejścia od narożnika ul. Kondratowicza i Chodeckiej (dawne lądowisko
helikopterów): dogęszczenie zieleni od ul. Kondratowicza i od Chodeckiej; placyk wejściowy
(posadzka, siedziska, informacja, stacja rowerowa); poszerzenie alejki w kierunku zbiorników
(do szer.4,5 m, jak inne główne alejki),

•

Ustalenie (spośród lokalizacji wariantowych) lokalizacji miasteczka ruchu drogowego
na działce miejskiej nr 26/2 (poza parkiem),

•

Rezygnacja z proponowanych dwóch psich wybiegów; pozostawienie psiego wybiegu
w południowo-wschodniej części parku, przy budynku Orange i Policji (decyzja związana
także z uchwałą Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie dopuszczenia wyprowadzania
psów bez smyczy na terenie Warszawy). W konsekwencji przesunięcie miejsc do grillowania,

•

Korekta lokalizacji i ilości "polan piknikowych",
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•

Klasa na wolnym powietrzu - zmiana nawierzchni z utwardzonej na naturalną; miejsca
do siedzenia nie jako ławki parkowe, ale drewniane "siedziska"

•

Mediateka – poza zakresem opracowania, ale sugerowane rozwiązanie w ramach powiązań
parku z otoczeniem w ramach centrum.

Inne, „oddolne” formy konsultacji
Po prezentacji I wersji koncepcji pojawiły się obawy mieszkańców wobec zbyt daleko idących zmian
w parku, zbyt dużej ilości atrakcji oraz rzekomej „wycince drzew” i planowanej "zabudowie parku".
Inicjatywa Sąsiedzka „Nie dla zabudowy parku” prowadziła akcje poprzez:
- dyskusje i aktywność na Facebooku;
- obecność i wypowiedzi na sesji Rady Dzielnicy w dniu 13.02. oraz na posiedzeniu Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
w dniu 15 lutego 2018 r.
- petycję skierowaną do Zarządu Dzielnicy Targówek złożoną w dniu 19 lutego 2018 r.
Po analizie spełnienia wymogów formalnych złożonej petycji stwierdzono, że przekazane listy
z podpisami nie spełniają wymogów formalnych określonych w art. 4 ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2014 (Dz.U. 2014 poz. 1195 z późn.zm.), ponieważ nie zawierają miejsca zamieszkania osób
podpisujących petycję. Wymogi ustawowe spełnia petycja składana za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zawierająca adresy e-mail osób podpisujących, ale treść obu petycji nie była tożsama.
Jednakże z uwagi na ważny interes społeczny, Zarząd zdecydował się odnieść do postulatów w niej
wyrażonych.
Postulowany zakres modernizacji, o którym była mowa w petycji tj. utrzymanie dotychczasowych
funkcji parku, poprzez m.in.: remont alejek, wymianę ławek i oświetlenia, remont zbiorników wodnych
i nabrzeży oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, znajdował się już we wstępnej koncepcji
zaprezentowanej na spotkaniu 27 stycznia br., dostępnej w postaci prezentacji na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy i na Facebooku. Wstępna koncepcja zakładała uporządkowanie drzewostanu, a nie
wycinkę drzew. Zarzuty dotyczące rzekomo planowanej wycinki drzew w pasie od ul. Kondratowicza,
były wielokrotnie dementowane w wypowiedziach przedstawicieli Urzędu i za pośrednictwem mediów
społecznościowych, a wszystkie działania w zakresie istniejącego drzewostanu, sposobu pielęgnacji
i nowych nasadzeń miały być poprzedzone szczegółową analizą dendrologiczną.
Pozostałe elementy, przeciwko którym protestowano tj. budowa 3 pawilonów, toru rolkowego i nowej
siłowni plenerowej zostały zmienione w koncepcji, decyzjami Zarządu Dzielnicy Targówek
po rozpatrzeniu i uwzględnieniu większości uwag, które zostały wyrażone na spotkaniu
konsultacyjnym i które wpłynęły mailowo (co opisano poniżej). Komunikat w tej sprawie podano
na oficjalnym profilu Urzędu już 5.02. br.

Prezentacja zmienionej wersji koncepcji
W sobotę 24 lutego 2018 w Urzędzie Dzielnicy Targówek miało miejsce podsumowanie konsultacji
społecznych i prezentacja zmienionej wersji koncepcji. Przedstawiono podsumowanie całości procesu
konsultacji oraz zaprezentowano zmienioną koncepcję. Po prezentacji odbyła się moderowana
dyskusja z możliwością wypowiedzenia się mieszkańców w poszczególnych grupach zagadnień:
"zieleń", "ścieżki parkowe i komunikacja" oraz "rekreacja i atrakcje w parku".
W spotkaniu udział wzięło ok. 100 osób, a w dyskusji zgłoszono ok. 70 uwag. Uwagi były na bieżąco
wyjaśniane przez przedstawicieli urzędu i projektantów, z uszczegółowieniem
rozwiązań
proponowanych w koncepcji (wykaz zgłoszonych uwag – patrz: załącznik nr 9).
Generalnie udało się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, zaakceptowane przez większość oraz
rozwiać obawy mieszkańców. Natomiast kilka kwestii, które pozostają najbardziej dyskusyjne można
uznać jako wskazówki do podjęcia decyzji lub dalszego rozpatrzenia na kolejnym etapie prac
projektowych.
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Podsumowanie koncepcji – prezentacja koncepcji w Urzędzie Dzielnicy, 24.02.2018
http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&date=2018-02-00&id=4607
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Podsumowanie koncepcji – prezentacja koncepcji w Urzędzie Dzielnicy, 24.02.2018
http://targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&date=2018-02-00&id=4607
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PODSUMOWANIE KONSULTACJI
Podsumowanie I etapu
Wyniki konsultacji zasadniczo potwierdziły wstępnie przyjęte wytyczne do zagospodarowania parku.
Większość mieszkańców docenia walory parku i przede wszystkim oczekuje nie rewolucyjnych zmian,
lecz poprawy komfortu, jakości, funkcjonalności i estetyki. Pojawiło się też szereg propozycji
zwiększających funkcjonalność parku dla różnego rodzaju użytkowników: dzieci, spacerowiczów,
młodzieży, sportowców, osoby z psami, itp. Konsultacje wykazały też kilka kwestii, w których zdania
uczestników były zdecydowanie odmienne i które wymagają opracowań wariantowych oraz dalszej
dyskusji lub podjęcia decyzji Urzędu.
Wytyczne ogólne do zachowania charakteru i modernizacji zagospodarowania parku
-

Zachować charakter parku, w tym jego zasadniczy układ przestrzenny i wielofunkcyjność
Zachowanie zieleni jako największego atutu parku; z miejscowym uzupełnieniem i pielęgnacją
Modernizacja małego placu zabaw i rozbudowa atrakcji dla dzieci
Miejsca do siedzenia – potrzeba renowacji lub wymiany ławek, większej ilości ławek; w tym
z możliwością siedzenia wspólnego grup osób
Uporządkowanie ścieżek parkowych; w tym usankcjonowanie przedeptów, ślepych
chodników, dublujących się ścieżek w rejonie „gabinetów”, itp.
Uporządkowanie komunikacji w parku
Utrzymanie i poprawa warunków dla imprez masowych (lepszy dojazd, przyłącza)
Utrzymanie i poprawa warunków dla różnych mniejszych imprez i wydarzeń, w tym oddolnych
inicjatyw mieszkańców i instytucji
Poprawa oświetlenia.

Postulowane nowe elementy zagospodarowania
-

Woda w parku: modernizacja zbiorników, wprowadzenie fontanny posadzkowej
i poidełek;
Nowe miejsca do siedzenia; w tym z możliwością siedzenia wspólnego grup osób
Więcej toalet;
Monitoring;
Ew. stałe miejsce na scenę;
Poprawić komfort i funkcjonalność parku przez cały rok, w tym zimą – lepsze światło,
całoroczne miejsca, podwyższenie górki saneczkowej; ew. tymczasowe lodowisko;
Funkcje całoroczne - kawiarnia i/lub multiteka/mediateka/pawilon;
Udogodnienia dla psów – kosze na odchody, psia toaleta, wydzielone miejsce na dla psów;
Miejsca zadaszone dające komfort od pogody (cień od słońca i zadaszenie chroniące przed
deszczem czy śniegiem);
Automaty z ziarnem dla kaczek.

Kwestie dyskusyjne
-

-

-

Park Rzeźby jest niewątpliwie bardzo cennym elementem parku, ale wśród mieszkańców
pojawiały się głosy o niezrozumieniu i obcości rzeźb, czy nawet o obsceniczności (nagość,
genitalia, urwane kończyny). Do ustalenia w porozumieniu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej
kwestie takie jak: „Strefa buforowa” wokół poszczególnych rzeźb; możliwość wprowadzenia
elementów małej architektury lub nasadzeń w „strefy buforowe”; co zrobić z interwencjami
malarskimi Przezwańskiej; czy aerator w pobliżu Sylwii powinien zniknąć – kwestia
konkurencji; postulat podświetlenia (wszystkich) rzeźb, itp.;
Grill – sprzeczne głosy: usunąć (bo "śmierdzi, nieekologiczny", itp.); lub: zadaszyć i zwiększyć
komfort użytkowania; lub zmienić lokalizację na bardziej dogodną i komfortową
("nie przy policji");
Tężnia solankowa - projekt mocno popierany na konsultacjach, ale być może dyskusyjny
środowiskowo... do rozpatrzenia i ew. wariantowania lub uwzględnienia w dalszym etapie;
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-

-

Korty tenisowe - na konsultacjach mocno zaznaczył się problem likwidowanych kortów
(miejsce parku sensorycznego). Do rozważenia alternatywna lokalizacja kortów i ściany
do tenisa (np. przy komisariacie policji); ale równocześnie wniosek sprzeczny z postulatem
"nieprzeładowywania" parku monofunkcyjnymi obiektami ("korty są gdzie indziej,
komercyjne");
Biegacze, trasa biegowa - trasa biegowa jest ważnym elementem parku. W konsultacjach
brali udział „biegacze”, którzy zgłaszali postulaty, tj. zmiana przebiegu trasy, zmiana
nawierzchni na bardziej miękką (niż asfalt), alternatywna trasa biegowa na trawie, tor
do sprintu, itp.

Plansza z wynikami I etapu konsultacji

Podsumowanie II etapu konsultacji
Wstępna koncepcja została zaprezentowana na spotkaniu w dniu 27.01.2018 r i udostępniona
na stronie internetowej Urzędu w postaci prezentacji. Od tej daty mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi
(szczegółowy wykaz w załączniku nr 7), które podlegały analizie pracowników Urzędu i zespołu
projektowego. Z przesłanych maili wynikało, że znaczna część koncepcji zyskała uznanie, tj. remont
zbiorników wodnych i nabrzeży, budowa fontanny posadzkowej dla dzieci, modernizacja małego placu
zabaw i górki saneczkowej, montaż poidełek, dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wymiana
ławek, koszy i oświetlenia oraz montaż monitoringu.
Natomiast w odniesieniu do elementów dyskusyjnych, Zarząd przekazał architektom, celem korekty
wstępnej koncepcji, następujące ustalenia:
1. Przeniesienie toru rolkarskiego poza granice parku – propozycja w tym zakresie zostanie
przekazana do Zarządu Dróg Miejskich celem ujęcia w projekcie modernizacji ul. Kondratowicza
2. Pozostawienie jednego pawilonu w miejscu obecnego Przystanku Gofrowo (rezygnacja
z drugiego obiektu w tej lokalizacji)
3. Pozostawienie małego obiektu z toaletą od strony skrzyżowania ul. Kondratowicza
i ul. Chodeckiej
4. Uzupełnienie nasadzeń drzew, szczególnie w rejonie skrzyżowania ul. Kondratowicza
i ul. Chodeckiej
5. Rezygnacja z umieszczania w koncepcji nowej siłowni plenerowej
6. Ulokowanie miasteczka rowerowego poza granicami parku
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Z uwagi na pojawiające się liczne pytania dotyczące powstania mediateki i parkingu
wielopoziomowego, Zarząd Dzielnicy uznał, że ten temat wymaga osobnej, szerszej dyskusji, która
w przyszłości będzie dotyczyła modernizacji ul. Kondratowicza, zagospodarowania bazaru i terenów,
sąsiadujących z końcową stacją metra.
Uznano, że koncepcja zagospodarowania Parku Bródnowskiego będzie obejmować jedynie teren
parku w jego obecnych granicach, natomiast pozostałe kwestie dot. zagospodarowania jego
otoczenia, poruszone w czasie konsultacji, są sugestiami do rozważenia w przyszłości.

Koncepcja zagospodarowania Parku Bródnowskiego

Podsumowanie całego procesu konsultacji
Podsumowując cały proces konsultacji społecznych można stwierdzić, że udało się osiągnąć
kompromisowe rozwiązanie koncepcji zagospodarowania Parku Bródnowskiego, które wykorzystuje
i rozwija postulaty zgłoszone przez mieszkańców w I etapie konsultacji oraz uwzględnia wnioski
płynące z II etapu. Rozwiązania, po korekcie koncepcji, zostały zaakceptowane przez większość
uczestników konsultacji. Udało się też rozwiać obawy mieszkańców o przyszłość parku.
Natomiast kilka spraw pozostało kontrowersyjnych i wskazane może być na etapie projektów
i realizacji podjęcie dalszych konsultacji społecznych, lub ostrożne, etapowe wprowadzanie
modernizacji. Sprawy, które pozostają najbardziej dyskusyjne i mogą wymagać albo zdecydowanych
decyzji władz dzielnicy, albo etapowego, pilotażowej realizacji, to:
•

Nawierzchnie z kruszywa granitowego ("HanseGrand"), które wzbudzają obawy części
mieszkańców - być może trzeba wprowadzać je pilotażowo, w wybranych częściach parku,
pokazując mieszkańcom, jak one funkcjonują, zarówno w lecie, jak i w innych porach roku
(obawy o "rozmiękanie nawierzchni", trudności w jeździe na wózkach inwalidzkich, itp.).

•

Drugi pawilon - kwestia ilości gastronomii w parku budząca zastrzeżenia części
mieszkańców, do ewentualnego etapowania. Ewentualnie realizacja pawilonu nie stricte
komercyjnego, ale jako "nowej Toguny" - miejsce spotkań, i ewentualnie projektu
architektoniczno-artystycznego.

•

Zieleń - pielęgnacja zieleni, łąki piknikowe, łąki kwietne, nowe krzewy, rabaty - pozostają
tematem
wrażliwym,
budzącym
sprzeczne
odczucia
różnych
mieszkańców,
do dopracowywania na etapach projektów i realizacji; może do realizacji etapowo, pilotażowo,
z przyzwyczajaniem mieszkańców do zmian, po niezbędnych analizach dendrologicznych.

•

Miejsce za Policją/Orange - wybieg dla psów budzi zastrzeżenia części mieszkańców;
opcjonalnie alternatywne zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe. Docelowo, opcjonalnie
zagospodarowanie w powiązaniu ze zmianą funkcji budynku Orange, np. na przedszkole.

34

ZAŁACZNIKI:
Załącznik nr 1. Ankieta – Jaki ma być Park Bródnowski?
Ankieta została przeprowadzona wśród mieszkańców podczas „Dni Targówka” w Parku Bródnowskim, 2-3
września 2017 r. Celem badania było poznanie oczekiwań mieszkańców w zakresie zmian w Parku
Bródnowskim. Łącznie otrzymano 182 wypełnionych ankiet. Wyniki ankiet przedstawiono poniżej na wykresach
(liczbowo i procentowo) oraz w tabelach.

I. WYNIKI ANKIETY
1. Czy oczekuje Pani/Pan zmian w parku?

Zdecydowana większość ankietowanych, tj. ponad 70% oczekuje wprowadzania zmian w Parku Bródnowskim.
Poniższa tabela zawiera propozycje mieszkańców zawarte w ankiecie.
Propozycje zmian w Parku Bródnowskim
atrakcje dla dzieci: park wodny, trampoliny, dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, park linowy,
wyciągi dla dzieci, górka do zjeżdżania na sankach, boisko dla młodszych dzieci, więcej placów
zabaw (np. dla najmłodszych), kreatywna przestrzeń dla dzieci, fontanny posadzkowe dla dzieci,
lodowisko odkryte
Więcej nowych ławek i koszy na śmieci, większa dbałość o porządek, punkt z wodą do picia i
mycia rąk
więcej kwiatów - klomby kwiatowe, więcej drzew, zieleni, większa dbałość o zieleń, podcinka
gałęzi - nowe ciekawe odmiany roślin, uporządkowanie części zielonej od ul. Kondratowicza,
uporządkowanie parku od ul. Rembielińskiej
psi park / miejsce do wyprowadzania psów / psy na smyczy, sprzątanie właścicieli psów po swoich
pupilach
gastronomia, kawiarnia, restauracja

Liczba
odpowiedzi
53

20
17
15
15

odnowienie nawierzchni alejek

13

poprawa czystości oczek wodnych, wcześniejsze wypełnianie wodą, staw zamiast oczek wodnych

12

bezpieczeństwo, częściej kontrola Policji i Straży Miejskiej, mniej osób pijących, monitoring

12

więcej oświetlenia (ciekawe rozwiązania np. altany świetlne)

10

więcej atrakcji, festynów, imprez

8

miejsca spotkań, leżaki, grille, ławy, całoroczne miejsce rekreacji dla rodzin

7

poprawa czystości toalet, toalety dla dzieci

7
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Propozycje zmian w Parku Bródnowskim
więcej zajęć rekreacyjnych dla dzieci i seniorów

Liczba
odpowiedzi
6

więcej sprzętów w siłowni plenerowej

5

inne rzeźby zgodne z charakterem parku, Rzeźba fontanna "Sylwia" postrach parku

3

budki dla ptaków, wiewiórki

2

muszla koncertowa

2

miejsce do przewijania

2

modernizacja małego placu zabaw - nawierzchnia

2

usunięcie drzewek owocowych z placu zabaw - osy, pszczoły
radio z kolumn

1
1

ścieżka ekologiczna

1

kurtyny wodne

1

zakaz jazdy na rowerach dla dorosłych

1

usuniecie samochodów z chodników

1
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9.

Co według Pan/Pani jest najsłabszym elementem/cechą Parku?

Odpowiedź
brak bezpieczeństwa - osoby spożywające alkohol wieczorami, monitoring
brak kawiarni, restauracji, małej gastronomii,
brudne oczka wodne, staw całoroczny
psie kupy / miejsce do wyprowadzania psów / psie kupy / brak wydzielonego miejsca dla psów / brak
stojaków z torebkami na odchody
nawierzchnia alejek
toalety - czystość, za mało
za mało huśtawek - przepełniony plac zabaw, dodatkowy plac zabaw, mało atrakcji dla dzieci
najmłodszych, dmuchańce,
brak tras biegowych i rowerowych
park rzeźby, Fontanna Sylwia , Toguna, kula
wszystko jest OK/brak
zbyt mało imprez plenerowych, brak informacji o imprezach
za mało kwiatów, zieleni, drzew, słabo zagospodarowane trawniki
mało cienia na placu zabaw
fontanna
brak kąpieliska dla dzieci
brak muszli koncertowej
brak zadaszeń przed deszczem
usunięcie drzewek owocowych z placu zabaw - osy, pszczoły, gnijące owoce
brak całorocznego obiektu z animacjami, wystawami
czystość
brak boisk dla młodszych dzieci
rowery w Parku
brak parkingów
Dni Targówka
brak stacji Veturilo

Liczba
odpowiedzi
21
13
13
12
10
10
10
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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II. METRYCZKA ANKIETY
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III. Podsumowanie wyników ankiet
W badaniu ankietowym w większości wzięły udział kobiety (66%). Najwięcej wypowiadało się osób w wieku 31-50
lat – ponad 80%, a najmniej poniżej 18 lat – 3%. Blisko 91 % mieszkańców mieszka na Targówku w pobliżu
Parku Bródnowskiego.
1. Zdecydowana większość ankietowanych oczekuje zmian w Parku Bródnowskim – 70,88 %. Najwięcej
propozycji dotyczyło atrakcji dla dzieci (53 odpowiedzi), tj. park wodny, trampoliny, park wodny, trampoliny,
„dmuchańce”, ścianka wspinaczkowa, park linowy, wyciągi dla dzieci, górka do zjeżdżania na sankach, boisko
dla młodszych dzieci, więcej placów zabaw (np. dla najmłodszych), kreatywna przestrzeń dla dzieci, fontanny
posadzkowe dla dzieci, lodowisko odkryte, a także, żeby było więcej nowych ławek i koszy na śmieci,
większa dbałość o porządek, punkt z wodą do picia i mycia rąk (23 odpowiedzi) oraz więcej kwiatów - klomby
kwiatowe, więcej drzew, zieleni, większa dbałość o zieleń, podcinka gałęzi - nowe ciekawe odmiany roślin,
uporządkowanie części zielonej od ul. Kondratowicza, uporządkowanie parku od ul. Rembielińskiej
(17 odpowiedzi).
Najmniej propozycji dotyczyło usunięcia drzewek owocowych z placu zabaw - osy pszczoły (1 odpowiedź),
radia z kolumn – (1 odpowiedź), ścieżki ekologicznej (1 odpowiedź), kurtyny wodnej - (1 odpowiedź), zakazu
jazdy na rowerach dla dorosłych (1 odpowiedź), zniknięcia samochodów z chodników (1 odpowiedź).
2. Najwięcej osób odwiedza Park kilka razy w tygodniu – 34,07% oraz średnio raz w tygodniu – 25,27%
3. Najwięcej mieszkańców przychodzi do Parku, aby pobyć na świeżym powietrzu – 33,49% oraz na spacery
z dzieckiem – 29,93%.
Najmniej osób przychodzi do Parku uprawiać sporty (tj. jazda na rolkach, rowerze, nordic walking, bieganie,
ćwiczenia na siłowni plenerowej, boiska) – 1,9% oraz na spacery z psem – 4,04%.
4. Zdaniem respondentów Park jest dobrze zagospodarowany – 65,92%, przeciwnego zdania było – 8,38%.
5. Zdaniem mieszkańców w skali od 1(zły) do 5 (bardzo dobry) Park jest:
 najlepszym miejscem na organizację wydarzeń plenerowych, koncertów, pikników (99 odpowiedzi
w skali 5) oraz do zabaw dla dzieci (81 odpowiedzi w skali 5), jak również dobrym miejscem
do odpoczynku dla ludzi starszych (75 odpowiedzi w skali 5).
 złym miejscem do spotkań w celu spożywania alkoholu - (51 odpowiedzi w skali 1),
6. Mieszkańcy wypowiedzieli się w ankiecie w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza - nie czuję się bezpiecznie,
5 oznacza – czuję się bardzo bezpiecznie, ponieważ:
 w Parku czują się bardzo bezpiecznie - 28,49% (w skala - 5) i bezpiecznie – 35,75% ( w skali 4)
 w Parku nie czuje się bezpiecznie - 2,79% mieszkańców.
7. W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – nie spełnia do 5 oznacza – w pełni spełnia, zdaniem mieszkańców
 Park spełnia oczekiwania mieszkańców - ok. 70% wypowiedzi (w skali od 4 do 5)
 Park nie pełnia oczekiwań mieszkańców - ok. 4,07% wypowiedzi (w skali 1).
8. Zdaniem mieszkańców największą atrakcją w Parku Bródnowskim jest plac zabaw - 74 odpowiedzi,
dużo zieleni – 46 odpowiedzi.

________________________
Ankieta i podsumowanie wyników opracował Referat Analiz i Funduszy Europejskich
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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Załącznik nr 2. Ankieta – Co lubię w Parku?
Ankieta została przeprowadzona w Parku Bródnowskim podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby
„Mieszczanie z Bródna” w dniu 30. 09. 2017 r. Pracownicy urzędu zapytali mieszkańców:
 Co lubią w Parku Bródnowskim?
 Co w Parku Bródnowskim należy zmienić?
W wyniku przeprowadzonego badania zebrano 136 ankiet. Wyniki zostały przedstawione
w poniższych tabelach 1 i 2.
Tabela 1.
L.p.
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17

Co lubię w Parku?
Odpowiedzi zebrano podczas odsłonięcia rzeźby „Mieszczanie z Bródna”, 30. 09. 2017 r.
Fontanna
Zajęcia sportowe
Domek herbaciany
To, że dostępny dla wszystkich, zadbany, piękna roślinność, woda, koncerty, festyny
Wszystko, fontanny, zieleń
Oczko wodne, drzewa
Piękne drzewa
Kasztany, kaczki, wiewiórki, plac zabaw
Fontanny, stawy
Place zabaw, boiska
Dużo zieleni, zaciszne alejki
Urozmaicona przestrzeń, RZEŹBY!
Ostatnio organizowanych jest dużo imprez! SUPER!
Dużo zieleni!!!
Cisza
Jeżyki :)
Drzewostan, asfaltowe alejki
Wspaniała obecność rzeźb
Wysepka jest świetna
Szerokie alejki nie przeszkadzają sobie rowerzystów i piesi.
Zieleń
Dużo ławek
Bliskość komisariatu
SM
Anioła
Damę pływającą z natryskiem
Napis BRÓDNO
Herbaciarnię
Przestronność
Puste trawniki z możliwością postawienia sceny
Jedna rzeźba nie zakłóca innej
Gładkie alejki - dzieci mogą jeździć na hulajnodze.
W parku najbardziej lubię to że jest blisko :)
Ale też podoba mi się Fontanna
Plac zabaw
Miejsce z boiskami do gry
Domek herbaciany
Fontanny, place zabaw dla dzieci, żywopłoty w kształcie labiryntu
Placyk zabaw
Kasztanowce
Piękną, ciekawą, zadbaną przyrodę
Przestrzeń dobrze rozplanowana człowiek czuje się swobodnie (w miarę upływu czasu,
tj. rozrostu drzew tu się trochę zmieni, ale to trzeba trochę poczekać)
Rzeźby nowoczesne i nietypowe (afrykańska chata - wiata na słupach)
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18

Fontanny
Drzewa
Kasztany

19

Fontanny
Plac zabaw dla dzieci ten nowoczesny
Jest dużo zieleni przez co jest bardzo ładnie.

20

Bardzo lubię w parku porządek, ład, dużo ławek, pięknie zrobione w jeziorku fontanny, dużo
kaczek pływających, dużo dzieci z rodzicami, piękna zieleń.
Fontanny, zieleń, drzewa owocowe, które są wspomnieniem lat dziecięcych
Spokój
Rzeźby, które są niezwykłe.
Rzeźby, przestrzeń, obszerną zieleń, fontanny.
Przyrodę
Plac zabaw
Imprezy
Cały park.

21

22
23

24
25
26

27
28

29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Fontanny.
Fontanny, mnóstwo zieleni i miejsc do relaksu.
Dużo dostępnej zieleni
Oczka wodne
Ładna główna aleja
Tereny dla dzieci
Otwarte boiska
Dostępność WC
Imprezy okolicznościowe
Zachodzące zmiany, np. Rzeźby.
Jest fajnie.
Przestrzeń, zieleń.
Staw i fontanny, domek herbaciany i inne rzeźby, place zabaw dla dzieci, przestrzeń, teatrzyki
latem w Gofrowie, akcje dla mieszkańców(np. Ubiegłoroczne spotkania co czwartek dla
rodziców i dzieci.
Że jest :)
Napis BRÓDNO
Gofrowo
Plac zabaw
Jeziorko.
Lubię w parku fontannę
Place zabaw dla dzieci
Jeziorko wodne, fontanny
Teatrzyki dla dzieci, pikniki ekologiczne, pikniki dla dzieci (mogłyby być więcej)
Lubię festyny i imprezy i kaczki.
Kaczki, lody, plac zabaw.
Duży plac zabaw, gofrowo.
Lubię napis BRÓDNO.
Mi się wszystko podoba.
Wszystko.
Wszystko mi się podoba co jest w parku, uważam że nic nie zmieniać, niech będzie jak jest jest super.
Mini jeziorko, Festyny, mnóstwo drzew.
Imprezy, fontanny, zieleń, Przystanek Gofrowo, boisko rekreacyjne.
Plac zabaw, napis BRÓDNO, kaczki, wyspa.
Zielony plac.
Fontanny, klomb kwiatowy z napisem TARGÓWEK.
Lubię plac zabaw dla dzieci. Lubię też jeziorko zadbane, nie tak jak było.
Zieleń, kwiaty, wodę, plac zabaw.

43

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Cały park jest fajny.
Dużo zieleni, ładne alejki, piękne fontanny i oczka wodne. Codziennie chodzę do parku.
Wszystko!
Lubię fontanny, lubię też rzeźby, Przystanek Gofrowo, lubię mostek.
Zieleń, kaczki.
Fontanny.
Festyny i fontanny.
Festyny.
Plac zabaw dla dzieci.
Fontanny. Dużo miejsca.
Zieleń, ścieżki, ławeczki, plac zabaw.

58

Zdecydowanie fontanny i rzeźby wodne. Rzędy młodych brzóz. Rzeźba w stylu "Hollywood" BRÓDNO, Przystanek Gofrowo.
Uwielbiamy łąki w parku.
Uwielbiamy część, gdzie znajduje się stary sad.
Uwielbiamy cały park.

59

Lubię dużo zieleni, kwiatów i drzew.
Trochę za mało ławek ustawionych w cieniu.

60
61
62
63

Zadbaną roślinność, kwiaty i drzewa. Są przepiękne!
Fontannę Sylwia.
Rzeźby, zieleń.
Podoba mi się utrzymanie zieleni (czystość). Także zainstalowanie fontanny.

64

Nowe fontanny, roślinność, cisza, gofrowo, napis BRÓDNO, stawy, to że jest duży, jest dużo
ławek, miejsc gdzie można odpocząć.
Oczka wodne, plac zabaw dla dzieci.
Lubię w parku dużą zieloną przestrzeń, duży obszar do spacerowania, zbiornik wodny z
kaczkami.
Park jest dobrze utrzymany. Zieleń zadbana, czynne fontanny, które są atrakcją parku.
Zieleń, kaczki, ludzi spacerujących.
Zieleń, plac zabaw, fontanny.
Przestrzeń - starczy drzew! (jest las bródnowski). Zieleń, fontanny, atrakcje kulturalne.

57

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Nowe fontanny, Pana Krecika z Metra, aleje drzew i przestrzeń.
Fontanny, dużo drzew, kwiaty.
Psy mogą się wybiegać.
Dużo zieleni.
Brak zabudowy, dla mnie to duży atut…
Rzeźby.
Stare drzewa owocowe.

75

Ścieżki rowerowe, stawy, drzewa owocowe, lody u Kusznera, imprezy (np. Jarmarki), joga.

76

Przestrzeń, zadbane alejki, kwiaty, czystość, imprezy zorganizowane. Woda + fontanny.

77

Rowery miejskie, dużo zielonej nie zadrzewionej przestrzeni, "Gra miejska" z tropieniem rzeźb
(jesteśmy z innej dzielnicy i bywamy rzadko, więc rzeźby są atrakcją).
Lubię w parku to, że zawsze nie wiadomo jaką rzeźbię znajdzie się , że jest; veturilo dla dzieci.
Wszystko.
Nowa rzeźba.
Jest ślicznie. Ładne jeziorko, jest czysto, można odpocząć, cisza, spokój.
1) Gofry, 2) Imprezy, 3) Kasztany.
Drzewa + zieleń.
Turniej rycerski,.
Jeziorko.

78
79
80
81
82
83
84

44

85

Oczka wodne i fontanny, rzeźby, dużo zieleni, Veturilo.
Place zabaw dla dzieci, itp. Imprezy i wydarzenia artystyczne.
Sam fakt jego istnienia :)

86

Nowe fontanny, to że jest dużo roślin, Gofrowo, stawy.
To, że jest duży i każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Jest dużo ławek, miejsc, gdzie można odpocząć.

87

Plac zabaw.
Napis BRÓDNO, fontanny, Przystanek Gofrowo, wyspa.
Zieleń, park zadbany, czysty, fajna górka w zimie.
Jest zielono, drzewa urosły, nie ma więc takiej pustki.
Przystanek Gofrowo, plac zabaw.
Lubimy spacerować, jeździć na hulajnogach i rowerach po parku.
Rzeźby, rzeźby i aktywności Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Woda, woda, woda
Spacery, odpoczynek.
Spotkania ze znajomymi, itd.
Wszystko, spacery, zieleń, rzeźby, atmosferę
Lubię jeziorko z kaczkami,
Ład i porządek
Dużo zieleni,
Plac zabaw,
Więcej kwiatów.
Choć nie jestem z Bródna to lubię to przebywać.
Cały park lubię, ale wydaje mi się trochę zaniedbany.
Strukturę parku, różnorodność dekoracji, napis BRÓDNO
Lubię ciszę, zieleń. Nie lubię kolorowych kresek w miejscach popękanych chodników.

88
89
90
91
92
93
94

95
96
97

103
104

Wszystko mi się podoba, dużo zieleni.
1.BRÓDNO, 2. Gofry, 3. Kaczki, 4. Anioł, 5. Kula, 6. Blaszany domek
Przestrzeń, zieleń, rzeźby, plac zabaw.
Rzeźby, nowa fontanna, Raj - magnolie na wiosnę.
Lodziarnia, dużo zieleni.
Miejsce do zabawy, tj. plac zabaw.
Zieleń i fontanny, rzeźby, Domek Herbaciany, Gofrowo
Zieleń, stawy, rzeźby, a tak ogólnie bardzo mi się podoba Park Bródnowski

105
106
107
108
109
110
111
112
113

Wszystko mi się podoba.
Trawniki.
Place zabaw, Gofrowo, Fontanny.
Rzeźby i fontanny.
W parku lubię dobrą atmosferę.
Napis BRÓDNO
Klimat, zieleń.
Ja lubię wysepkę, fontanny, festiwale, jeziorko, Przystanek Gofrowo.
1) Akweny wodne z fontannami, 2) Place zabaw

114
115

Plac zabaw, kwiaty, fontanny, Gofrowo
Jestem w parku po raz pierwszy, choć w Warszawie mieszkam od 3 lat. Jestem zachwycona:
zieleń, sztuka, przyjemne schronienia przed wiatrem (żywopłoty)

116

Jest piękna zieleń, kwiaty, fontanna, Park utrzymany w czystości, zadbany. Dużo jest rozrywek
muzycznych.
Lubię jak są występy, ale na scenie z prawdziwego zdarzenia.
Przestrzeń (zielone trawiaste poletka)
1. Park Rzeźby - powinien być w tym miejscu i zawsze i dalej rozszerzać kolekcje o nowe
zbiory, 2. Veturilo, 3. Przystanek Gofrowo, 4. Sadzawki.
Układ alejek, rodzaj nasadzeń, fontanny.

98
99
100
101
102

117
118
119
120

45

Jest dużo zieleni na wiosnę i jesienią jest pięknie i kolorowo. Jest dużo kwiatów.
Widoki, fontanny, przestronne zadbane zieleńce, Park Rzeźby.
Lubię spacerować i być blisko fontanny, które dają uroku i zdrowia i upiększając park.
Bardzo lubię spacerować i robię to codziennie. Lubię też odpoczywać wśród zieleni na
ławeczce przy fontannach.
1. Przepięknie i kształtowanie terenu, 2. Różnorodność roślinności i doskonała kompozycja, 3.
Park Rzeźby, 4. Spokojne miejsca do wypoczynku, 5. Pięknie zaprojektowany "Raj".
Dużo zieleni, ładny plac zabaw, fontanny.
Rzeźby, oczka wodne - pływające kaczuszki. Obecnie dużo dają fontanny! Anioł. Klomb nad
stawem! Tereny zabaw i sportowe.

121
122
123
124
125
126
127

Liczba
odpowiedzi

1

Podsumowanie najczęściej przedstawianych odpowiedzi
„Co lubię w parku?
Przestrzeń, zieleń, drzewa, klomby, „Raj”

2

Akweny wodne, fontanny, stawy, jezioro

75

3

Rzeźby, sztuka

44

4

Place zabaw

31

5

Imprezy, występy, festiwale

15

L.p.

88

Odpowiedzi na pytanie: Co w parku powinno się zmienić? przedstawiono w poniższej tabeli 2 z
posortowaniem na poszczególne bloki tematyczne, tj.:








Zieleń / teren
Dla Dzieci
Dla Młodzieży
Dla dorosłych /seniorów
Dla Wszystkich
Uwagi

Na 136 zebranych ankiet uzyskano - 127 odpowiedzi na pytanie: Co w Paku Bródnowskim należy
zmienić?, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 2.
L.P.

ZIELEŃ / TEREN Co w parku Bródnowskim powinno się zmienić?

1

Więcej kwiatów (9).
Klomby, romby kwiatowe - więcej (3).
Więcej kwiatów sezonowych.
Wazy z kwiatami.
Betonowe donice należy obsadzić bluszczem.
Aleje kwiatów.
Kwiaty - napis „Targówek"

2

Na głównym deptaku nie powinny przebywać psy. Wyznaczyć miejsca spacerów z psami.
Oczyścić z psich kup.
Plac zabaw dla psów (3)
Obowiązek sprzątania po psach.
Torebki i kosze na psie odchody.
Informacja nt. Psy - sprzątanie (edukacyjnie).
Więcej rzeźb.
Więcej rzeźb z cegły.
Nowa rzeźba.
Nowy napis BRÓDNO-PODGRODZIE.
Bardziej wyeksponować napis BRÓDNO.

3
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4

5

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wymiana nawierzchni alejek.
Wyremontować alejki.
Zmiana nawierzchni chodników.
Zamiana nawierzchni alejek na szlachetną kostkę z kamienia (kostkę bauma też pożegnajmy).
Raczej żwirowej bez nawierzchni.
Nowe chodniki.
Chodniki zastępować kostką "podwójne T" bez freau (gładką) aby dzieci mogły jeździć na
rolkach.
Ścieżkę łączącą "Przystanek Gofrowo" z przejściem dla pieszych - WYBRUKOWAĆ.
Alejki w parku powinny być równe i powinny się znajdować wyznaczone ścieżki dla rowerów (2).
Należy zadbać o alejki (chodniki z kostki brukowej), Wyrasta zieleń, chodniki się kurzą i nikt tego
nie widzi.
Dalsza wymiana chodnika przy Rembielińskiej.
Czystość chodników.
Alejki - dziury: trzeba zalać dziury żeby można było jeździć wózkiem inwalidzkim i z dziećmi
Zacienione trawniki należy obsadzić bluszczem, aby tworzyły "dywan zielony".
Dbałość o trawniki !!!
Większa dbałość o zieleń przycinanie, koszenie trawników (2).
Więcej trawy
Bardziej dbać o roślinność.
Likwidacja „przedeptów”.
Na wysepce powinno być czyściej i ładniej.
Więcej drzew.
Więcej drzew, np. posadzenie w miejscach w których grozi im wycinka.
Więcej kasztanowców.
Zmniejszyć ilość drzew wzdłuż Kondratowicza
Bieżące pielęgnowanie drzew.
Usunięcie drzew owocowych z placów zabaw w parku ze względu na pszczoły i osy.
Dosadzenie nowych drzew
Wycinka wyschniętych drzew.
Zniszczone dęby posadzone na 100-lecia ZHP - SKANDAL ZANIEDBANIA!
Wyschnięte dęby powinny być usunięte
Więcej krzewów, Więcej kwitnących krzewów.
Nasadzenie krzewów wokół parku
Ozdoby przyrodnicze
Więcej ozdobnych krzewów,
Więcej kwitnących krzewów różanych (2).
Przycięcie krzaków w alei w wejściu od ul. Wyszogrodzkiej - pół alei zarośnięte.
W wielu miejscach krzaki "kładą się na ścieżce". Należy skosić pas pomiędzy ścieżką
(chodnikiem) a krzakami.
Podjazdy dla wózków na schodach (2)
Oznaczenie jak trafić do toalety
"Zakaz palenia”
„Zakaz śmiecenia"
Oświetlenie ścieżek.
Zmienić oświetlenie na nowe.
Oświetlenie - lampy są BRUDNE! - wstyd dla Dzielnicy!
Brama wejściowa do parku od strony ul. Kondratowicza/ szpital
Izolacja od hałasu ulicznego.
Wyciszenie od strony Chodeckiej (jest bardzo głośno - powinien być ekran)
Większa dbałość o już istniejące place zabaw dla dzieci
Umywalki do mycia rąk (tj. w Parku w Powsinie)
Nie powinny powstawać nowe ścieżki rowerowe, które zakłócają odpoczynek w pięknym parku."
Lepsza czystość, szczególnie w soboty i w niedziele.
Żeby nie było śmieci w wodzie
Basen dla psów.
Większa edukacja mieszkańców dot. psich kup, Wybieg dla psów.
Park Rzeźby: Niektóre rzeźby są szpecące, Część eksponatów jest zaniedbana
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Inne funkcje

25
26
27
28
29

Niewystarczające oświetlenie
Brakuje oświetlenia (wejście od Wyszogrodzkiej)przy drewnianym placu zabaw,Nowe latarnie.
Poprawa poziomu bezpieczeństwa.
Ochroniarze w parku w porze nocnej.
Inna nawierzchnia alejek, Wymiana nawierzchni alejek (zapadnięta)
Utrzymanie roślinności i nowe nasadzenia
Funkcja relaksacyjne (utrzymanie)
Strefa wolna od ciszy
Szlak rowerowy dookoła parku.

L.P.

DLA DZIECI:

1

Więcej huśtawek dla dzieci w różnym wieku, szczególnie 1-2 lata (zabezpieczone),
Huśtawki.
Większe zjeżdżalnie dla dzieci.
Więcej boisk i placów zabaw
Kort tenisowy wykorzystać na plac zabaw nowy, innowacyjny
Wymienić popsute elementy placu zabaw.
Place zabaw - nowe zabawki (2)
Place zabaw (2)
Wodny plac zabaw.
Place zabaw są już do remontu.
Plac zabaw dla starszych dzieci"
Częściej atrakcje dla dzieci.
Miejsca wyznaczone dla mam z małymi dziećmi i niemowlakami
Miejsce do karmienia maluszków
Więcej miejsc przyjaznych mamom z dziećmi
Przewijaki dla dzieci (3)
Łazienka/toaleta z przewijakami.
Toaleta dla mam z dzieckiem: przebieranie, karmienie (2)
Trzeba zrobić wodotryski dla dzieci, tj. na bulwarach wiślanych (te z rzeźbą jesiotra).
Fontanna dla dzieci (podobnie jak na podzamczu).
Miejsce z fontannami, gdzie mogą pluskać się dzieci.
Lepsze place zabaw dla dzieci w wieku 3+
Stoły do piłkarzyków.
Tereny dla dzieci - tak, żeby rodzice mogli razem wypocząć. Proponuję przenośne napoje i kilka
stolików przy piaskownicy (tj. na Bulwarach Wiślanych)!
Park wodny (2), Fontanny dla dzieci, Basenik do pluskania,
Fontanna w parku do biegania po wodzie.
Rozbudowa placu zabaw.
Automaty z napojami przy placu zabaw
Więcej imprez sportowych dla dzieci.
Brak siłowni dla dzieci przy siłowni dla dorosłych.

23
24

2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Co w parku Bródnowskim powinno się zmienić?

Co w parku Bródnowskim powinno się zmienić?

L.P
.
1

DLA MŁODZIEŻY:

2

Ścianka wspinaczkowa.
Tyrolka (zjazd na linie).
Trampolina.

L.P.

DLA DOROSŁYCH/SENIORÓW : Co

1

Miejsca do ruchu dla seniorów tańca, muzyki (tego seniorom brakuje)

2

Powinna być jakaś atrakcja dla starszych osób.

Skate Park (2)

w parku Bródnowskim powinno się zmienić?
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3
4
5
6

Veturilo dla dorosłych.
Strefa do picia piwa (oddzielnie gdzieś na uboczu). Zakaz wstępu dla policji i Straży Miejskiej.
Wyznaczone miejsce, gdzie można wypić piwo.
Większa strefa sportowa
Amfiteatr (stałe miejsce)
Kino pod zadaszeniem

L.P.

DLA WSZYSTKICH: Co

1

Muszla koncertowa, estrada, tj. w innych parkach/ amfiteatr
stała scena na koncerty (11).
Zaprojektować i zrealizować stałą scenę do występów - teatr letni.
Estrada, by mogły odbywać się popisy szkół, seniorów, itd.
W parku powinna powstać scena a nie tylko jak coś się dzieje.
Restauracja (3) ,
Kawiarenka, miejsc żeby usiąść i wypić kawę, herbatę (10),
Więcej punktów gastronomicznych (3).
Kawiarnie, lodziarnie, ogródki, leżaki.
Knajpka jest słaba oferta brzydka- wzorem powinna być lodziarnia "U Kuncera"
W sezonie knajpa/restauracja,
Więcej gastronomii.
Brak infrastruktury gastronomicznej
Więcej jedzenia, więcej lodów
Mało miejsc z jedzeniem
Estetyczny budynek gastronomii
Kawiarnia/pizzernia/lodziarnia
Punkt gastronomiczny czynny cały rok.
Większy otwarty cały rok punkt z napojami, goframi, ciastkami i kawą.
Więcej miejsc na wypicie kawy.
Punkt gastronomiczny ze zdrowym naturalnym jedzeniem
Zdrowe przekąski dla dzieci.
Miejsce z kawą (2)
Automat z jedzeniem.
Baseny-fontanny do kąpieli (posadzkowe).
Fontanna, nowa, ładniejsza (4)
Modernizacja fontann.
Oświetlone, kolorowe fontanny (2)
Wymiana zniszczonej "Sylwii".
Zdecydowana wymiana "Sylwii” - jest ohydna.
Ładniejsze fontanny.
Woda powinna być napuszczana wczesną wiosną, bo jak do tej pory to była późno
napuszczana.
Wymiana głowicy fontanny
Fontanna komputerowa duża.
Źródełko.
Fontanny powinny być czyste i działać!
Proponuję, by na wodzie zrobić rzeźbę Syreny, która by rozpryskiwała wodę. Jest w stawie już
taka mała rurka stojąca do zamontowania na niej Syreny".
Toalety (więcej) i oznaczenia gdzie one są (18).
W parku porządna i zadbana toaleta!
Więcej TOI TOI
Miejsca do grillowania ze stołami (2)
Wydzielone miejsca do grillowania.
Miejsce grillowania: co najmniej 4 stoły, aby grupa mogła się zmieścić stoły na stałe i ławy.
Absolutnie zakazać grillowania w parku.
Powinno być więcej festynów (3) i atrakcji.
Więcej rodzinnych atrakcji
Powinny powstać całoroczne korty tenisowe. Jak na tak dużą dzielnicę choć jeden kort by się
przydał
"Poprawa bezpieczeństwa w parku.
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L.P.
1
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Skuteczniejszy dozór straży miejskiej w godzinach wieczornych - ochrona przed wandalizmem i
"śmieciarzami".
Basen (3).
Pawilon sztuki
Plaża (2)
Koncerty cykliczne, więcej koncertów (2)
Jeszcze więcej wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich
Więcej festynów (3).
Imprezy.
Jarmarki
Automat z jedzeniem dla kaczek.
Atrakcje wodno-mgielne w parku
Więcej animacji z ludźmi

UWAGI:
Bezpieczne przejście do parku z terenu nowych osiedli przy ul. Poborzańskiej. Obecnie nie ma
żadnej ścieżki, jest tylko dziki trawnik, często zaniedbany, walają się tam śmieci. Jest to teren,
który można by przyłączyć do parku i go obsadzić.
Błędem jest różnica poziomów między ścieżką rowerową a chodnikiem dzięki niej zaliczyłem
"glebę".
Więcej miejsc tj. Gofrowo.
Drugi Przystanek Gofrowo".
Żeby nie budować więcej kiosków handlowych.
Przystanek Gofrowo - budynek powinien być ładniejszy, teraz wygląda "odpustowo".
Słaby punkt gastronomiczny P. Gofrowo - nie wzbudza zaufania, nie wygląda na czyste miejsce
- słaby wybór asortymentu, nić świeżego nie prowadzi, tyko żywność przetworzoną.
Nie chcę, by zabudowano parku lub obrzeża obiektami typu mała gastronomia. Budka
Przystanek Gofrowo jest wprawdzie jedna, ale w zupełności wystarcza.
Gofrowo od strony Wyszogrodzkiej jeszcze jeden punkt.
Niewiele jest informacji o wydarzeniach, mieszkańcy sąsiadujący z parkiem nie wiedzą co się
tam dzieje: więcej plakatów, które będą informować i zachęcać i nie tylko do odwiedzenia i
wzięcia udziału.
Brak informacji o imprezach w parku.
Schody i ścieżki przebudować tak, aby rower mógł przejechać, np. schody łączące most z
Przystankiem Gofrowo, schody łączące ścieżkę wzdłuż jeziorka (linia prosta) z Przystankiem
Gofrowo, ścieżka obok schodów (obok rzeźby Toguna), ścieżka łącząca Gofrowo z przejściem
dla pieszych na ul. Kondratowicza
Nie podoba mi się kobieta z której leci woda i napis "BRÓDNO", bo tam zajmuje miejsce na
sankach do zjeżdżania.
Drzewa owocowe wyglądają ładnie wiosną, ale jesienią jabłka gniją i śmierdzą.
Skrócić imprezy wieczorne (hałas)
Zakaz wjazdu pojazdów
Zakaz jazdy rowerem po parku - są ścieżki rowerowe poza parkiem.
Więcej patroli wieczorami, żeby spacerowicze dłużej mogli korzystać z parku
Bardziej powinien być bezpieczny.
Zlikwidować zardzewiały kłębek drutu
Park jest trochę zaniedbany
Park mógłby być większy
Kosiarze trawy przy okazji koszenia niszczą zieleń
Schody których nie można pokonać wózkiem z dzieckiem
Chodniki wzdłuż szpitala wymienić
Nie budować bloków wzdłuż Rochatyńskiej!!! (za ciasno będzie)
Jest świetnie, ale jeszcze więcej przestrzeni dla sztuki jest zawsze potrzebne
Jeziorko trzeba go unowocześnić, oczyścić wodę i dużo fontann jak na Podzamczu
Niektóre ławki są zniszczone, połamane, itp.
Założyć monitoring.
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Woda w oczkach wodnych mogłaby być czyściejsza
Brak mi "kalejdoskopu.
Zbyt głośna muzyka w czasie różnych imprez.
Mniej głośnych imprez.
W parku dobrze by było żeby nie zagęszczać kioskami handlowymi i ścieżkami rowerowymi.
Wszystkie zmiany na lepsze mile widziane.
Zlikwidować korty tenisowe
Jak najmniej zabudowy w parku jeśli chodzi o bloki
Wejścia od ul. Poborzańskiej są bardzo zaniedbane.
W parku powinno się zmienić, to żeby wszyscy przestali śmiecić
Przy rzeźbie Mieszkańcy - potrzebne są opisy postaci
Poprawa bezpieczeństwa w weekend zwłaszcza w niedzielę przed południem
Niewystarczające oświetlenie."
Brak aktywności Domku Herbacianego (Bardzo dobra działalność jest przy Domu Dziennego
Pobytu przy Świętojerskiej.
Samochody ciężkie nie powinny wjeżdżać do parku na trawę (przygotowywanie imprez)
Żeby w parku nic się nie pobudowało
Po meczach kibice hałasują nocą w parku od ul. Wyszogrodzkiej 5-7.
PUB piwny przy Wyszogrodzkiej 7 czynny długo do 23:00 i młodzi klienci "wyżywają się" i
ordynarnie się zachowują.
Akcent malarski w parku
Brak informacji/ reklamy dotyczącej Domku Herbacianego oraz w sprawie imprez.

Ankieta i podsumowanie wyników opracował Referat Analiz i Funduszy Europejskich
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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Załącznik nr 3. Warunki brzegowe opracowania koncepcji
Warunki brzegowe do koncepcji określone w specyfikacji zamówienia (synteza):
•

Fontanna; oczyszczania wody; pozostawienie aeratorów

•

Pozostawienie głównych ciągów pieszych; inne można zmieniać

•

Wyłączone z projektu: duży plac zabaw, „Syrenka”, automatyczna toaleta

•

Pozostawienie w Parku siłowni plenerowej – dopuszczalna zmiana/ rozbudowa

•

Park Rzeźby: Sylwia, Raj, Ai Weiwei, Domek Herbaciany, „Bródno” – pozostawienie. Inne ew.
zmiana lokalizacji w porozumieniu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej artystą, p. Pawłem
Althamerem.

•

Do Parku nie będą wprowadzane ścieżki rowerowe. Pozostawienie w Parku stacji Veturilo
dla najmłodszych

•

Zachowanie oświetlenia wzdłuż głównej alei parku.

•

Ścieżka dla biegaczy – pozostawienie, ale możliwe zmiany

Założenia koncepcji przyjęte w oparciu o warunki brzegowe i wstępne analizy
•

Pozostawienie charakteru i funkcjonalności parku

•

Wielowartościowość - Park sąsiedzki, Park Rzeźby, Park Biegacza...

•

Modernizacja i usprawnienia (ławki, kosze, oświetlenie itp.)

•

Możliwość wprowadzenia nowych funkcji, dla różnych użytkowników

•

Usprawnienie układu komunikacyjnego

•

Usprawnienie obsługi wydarzeń tymczasowych

•

Nowe uwarunkowania: Metro, ul. Kondratowicza, projekty w pobliżu parku, ewentualna
multiteka / mediateka...
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Załącznik nr 4. Materiały wejściowe do koncepcji
W ramach etapu przygotowawczego do sporządzenia koncepcji zespół projektowy
przeanalizował dostępne materiały wyjściowe. Syntezę materiałów omówiono na spotkaniu
konsultacyjnym i zestawiono na mapie roboczej, użytej podczas konsultacji. Na materiały
wyjściowe składały się:
-

Warunki brzegowe modernizacji Parku Bródnowskiego (z zapytania ofertowego)

-

Informacja o wydarzeniach w Dzielnicy Targówek

-

Informacja o projektach z budżetu partycypacyjnego realizowanych w rejonie Parku
Bródnowskiego

-

Informacja o planie miejscowym obowiązującym dla terenów sąsiednich

-

Informacja Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy
Targówek

-

Informacja z Wydziału Infrastruktury dotycząca powierzchni parku

-

Archiwalne koncepcje parku

-

Projekt infrastruktury zapewniającej czystość wody w Parku Bródnowskim, Woźnicki
Zdanowicz Architekci, czerwiec 2017

-

Koncepcja zagospodarowania miejsca do grillowania,
Architektury Krajobrazu, marzec 2017

-

Badanie ankietowe dotyczące Parku Bródnowskiego (wrzesień 2017)

-

Informacja o przebiegu trasy Biegacza w Parku Bródnowskim

-

Badania gruntowe

-

Projekt budowy boisk dla dzieci starszych, ogrodu sensorycznego oraz doposażenie
placu zabaw w urządzenia edukacyjne i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych
na terenie części Parku Bródnowskiego, architekt Joanna Wójcik, lipiec 2017

-

Mapa zasadnicza z zaznaczeniem granic opracowania

-

Mapa zasadnicza z zaznaczeniem elementów zagospodarowania i wystroju
artystycznego

-

Koncepcja powarsztatowa ul. Kondratowicza - plan i wizualizacja oraz uwagi
do materiałów
stanowiących
podsumowanie
warsztatów
dotyczących
ul. Kondratowicza

-

Inwentaryzacja zieleni - mapa i tabele

-

Projekt zagospodarowania planowanej stacji metra

-

Park Rzeźby, https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie

-

Ortofotomapa (fotoplan) z 2017 roku pozyskana z Biura Geodezji i Katastru
m.st. Warszawy
Informacja
przetworzona
przez
serwer
WMS,
wms.um.warszawa.pl/serwis w styczniu 2018 r.

-

Zdjęcia z powietrza wykonane na potrzeby koncepcji: fot. Robert Ejsmond,
dronstudio.eu

-

Materiał dla zespołu projektującego Park Bródnowski - Standard dla rozwoju
zróżnicowanych form aktywności fizycznej w przestrzeni publicznej Warszawy,
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Fundacja Skwer Sportów Miejskich, Warszawa,
grudzień 2017.

Green Pi Pracownia
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Załącznik nr 5. Spacer badawczy – diagnoza potrzeb
W związku z rozpoczynającymi się konsultacjami społecznymi „Jaki ma być Park Bródnowski”,
9 grudnia 2017 r. odbył się spacer badawczy z przewodnikiem, na który zostali zaproszeni radni
dzielnicy, przedstawiciele wydziałów urzędu dzielnicy, biur m.st Warszaw, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” jak również firm, jednostek działających
w okolicach Parku Bródnowskiego oraz społecznicy dzielnicowi.
Podczas spaceru zgłaszano liczne uwagi i opinie, które pogrupowano i przedstawiono poniżej:
Uwagi ogólne
Opinia mieszkańca: zamiast robić rewolucje, lepiej zrobić proste rzeczy: wymienić ławki
i kosze na śmieci, posprzątać...
-

Opinia przewodnika: Pamiętać o oryginalnym projekcie, zachować charakter parku,
nie zmieniać charakterystycznych elementów (ścieżki)

-

Największa wartość parku – ludzie – mieszkańcy okolicznych osiedli (80 tys. osób!) faktycznie, dużo ludzi w parku, korzysta z różnych atrakcji, robi różne rzeczy (spacer, nordic
walking, biegacze, dzieci...)

-

Opinia przewodnika: Park – potrójne znaczenie: 1. Oryginalny projekt, park sąsiedzki, zieleń,
w tym drzewa owocowe; 2. Park Rzeźby; 3. Park biegacza (i chyba ogólnie szerzej sport?)

-

dyskusja: planowany zakres prac, czy modernizacja, czy przebudowa... ? Zakres, koszt.
Odp. urzędu – do ustalenia w konsultacjach i koncepcji; wg warunków brzegowych –
do zachowania charakter parku; ale też możliwe spore ingerencje... (przewidywany koszt prac
ok. 8,5 mln + 1 mln zł)

-

Co z elementami w niezłym stanie, stosunkowo niedawno wyremontowanymi – czy trzeba
zostawić, czy mogłyby jednak być do wymiany na lepsze, np. nawierzchnie nad zbiornikami,
w rejonie małego zbiornika, schody granitowe, itp.

-

dodatkowe komentarze odnośnie procesu konsultacji zimą, braku badań ruchu pieszych itp.

Zbiorniki wodne
Opinia mieszkańca: Zbiorniki wodne - wyczyścić, uzdatnianie, żeby nie stała i nie zarastała
glonami. Odp. urzędu: Stacja uzdatniania wody jest już zaprojektowana.
-

Oczyszczenie wody, remont niecki zbiorników

-

Renaturalizacja, oczyszczanie naturalnymi filtrami vs stworzenie basenów kąpielowych, parku
wodnego.

-

Ew. do dyskusji – ekologiczne sposoby oczyszczania zbiorników; renaturyzacja zbiorników
(na osiedlu mieszka pan, fizyk, który się tym zajmuje).

-

Dno zbiorników żeby był lepszy kolor żwirek farba do okrętów malowanie; lub żywice.

-

Większa ilość mostków przez zbiorniki?

-

Półwysep („wyspa”): - połączenie vs pozostawienie wyizolowanego

-

Aktualnie wykorzystywany: kino plenerowe, joga

-

Wyspa – most – most zwodzony tymczasowo rozkładany podczas festynów szermierskich,
średniowiecznych turniejów rycerskich.

Park Rzeźby
Park Rzeźby - wprowadzenie i geneza parku przedstawiona przez inicjatora Parku Rzeźby,
p. Pawła Althamera. Park jako "zabawa z mieszkańcami", wiele warstw, celowo
nie o wszystkim informacja tak, by trzeba było odkrywać park. Wielowymiarowe, warstwowe
doświadczanie parku. „Jeśli nowa informacja, to tak, żeby odkrywanie rzeźb było
[doświadczeniem, atrakcją] na miarę zbierania pokemonów (P. Althamer)
-

Paweł Althamer: przemiana świadomości sąsiadów, subtelna identyfikacja przestrzenna rzeźb
(interaktywna, aplikacja, Oculus), gondola w zbiornikach, mini zoo

-

Dyskusyjna plaża przy instalacji RAJ ?
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Nowe usługi
Nowa gastronomia, kubatura – estetyczny pawilon, przeszklony, ciepły (funkcje zimą);
oranżeria jak w Łazienkach; pawilon jak w Parku Skaryszewskim - Misianka ? - rogatki
Kubickiego przy Wedlu ?
-

Sugerowana kumulacja funkcji (np. mediateka, gastronomia, wc…)

Ławki i miejsca do siedzenia
Ławki – potrzeba miejsc do siedzenia integrujących (kilka ławek razem, siedziska, podesty...);
więcej ławek tak, by siedzieć twarzą do słońca; Ławki mobilne, przenoszone; a także leżaki,
krzesła... Ew. pomysł (Pawła Althamera) – różne ławki, zewnętrzna ekspozycja ławek
z różnych krajów/miejsc/parków za granicą (tak, jak w Belinir zewnętrzne muzeum latarni)
-

(a może w ogóle outdoroowa ekspozycja małej architektury parkowej – siedziska, ławki, itp. wybrać top małej architektury – pomysł na gdzie indziej / a la vitra muzeum?).

Korekty przebiegu ścieżek
Uporządkowanie ścieżek – są w parku ślepe chodniki, po których nikt nie chodzi – trzeba
je połączyć, albo zlikwidować
-

teren przy gabinetach w stronę Drabinki – nowe zagospodarowanie – uporządkowanie
ścieżek dublujących się na tych samych kierunkach

-

usankcjonowanie przedeptów.

Inne pomysły i inicjatywy
Oddolne Inicjatywy w parku: joga, kina plenerowe, spotkania przy Domku Herbacianym;
zjazdy motocyklistów, oddawanie krwi, koncerty
-

Wyznaczenie terenów na realizacje inicjatyw oddolnych, działania społeczne, etc.

-

Przyłącza dla organizacji imprez plenerowych (istnieją, ale nieużywane)

-

Informacje burmistrza: miejsca biegowe – trasa na trawie wykoszona w
od ul. Kondratowicza; krótka ścieżka do sprintu (?) w alejce w płd. części parku

-

media dociągnięte do miejsca dla imprez, foodtrucków itp. - elektryczność – agregaty
czy skrzynki i zapotrzebowanie mocy; woda

-

Zieleń - charakterystyczne dla parku – stare drzewa owocowe

-

dojazd techniczny i obsługa – do Gofrowo – obecnie oficjalnie niemożliwy – przewidzieć,
usankcjonować – ew. m.in. w zdublowanych alejkach; do rozważenia pochylnie zamiast
schodów; miejscowe utwardzenia kostką dojazdu na polany (obsługa imprez)

-

rozwiązanie problemu obsługi terenu przez MPO

-

lokalizacja wentylatorni metra – do ew. powiązania z kubaturą reorganizacją wejścia
od ul. Kondratowicza

-

rozmowa z mieszkańcami o
ew. lokalizacja przy parkingu.

potrzebach/wymiarach itp.

dot.

wybiegu

zieleni

dla psów;
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Załącznik nr 6. Uwagi przesłane mailem w I etapie konsultacji
Poniżej zestawiono uwagi z I etapu konsultacji przesłane mailem do Urzędu Dzielnicy Targówek
na adres: parkbrodnowski@targowek.waw.pl (pominięto zwroty grzecznościowe oraz podpisy
i w niektórych miejscach zredagowano tekst).
- Czego brakuje w Parku Bródnowskim? Po pierwsze ogrodzenia, które spowoduje bardziej
kameralną atmosferę w parku sprzyjającą odpoczynkowi. Szczególnie brak naturalnej zapory
od miejskiego zgiełku od strony wschodniej. Brak ławek przy większym zbiorniku wodnym, od strony
północnej .Mało urozmaicona szata roślinna. Brak osłon od deszczu w postaci daszków gdzie można
było by się schować podczas ulewnego deszczu .Więcej budek dla ptaków (te co są nadają się tylko
dla sikorek, potrzebne budki dla szpaków i jaskółek. Park jest mało urozmaicony. Często służy jako
jarmark do czego nie był stworzony. Park Bródnowski powinien pełnić przede wszystkim rolę miejsca
do wypoczynku i regeneracji dla mieszkańców .
- Zgłaszam się z wnioskiem o wydzielenie części parku z niskim ogrodzeniem przeznaczonej
do spuszczania psów luzem. Chodzi o teren kilku hektarów, a nie o mały wybieg. Np, w miejscu
polany z dawnym sadem i dostępem do jednego ze stawów.
Ważne, żeby zejście do stawu nie było strome, tak jak obecnie.
Jeśli miałby powstać mały wybieg dla psów, to proszę mój mail traktować, jako głos sprzeciwu. Lepiej
w takim razie nie zmieniać nic.
- Uważam, że powinno się dążyć do ogrodzenia parku z wyznaczonymi miejscami gdzie byłby zakaz
wchodzenia ze zwierzętami. Dla zwierząt pozostawiłbym miejsce od ulicy Kondratowicza do głównego
pasażu gdzie znajduje się Przystanek Gofrowo.
Wykorzystując przestrzeń stawu z fontanną proponuję aby w zimie mógł być wykorzystywany jako
naturalne lodowisko. Na pewno jest możliwe to do wykonania.
Dla dzieci starszych (10-15 lat) na pewno można zaproponować plac zabaw wraz z tyrolką oraz
uruchomić park linowy.
W kolejnych etapach prac można zmienić organizację ławek na przedłużeniu ulicy Poborzańskiej,
tak aby ławki nie były zamknięte z każdej strony krzewami. Można przyjąć ulicę Poborzańską jako
naturalne przedłużenie parku do ulicy Rembielińskiej z ograniczonym ruchem samochodów.
W miejscach zabaw dzieci można zrobić ujęcie z wodą do mycia rąk.
Uruchomić komercyjnie lub w ramach społecznego zarządzania korty tenisowe które niestety
zarastają.
- W mojej ocenie w parku powinno być więcej miejsca na odpoczynek z dziećmi - grill lub ogródki
restauracyjne.
W Parku Bródnowskim powinny być zadaszone miejsca na grilla.
Mieszkam na Bródnie i chciałabym, by w parku można było grillować - miejsca wyznaczone
z zadaszeniem.
W parku powinno być dużo miejsca by spędzać wolny czas – np. grillować.
- Proponuję powstanie w parku restauracji
- Chciałabym żeby w parku powstały ogródki restauracyjne
- Chciałabym żeby w parku powstały ogródki restauracyjne
- W parku powinien powstać restauracja z ogródkiem
- Powinny powstać restauracje / puby.
- W parku mogłyby powstać fontanny - miejsce gdzie mogłyby bawić się dzieci
- Fajnie by było gdyby w parku powstały fontanny, jak na podzamczu
- Jako mieszkanka Targówka chciałabym, aby powstały tam ogródki - miejsce gdzie można usiąść
z dziećmi, przyjaciółkami
- Proszę o miejsce do relaksu (rodzinny z dziećmi). Drzewo z książkami na wymianę, fontanna
- Byłabym wdzięczna za ogródek dla dzieci.
- Park jest dla mieszkańców Bródna jedynym dużym terenem zielonym, w którym mogą w spokoju
i ciszy spędzić czas na świeżym powietrzu. Park odwiedzają chętnie osoby starsze i rodziny
z dziećmi. Z uwagi na jego wyjątkowy charakter należy zrobić wszystko, aby nadal pozostał oazą
spokoju i ciszy. Wszelkie zmiany, które miałyby wprowadzić tam zabudowę restauracyjną

56

(czy wszelką inną) będą kłócić się z ideą parku jako miejsca spokoju. Rodziny z dziećmi chcą mieć
teren wolny od konsumpcji, gdzie nie są narażone na ciągłe pokusy. Już istnienie Przystanku Gofrowo
i rozkładanego obok płatnego, dmuchanego zamku stanowi zakłócenie ciszy i spokoju w parku.
Główną słabością parku jest oczko wodne w fatalnym stanie, któremu żadne aeratory nie pomogą,
tylko porządny remont. Oczko wodne z fontannami byłoby prawdziwą atrakcją.
Wszelkie prace modernizacyjne muszą zakładać jako element niezbędny pozostawienie parku jako
zielonej oazy spokoju i ciszy, tak potrzebnej w wielkim mieście, jedynego miejsca kontaktu z naturą.
Należy więc ograniczać wszelką ingerencję, nawet mającą rzekomo „ulepszać” park, stąd zasadne
jest wykluczenie tego terenu z budżetu partycypacyjnego.
W miarę możliwości należy zachować asfalt, który mimo upływu czasu jest idealną nawierzchnią
dla wózków, dziecięcych i inwalidzkich.
Ważne jest, aby park nie stał się elementem jakiejś gry, w której jakieś siły będą chciały zrealizować
w nim swoją wizję, czyli np. zmiany nie powinny być planowane pod przyszłe imprezy, które w parku
robi UDT, bo byłoby to zawłaszczanie parku. Zachowanie w nim jak największej powierzchni
elementów naturalnych i dzikich jest najważniejszą wytyczną.
- W tym momencie ten park bardziej służy psom niż ludziom. Ustawić kosze z woreczkami na odchody
po psach + tabliczki aby właściciele psów sprzątali po nich. Ogrodzić teren zielony (zakaz wstępu
psom), gdzie bez obawy będzie można położyć koc i dać swobodę dziecku aby raczkowało, uczyło
się chodzić i było bez strachu, że wejdzie w jakieś odchody. Jedyne takie miejsce to plac zabaw,
ale w upalne dni to mało jest tam miejsca. Jeśli właściciele chcą puszczać swoje psy bez kagańców
w parku jak to robią teraz to też bym ogrodził kawałek terenu, gdzie mogą się wybiegać z innymi
psami.
Poprawienie ławek i odmalowanie (niektóre się pozapadały w ziemi).
- Proponowałbym szereg działań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo, funkcjonalność
i atrakcyjność tego obszaru, również o charakterze sezonowym. Poniżej zwięzła lista postulowanych
zmian.
Bezpieczeństwo:
- Monitoring wizyjny
- Nowe oświetlenie
- Wygrodzenie stref wrażliwych
- Likwidacja stref niebezpiecznych
- Kosze / torebki na psie odchody
Celem byłoby zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z parku. Objąć to powinno
wprowadzenie monitoringu wizyjnego (początkowo w newralgicznych punktach z możliwością
dalszego rozwoju), zapewnienie ciekawszego i bardziej efektywnego oświetlenia zastępującego
obecne lampy kuliste oraz likwidację stref niebezpiecznych (np. ławki otoczone żywopłotami
oznaczone na planie numerem 1). Dodatkowo istotne byłoby wygrodzenie niskimi płotkami /
żywopłotami nowych stref wrażliwych takich jak np. plaża czy pluskowisko, celem uniemożliwienia
niekontrolowanego dostępu zwierząt. Ważne byłoby również zapewnienie systemu koszy na śmieci /
darmowych szufelek na odchody zwierzęce, tak by zwiększyć czystość terenu. Ważna byłaby również
wymiana przynajmniej części alejek parkowych z obecnych asfaltowych na żwirowe oraz
przebudowanie głównych ciągów komunikacyjnych (w tym ciągu okalającego park) z asfaltowego
na pokryty bez fugową kostką (łatwość jazdy na rolkach).
Strefa gier:
- Tory do minigolfa
- Tory do pétanque
- Stoliki szachowe
- Pola do gier w klasy
Celem działań w tym obszarze byłoby zwiększenie atrakcyjności parku oraz bardziej
równomierne rozmieszczenie obszarów rozrywkowych. Nowa, odrębna strefa gier w parku o nieco
innym charakterze niż dotychczasowa strefa sportowo-zabawowa zlokalizowana w lewej, dolnej
części parku mogłaby powstać w części prawej, górnej (na planie rozdzielonej na dwie lokalizacje
oznaczone numerem 5) mogłyby się znaleźć tory do minigolfa i pétanque oraz szachownice naziemne
z dużymi figurami lub stoliki szachowe czy narysowane pola do gier w klasy. Każda ze stref otrzymać
powinna również prostą tabliczkę informacyjną wyjaśniającą genezę i podstawowe zasady danej gry.
Strefa usług:
- Całoroczne kawiarnie
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- Całoroczne toalety
- Poidełka z wodą
Celem działań w tym obszarze byłoby zwiększenie dostępności usług w parku również poza
sezonem. Obejmować to powinno montaż 2 - 3 poidełek z wodą pitną na terenie parku, zabudowę 1 2 całorocznych toalet oraz zapewnienie kilku całorocznych pawilonów gastronomicznych, z których
część zlokalizowana byłaby w prawej, górnej części parku (na planie oznaczone nr 2). Kształt
pawilonów oraz ich ustawienie mogłoby tworzyć swoiste główne wejście do parku.
Strefa sportów
- Ścianki wspinaczkowe
- Boisko do badmintona
Celem działań w tym obszarze byłoby zwiększenie atrakcyjności i różnorodności oferty strefy
sportów przez dodanie ścianek wspinaczkowych dla dzieci mniejszych i większych a także budowa
boiska do badmintona.
Strefa plażowa:
- Piaszczysta plaża
- Pluskowisko
Celem działań w tym obszarze byłoby utworzenie nowej strefy w parku, w proponowanej
lokalizacji wzdłuż większego zbiornika wodnego. Strefa ta obejmowałaby piaszczystą plażę na której
w okresie letnim wystawiane byłyby leżaki oraz tak popularne w miesiącach letnich "pluskowisko" czyli
tryskającą z ziemi fontannę z uzdatnianą wodą, w której mogłyby brodzić / moczyć się dzieci. Strefa
plażowa powinna przylegać bezpośrednio do zbiornika wodnego i może mieć kształt podobny do stref
plażowych na bulwarach wiślanych (roślinność trawiasta oraz wygrodzenie od strony wody).
Organizacja tej strefy w proponowanej lokalizacji (na załączonym planie pozycje 3-4, wymagałoby
przeniesienia południowej ścieżki biegnącej wzdłuż zbiornika, tak by nie odcinała ona plaży od wody.
Aktywności sezonowe:
- Mini scena koncertowa
- Targi i kiermasze okazjonalne
- Iluminacja świąteczna
- Lodowisko
Celem działań w tym obszarze byłoby sezonowe podniesienie atrakcyjności parku. Działania
te obejmowałyby budowę mini sceny lub altany koncertowej (na planie obszar nr 6), gdzie sezonowo
mogłyby być organizowane koncerty lub przedstawienia. Dodatkowo w okresie świątecznym miłym
akcentem byłaby iluminacja świąteczna np. wzdłuż głównej alei (jeśli wokoło udałoby się
zorganizować całoroczne usługi typu kawiarnianego). Ponadto w okresie zimowym warto byłoby
organizować odkryte lodowisko (przykładowa lokalizacja nr 7) wraz z wypożyczalnią łyżew, na kształt
tej na rynku starego miasta.
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Załącznik nr 7. Uwagi przesłane mailem w II etapie konsultacji
W II etapie konsultacji na adres: parkbrodnowski@targowek.waw.pl wpłynęło 123 maili z uwagami,
które przedstawiono w poniższej tabeli podając, czy jest możliwe uwzględnienie w koncepcji
zagospodarowania Parku Bródnowskiego.
Usunięte zostały zwroty grzecznościowe oraz dane osobowe (podpisy); częściowo niewielka korekta
literówek, itp. Tekst pogrubiono w celu uwypuklenia głównych, poruszanych kwestii. Uwagi częściowo
posortowano w zakresie tego samego wątku a dłuższe, złożone, podzielono na odrębne wiersze
tabeli, pozostawiając w oryginalnej kolejności.
Tabela.
Treść uwag przesłane mailem w II etapie konsultacji
Fundacja Skwer Sportów Miejskich, ul. Józefa Sułkowskiego 12/14/8,
Warszawa, www.skwer.eu
Ogólne - Wprowadzenie wielu rozproszonych miejsc sprzyjających swobodnej
zabawie dzieci w przestrzeni poprzez aranżację zieleni i ukształtowania terenu,
szczególnie w obrębie polan parkowych, przy zachowaniu ich otwartego
charakteru i unikaniu przeładowania funkcjami. - Doprojektowanie północnowschodniego narożnika: wprowadzenie zieleni zaprojektowanej, częściowo
zacieniającej i siedzisk. Rozważenie zarządzenia obecnością deskorolkarzy
w parku poprzez wprowadzenie w tej części obszaru parku pojedynczych
elementów dostosowanych do ewolucyjnych sportów rolkowych (deskorolka,
rolki, hulajnoga), wprowadzonych w formule „skateable space” z
wykorzystaniem materiałów spójnych ze stosowanymi na promenadzie.
Przy takim rozwiązaniu możliwość wprowadzenia ograniczeń w jeździe na
deskorolce i innych sportów rolkowych w określonych częściach parku.
Pozostawienie tej kwestii poza projektem tworzy ryzyko niekontrolowanego
użytkowania obiektów małej architektury przez młodzież i powstawania
konfliktów społecznych na tym tle. - Jeśli Sherwood będzie przerzedzone,
wprowadzenie programu rekreacyjnego dla funkcji wymagających separacji od
pieszych (np. pumptrack rowerowy, tor sprawnościowy dla psów). - Założenie,
że pawilon może pełnić funkcję wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,
przygotowanie właściwych przestrzeni magazynowych oraz zasady obsługi
klientów niekolidującej z codziennym funkcjonowaniem. - Rozważenie
wprowadzenia szafek na plecaki w sąsiedztwie pawilonu i szafek dla
animatorów małych wydarzeń rekreacyjnych. Opcjonalne wprowadzenie
przebieralni. Udostępnienie zlewu i blatu do położenia rzeczy. - Rozważenie
wprowadzenia miniboisk do gry w piłkę nożną 2 na 2 (minimum trzy okrągłe
boiska rozlokowane blisko siebie, każde 7 metrów średnicy). - Nie
wprowadzenie wydzielonego boiska do badmintona, założenie, że badminton
będzie uprawiany na polanach. Możliwość przygotowania kilku miejsc tak, żeby
dało się łatwo wyznaczyć wymiary boiska na polanie z pomocą taśmy
wypożyczonej z pawilonu. - Oświetlenie infrastruktury rekreacyjnej w sposób
wydłużający dostępność do funkcji. Rozważenie wprowadzenia oświetlenia
uruchamianego przez użytkownika w przypadku toru rolkowego, ścieżki zdrowia
i innych funkcji. - Analiza otoczenia obiektów kubaturowych pod kątem
możliwości organizacji lokalnej potańcówki (niezbędne min. 60m2 równej i
twardej nawierzchni i dostęp do prądu) - Rozważenie znacznego powiększenia
obszaru lodowiska. - Rozważenie wprowadzenia stołów do gry w ping-pong
(przynajmniej cztery stoły stojących blisko siebie, optymalnie siedem stołów). Przemyślenie zagospodarowania półwyspu siedziskami i zielenią – propozycja
realizacji instalacji artystycznej polegającej na sezonowym wprowadzaniu
zdalnie sterowanych statków na jeziorko, które będą obsługiwane ze stanowisk
w postaci siedzisk ze sterem i pedałami (pedałowanie nadaje statkom
prędkości), które umożliwiają rywalizację pomiędzy kilkoma zawodnikami.
Bieganie. Organizacja pętli biegowych w taki sposób, żeby nie wymagały
wybiegania z parku i żeby ograniczyć liczbę ostrych zakrętów było na niej

Uwaga Uwzględniona
lub Nieuwględniona
oraz ew. komentarz
Uwzględniona w
zakresie zieleni,
nawierzchni i miejsc
do uprawiania
sportów parkowych.
Nieuwzględniona
w zakresie nowych
funkcji sportowych
w parku, wobec
postulatów, by
nie przeładowywać
parku atrakcjami.

Uwzględniona
częściowo -
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zakrętów ponad 90 stopni.

Boule. Jeśli przerzedzenie Sherwood okaże się niezbędne, wprowadzenie
trzech do czterech dodatkowych bulodromów i miejsc do siedzenia przy nich
w pobliżu obecnie zaprojektowanego bulodromu.
Jeśli Sherwood nie będzie ruszane, wprowadzenie dodatkowych
bulodromów wraz z zielenią na niezaprojektowany teren w północnowschodnim narożniku parku. W tym wariancie rozważenie relokacji
bulodromu celem zbliżenia wszystkich miejsc do gry.
Trasa rolkowa. Nawierzchnia ze szlifowanego betonu w standardzie
nawierzchni skateparkowych.
- Wprowadzenie pojedynczych elementów o małej skali pozwalających na
ewolucje (np. podjazdy, murki) celem umożliwienia nabywania bardziej
zaawansowanych umiejętności i prowadzenia warsztatów. Niezbędna
konsultacja ze specjalistycznym projektantem.
- Poszerzenie toru w wybranym miejscu celem umożliwienia rozłożenia
kubeczków do treningu slalomu. Oznaczenie na nawierzchni właściwego
rozlokowania kubeczków.
- Wprowadzenie siedzisk umożliwiających obserwację toru i przebranie
się i ewentualnie pozostawienie rzeczy osobistych. W wersji optymalnej
częściowe zadaszenie siedzisk umożliwiające ochronę przed deszczem.
Ścieżka zdrowia. Wprowadzenie urządzeń do treningu kalistenicznego
(dzieci, młodzież, dorośli), aerobowego (dorośli i seniorzy 55-70) oraz urządzeń
sprzyjających zachowaniu sprawności fizycznej (seniorzy 70+). Rezygnacja z
urządzeń wykorzystujących ciężary. Rozważenie wprowadzenia elementów
parkour
>Zwracam się z prośba ażebyście w projekcie zachowali park takim jaki
jest. Nie zmieniajcie przeznaczenia nie budujcie dziesiątek atrakcji bo to
nie jest wesołe miasteczko tylko park. Podkreślacie jego charakter ale nie
wywracanie wszystkiego do góry nogami bo to będzie tragedia. Teraz jest
miejsce dla spacerowiczów dzieci i czworonogów .

Oczywiście kamery nowe ławki poprawione alejki oświetlenie jakieś drobne
zmiany i tyle.
Czasami mniej znaczy więcej.
>Park ma być parkiem, a nie kolejnymi budynkami, czy parkiem rozrywki.
To miejsce spokoju, zieleni, rodzinnych spacerów... Miejsce biblioteki nie jest w
parku. Nie przekonuje mnie proponowany projekt.
>Uprzejmie proszę o usunięcie wszystkich rzeźb z terenu parku, przede
wszystkim zardzewiałą Sylwię, złotego anioła oraz przeokropnych mieszkańców
Bródna.
Proszę by park był miejscem dla łąk kwietnych, fontann, zadbanych
ławeczek, oświetlenia. Pięknych eleganckich kawiarni, i toalet w ustronnym
miejscu o które ktoś by dbał przez cały czas.

Po konsultacji
z ParkRun nie
wprowadzono zmian
w wyznaczonej pętli
biegowej. Natomiast
zaproponowane
ścieżki z kruszywa
granitowego dają
możliwość
dowolnego biegania
po parku, tj.
sugerowane
Nieuwzględniona
na tym etapie - do
rozważenia po ew.
decyzji odnośnie
przerzedzenia zieleni.
Nieuwzględniona Trasa rolkowa
usunięta z koncepcji.

Nieuwzględniona
Ścieżka zdrowia
usunięta z koncepcji
Uwzględniona
częściowo zachowano charakter
parku, ograniczono
ilość atrakcji w parku;
natomiast program
funkcjonalny wynika
z przyjętego
kompromisu
i uwzględnienia
innych postulatów.
Uwzględniona
Uwzględniona
Nieuwzględniona Usunięcie wszystkich
rzeźb z parku nie jest
obecnie możliwe.
Uwzględniona
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Proszę aby Muzem Sztuki Współczesnej nie organizowało już nic w
naszym parku, może dobrze byłoby zrobić internetowe referendum wśród
mieszkańców Warszawy dotyczące miejsca/parkuna eksponaty z tego
Muzeum? Poza tym kto czuwa nad tym co jest umieszczane w parku? jaki
projektant podpisuje się pod tym że prezentowane eksponaty są z różnych
bajek? Gdzie jest jakaś całościowa koncepcja? Przecież tam nic do niczego nie
pasuje! Tragedia!
>Mieszkam na Bródnie od 7 lat. Szukając mieszkania właśnie ta dzielnica
przykuła moja uwagę na tle innych na terenie Warszawy. Jest tu specyficzny
klimat spokojnej i nie nazbyt nowoczesnej aglomeracji miejskiej. Bardzo dużo
zieleni, której inne „Ursynowskie” dzielnice mogą pozazdrościć. No i jest tu Park
Bródnowski. Ten Park jest sercem dzielnicy dla mnie i dla wielu moich
przyjaciół, którzy spędzają tu czas. Jestem posiadaczką psa, w związku z czym
w parku bywam ok. 2h każdego dnia. Społeczność „parkowych psiarzy” stała
się dla mnie bardzo bliska. Każdego dnia spotykają się tu ludzie z różnych
środowisk, w różnym wieku. Jest to pewien fenomen, że spacer z psem tak
otwiera na innych ludzi i tak bardzo ich zbliża do siebie. W związku z koncepcją
Urzędu odnośnie rewitalizacji parku Bródnowskiego obawiam się, że ten
piękny kawałek zieleni w naszej przestrzeni miejskiej zostanie zmieniony
w wielki park rozrywki. Obawiam się, że nieoceniony skrawek natury jakim
jest dla mnie ten park, stanie się sztucznym kolejnym centrum rozrywki. Wielkie
budynki biblioteki multimedialnej, kolejny bar, tor rolkarski … nie tego
szukałam kupując tu mieszkanie.
Mam 34lata. Wiem, że moje pokolenie, mieszkające w mieście, mające małe
dzieci, psy, często ciężką stresującą pracę korporacyjną, potrzebują oderwania
się od problemów i desperacko szuka natury, spokoju i zieleni. Takich dzikich,
spokojnych miejsc w naszym mieście jest już bardzo mało. Zwracam się z
wielką prośbą do Urzędu Miasta, do osób decydujących w sprawie Parku
Bródnowskiego, żeby pozostał on taką przestrzenią jak jest obecnie. Takiej
przestrzeni nam potrzeba. Biblioteka, czy lodowisko można stworzyć w innym
miejscu, ale zielonego, spokojnego parku i starych owocowych drzew nie
stworzymy tak łatwo od nowa, nie będzie łatwo odzyskać i wyrwać spod
istniejących już budynków przestrzeni zielonej. Dlatego uważam, że tak ważna
jest ochrona tych ostatnich zielonych przestrzeni bez rozrywkowej infrastruktury.
W przeciągu kolejnych kilku lat planowałam zmianę mieszkania. Myśląc o takiej
zmianie brałam pod uwagę oczywiście okolice mojego parku. Teraz wiem, że
ten park może się zmienić, obawiam się że będzie to zmiana na niekorzyść.
Drodzy Państwo apeluję! Młodzi ludzie, którzy niebawem przyjadą na Bródno
metrem, będą zachwyceni zielonym starym parkiem, gdzie każdy, młody i stary
może odpocząć. Tego nam wszystkim potrzeba. Tego już coraz mniej, a nie
rozrywkowych placów zabaw.
>Głosuję na koncepcje
Źródełka z woda pitna
Fontanny
Eksperyment z zadrzewieniem
Altanki
Drewniane podesty do siedzenia
Drzewa owocowe
Krzewy / byliny
Pawilony
>Głosuje na pomysły takie jak
Fontanny
Pawilony 2
Sharewood
Dodatkowe krzewy oraz drzewa owocowe
Drewniane lawy
Altanki
Tor dla rolkarzy poza granicami parku
Źródełka z woda pitna.

Do ustalenia
z Muzeum Sztuki
Nowoczesnej.

Uwzględniona.
Park nie zostanie
zamieniony w park
rozrywki.

Ograniczono ilość
atrakcji w parku;
natomiast program
funkcjonalny wynika
z przyjętego
kompromisu
i uwzględnienia
innych postulatów.

Uwzględniona
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>Bardzo podobają mi się pomysły:
Całoroczna kawiarnia z toaleta
Sharewood
Drzewa owocowe i krzewy
Fontanny
Drewniane lawy oraz altanki
>Po analizie przedstawionych pomysłów głosuje na:
Fontanny
Krzewy
Kawiarnia 2 pawilony
Drewniane podesty
Eksperyment z zadrzewieniem
Drzewa owocowe
Wiaty
Toalety
Ścieżka dla rolek poza granicami parku
>Przedstawione pomysły bardzo mi się podobały.
W mojej opinii w parku mogły by pojawić się:
Dodatkowe zadrzewienie
Krzewy
Fontanny jak na Podzamczu
Drewniane siedziska zamiast murków
Wiaty
Tor dla rolkarzy poza obszarem parku
Kawiarnia całoroczna.
>Po przedstawionych koncepcjach jestem za opcją: fontanny, sharewood,
drewniane podesty, zasądzeniem dodatkowych drzew oraz krzewów.
Jaka jest suma powierzchni zabudowy i pow. utw. parku ? Przedstawiona
koncepcja budzi mój niepokój o los parku. Czy park ma być parkiem?
To prawda że wymaga doszlifowania, pewnych zabiegów z zakresu
kompozycji/estetyki / dbałego rozplanowania, kunsztu zieleniarzy i ogrodniczych
manewrów przy jednoczesnym zachowaniu głównych założeń przestrzennych
istniejącego parku.

1. Park równoważy częściowo nasze zanieczyszczone środowisko... jeżeli
chcemy coś zabrać od pow. biologicznie czynnej parku (pow. zabudowy, pow.
utwardzone) to może gdzieś możemy dodać.... park mógłby się "wylać"... choć
to pewnie zbyt idylliczne nastawienie

2..... i choć na Bródnie jest naprawdę sporo niezagospodarowanej/słabo
przestrzeni publicznej... weźmy np. ul Kondratowicza, która po budowie metra
ma być na nowo zagospodarowana... czy naprawdę nie ma tam miejsca
na stworzenie wrót do parku -planowanej mediateki? rozejrzyjmy się wokół..
to pewnie kolejna idylla...
3. a może, skoro założenia są takie że dostawiamy taką kubaturę powinna
ona być "ukryta" w zieleni, może to nie obiekt a kolejna górka? może
mediateka na -1 z estetycznymi świetlikami wystającymi miejscowo... ???
Koncepcja, być może odgórne założenia mogłyby być poddane dodatkowym
przemyśleniom...

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona
Po poszerzeniu
niektórych alejek
powierzchnia zieleni
w parku (obecnie
79%) zmniejszy się
o kilka procent do ok.
(75%), ale
w granicach
wyznaczonych
w Studium (70%).
Dokładne zestawienie powierzchni
znajduje się w opisie
koncepcji.
Propozycje
rozbudowy parku
poza zakresem
opracowania,
ale sugerowane
w ramach powiązań
parku w otoczeniu.
Mediateka poza
zakresem
opracowania
koncepcji.
Rozwiązanie takie
wariantowo
rozważano w trybie
roboczym, odrzucono
ze względu
na terenochłonność
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>Bardzo się cieszę, że planują Państwo zmiany w naszym pięknym parku.
Wydaje mi się, że ciut ich za dużo. Podoba mi się koncepcja kawiarni
całorocznej. Dobrym pomysłem byłoby jej wybudowanie głownie z drewna.
Ważne, by się komponowała z otoczeniem, by nie rzucała się nazbyt w oczy.
Żadnych metalowych, betonowych tworów.
Otoczenie sadzawki drewniane, jak na zdjęciach jest super pomysłem.
Można by było tam spacerować, siadać z dziećmi nad brzegiem i moczyć nogi
w (mam nadzieję)czystej wodzie.
Wybudowanie mediateki jest dla mnie chybionym pomysłem. Tak samo jak
wycinka drzew. Wycinać drzewa tylko te, które są chore. Trzeba przeznaczyć
pieniądze na badania stanu roślin i wg tej oceny działać. Wycinać dla samego
wycinania jest bezmyślne.

Zorganizowanie miejsca dla dzieci jest bardzo dobrym pomysłem.
Planując jakiekolwiek zmiany trzeba mieć na względzie, dla kogo ma być
to zmiana. Do parku przychodzą głównie młodzi ludzie z dziećmi i emeryci.
Pierwsi potrzebują miejsca do spacerów i zabawy dla maluchów i większych
dzieci. Jedni i drudzy potrzebują też ciszy. Im więcej atrakcji, tym więcej ludzi i
większy hałas. cji
Planujmy pewne zmiany z głową. Te które są niezbędne i ulepszą nasze
wspólne dobro, park.
Tor rolkowy można zrobić gdzieś na uboczu parku, by nikomu nie
przeszkadzało. Nawierzchnia powinna być dla wszystkich równa, tak by nikt
ze spacerujących nie musiał wybierać danej alejki dla siebie.
Poidełka są znakomitym pomysłem dla wszystkich!!!!
Chciałabym też się pożalić, że czas konsultacji nie został dobrze zaplanowany.
Wiosną i latem jest bardzo dużo ludzi w parku, czyli miejscu, gdzie mają zajść
zmiany, duże zmiany. Każdy spacerujący mógłby zapoznać się na spokojnie
z planami i np. do urny wrzucić swoje pomysły, uwagi. Jesienią i zimą
spacerujących w parku jest jak na lekarstwo. Nie każdy też ma internet
(ludzie starsi) lub nie mają czasu, by serfować w sieci.

Uwzględniona

Uwzględniona
Uwzględniona
Mediateka poza
zakresem
opracowania, ale
sugerowane w
ramach powiązań
parku w otoczeniu
Sugerowane
przerzedzenia
jedynie
pielęgnacyjne, po
opinii dendrologicznej
Uwzględniona
Uwzględniona

Uwzględniona
Uwzgledniona
Trasa rolkowa
usunięta z koncepcji
Uwzględniona
Uwaga proceduralna
- będzie to wzięte
pod uwagę
przy planowaniu
przyszłych
konsultacji.

>Jako 30-letni już mieszkaniec Bródna chciałbym w kilku punktach
skomentować wstępną koncepcję zagospodarowania Parku Bródnowskiego:
- nie jestem zwolennikiem poświęcania i tak niezbyt wielkiego terenu
Parku na takie koncepcje jak Mediateka, nie zależnie jak "niewielka" miała by
ona być.

Uwzględniona,

- nie mam protestów odnośnie pawilonów
- ale już za koncepcją Sceny obiekcje mam - żal mi terenu na którym
osobiście cieszyłaby mnie nawet zwykła trawa
- odnośnie głównej alei i rozbudowa dróżek - jeżeli są konieczne
- kwestia rozbudowy małego placu zabaw - biorąc pod uwagę że trzeba by
było pozbyć się drzew w tym miejscu - niestety nie jestem entuzjastą

Uwzględniona
Uwzględniona

- miasteczko rowerowe - to jeszcze bardziej mi nie odpowiada - jest i będzie
w przyszłości tyle w Warszawie dróg dla rowerów że aż szkoda poświęcać teren
w Parku!
- co do rzeźb - nie czuję potrzeby czegoś dodawania, ale jeśli już
zadecyduje się o postawieniu, niech to będzie coś ala starożytny Rzym
czy Grecja a nie jakieś surrealizmy jakby wzięte od Salvadora Dalego.

Uwzględniona
Koncepcja
uwzględnia
wkomponowanie
rozbudowy.
Lokalizacja
miasteczka poza
parkiem.
Muzeum Sztuki
Nowoczesnej
nie przewiduje
dodatkowych rzeźb.
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- napisaliście w prezentacji: "Sherwood - Można rozważyć przerzedzenia Wycinka co drugiego drzewa, w układzie szachownicowym", błagam,
chcielibyście usunąć to co moim skromnym zdaniem jest najbardziej
wartościowe w tym parku - i tak zbyt dużo drzew nie ma
- ogólnie to jestem za zielenią i jak najwięcej drzew i jak najmniej żeby
ścinać już istniejące! Jak można byłoby dosadzać, to jestem za tym.
W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych, związanych
z planowaną modernizacją parku Bródnowskiego, przedstawię kilka uwag
do całego procesu.
1) Ścieżki w parku z nawierzchni typu hanse-grand, zaznaczone kolorem
beżowym na prezentacji. Uważam, że nie powinno się wprowadzać tego
typu nawierzchni na tak znacznym obszarze. Może w pewnym miejscach
byłoby to wskazane, jednakże prezentowana koncepcja zakłada w większości
wyłożenie ścieżek żwirem.
Dla dobra wszystkich mam z wózkami; osób poruszających się na hulajnogach,
rowerach i rolkach - wskazana byłaby równa nawierzchnia. Płyty 50x50, kostka
niefazowana albo beton lub asfalt - tutaj nie przesądzam.
2) Psi park. Zaproponowano dwie możliwe lokalizacje tego typu infrastruktury.
Uważam, że wskazane miejsca są zbyt małe na zrealizowanie takich
pomysłów - będą to za małe wybiegi. W związku z powyższym, uważam za
zbędne wybudowania psiego parku na konsultowanym terenie. Swoje zdanie
opieram również po przedyskutowaniu tej sprawy na grupie TeBeZet
na Facebook-u, gdzie pojawiło się kilkaset negatywnych komentarzy - m.in.
osób posiadających czworonogi - o takiej inwestycji. Główny argument
przytoczyłem powyżej - mały teren.
3) Mediateka oraz parking w miejsce istniejącego dzisiaj parkingu.
Uważam, że pomysł jest świetny. Jednakże mam tutaj uwagę następującą.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana jedynie w przypadku powstania
parkingu, który posiadałby większą liczbę miejsc parkingowych aniżeli
dzisiaj. Nadmienię także, że najpierw powinno się wybudować parking - nie
Mediatekę. Ewentualnie jednoczesna budowa również myślę, że byłaby
zadowalająca. Parking powinien posiadać także kondygnację podziemną chociaż poziom -1. Moim zdaniem poziom -2 również, jednakże świadom
jestem podniesienia wówczas kosztów inwestycji.
4) Tor dla rolkarzy moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem.
Połączenie wielu funkcji to bardzo dobry kierunek.
5) Rewitalizacja pawilonów pozwoli nadać parkowi charakter XXI wieku.
6) Wielkie podziękowania należą się Urzędowi Dzielnicy Targówek za
przeprowadzenie całego procesu. Każdy zainteresowany mógł wziąć udział w
konsultacjach społecznych. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani
Naczelnik Justyny Skalskiej oraz Pana Wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego.
Nie sposób było nie zaobserwować wielkiego zaangażowania w tę sprawę.
Nawet przeciwnicy wielu zmian podkreślają poświęcenie znacznych ilości czasu
- nawet poza pracą - tematowi parku Bródnowskiego, a także okolic.
>W parku zaplanowano zbyt wiele funkcji odchodząc od podstawowej zielonej enklawy w terenie blokowisk z wielkiej płyty. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym wnioskuję o zorganizowanie, na tym etapie, w
ramach procesu konsultacji dodatkowych minimum 2 otwartych spotkań z
mieszkańcami. Pozwolą one na szersze zapoznanie się z opiniami
mieszkańców odnośnie koncepcji oraz ograniczenie ewentualnych protestów i
niezadowolenia społecznego. Poniżej przesyłam szczegółowe uwagi:
1) Łąki kwietne były realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wielu
dzielnicach Warszawy. Ich wygląd po pewnym czasie pozostawia wiele do
życzenia. Należałoby usunąć z koncepcji.

Sugerowane
przerzedzenia
jedynie
pielęgnacyjne, po
opinii
dendrologicznej.
Uwzględniona
Nieuwzględniona
Kruszywo granitowe
to nie jest żwir.

Uwzględniona
Uwzględniona
częściowo.
W koncepcji
przewidziano jeden
psi wybieg.

Uwzględniona.
Mediateka poza
zakresem
opracowania,
ale sugerowane
w ramach powiązań
parku w otoczeniu.
Nieuwzględniona
Tor usunięty z
koncepcji parku.
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona

Uwzględniona
Ograniczono liczbę
funkcji.

Uwzględniona
Łąki pozostawiono
z zastrzeżeniem,
że powinny być
wprowadzane
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2) Koncepcja powinna zakładać same nowe nawierzchnie (nie kostka Bauma,
tylko powierzchnie lane. W przypadku Interwencji Malarskich Przezwańskiej –
już należy rozpocząć rozmowy z artystką.

3) Rezygnacja z poszerzenia ścieżek, co więcej kilka alejek powinno być
węższych niż aktualnie, ponieważ zyskujemy wówczas przestrzeń zieloną.

4) W parku powinno być jak najwięcej zieleni. Park Bródnowski jest małym
parkiem w dużej dzielnicy. Nie przybędzie nam terenów zielonych, natomiast
przybywają kolejne budynki i mieszkańcy. Jest zbyt wiele zaproponowanych
funkcji na tak mały obszar. Konieczne jest ich ograniczenie.
5) Pawilony i kawiarnie powinny być i są lokalizowane wokół parku a nie w
nim. Przystanek Gofrowo miał być jedyną komercyjną enklawą, a okazuje się
furtką do kolejnych pawilonów.

6) Warto zastanowić się nad zagospodarowaniem parku od strony
budynków przy ul. Wyszogrodzkiej, aby przywrócić tam funkcję
spacerową. Okolice Kawiarni Kuncer, Restauracji Camelot.

7) W tak małym parku nie ma miejsca na stałą scenę. Scena i tak
każdorazowo jest wynajmowana pod potrzebny danego wydarzenia.
8) Toalety publiczne – 2 toalety znajdują się przy Syrence. Niezrozumiałe jest
proponowanie 4 toalet (Mediateka, pawilony).
9) Całkowita rezygnacja z 3 pawilonu, ponieważ park powinien być
miejscem zielonym a niezabudowanym.
10) Przestrzeń wystawowa – zielone parkany a nie pawilon – Park przy
Bażantarni.
11) Strefa ciszy i relaxu dla mieszkańców – drewniane szezlongi - Park przy
Bażantarni.
12) Wielofunkcyjne 2 ławki m.in. dla matek karmiących.
13) Mediateka – zbyt duży budynek w obu wariantach, kolejna zabudowa w już
gęsto istniejącej.
14) Parking obok Mediateki należy wybudować, jako parking podziemny.
W przeciwnym razie mieszkańcy będą spacerować po parku i wdychać spaliny
parkujących. Absolutnie nie powinien być powiększany parking przy parku,
miejscu, które ma spełniać inną funkcję.
15) Czy proponowane przesunięcie alei o 4m w odcinku od placu centralnego
do ul. Wyszogrodzkiej oznacza jakąkolwiek wycinkę drzew? Czym jest
uwarunkowane?

etapowo i testowo.
Powierzchnie lane
rozważano w
roboczych wersjach
koncepcji;
zrezygnowano z nich
z powodu trudności
realizacyjnych w
parku.
Nieuwzględniona.
Proponowane
rozwiązania są
uzasadnione
względami
użytkowymi i innymi
postulatami
z konsultacji.
Uwzględniona

Nieuwzględniona.
Proponowane
rozwiązania są
uzasadnione
względami
użytkowymi i innymi
postulatami
z konsultacji.
Uwzględniona
częściowo.
Poza zakresem
opracowania,
ale sugerowane
w ramach powiązań
parku w otoczeniu.
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Liczbę pawilonów
ograniczono do 2.
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Nieuwzględniona.
W koncepcji
zrezygnowano
z ingerencji w teren
parkingu.
Nie wymaga wycinki.
Drzewa na tym
odcinku są już
posadzone wzdłuż
prostego przebiegu
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16) Podkreślenie roślinnością głównych wejść do parku.
17) Zaplanowanie zacienionych alejek dla spacerujących z wózkami
dziecięcymi i seniorów. Obecnie zbyt mało.
18) Usunięcie barier architektonicznych. W parku jest wiele zjazdów
i podjazdów, schodków, miejsc niedostępnych z wózkiem i na wózku.
19) Czy rozbudowanie placu centralnego/budowa toru rolkowego/ścieżka
zdrowia wiążą się z dodatkowym „betonem” zamiast zieleni i trawników?
20) Klasa na wolnym powietrzu to propozycja funkcji, która może być
bez problemu realizowana przy odrobinie inwencji a oznacza kolejną zabudowę
i ograniczanie trawników i zieleni.
21) Doprowadzenie wody do Domku Herbacianego, ze względu na jego
funkcję, która przyjęła się już wśród mieszkańców.
22) Przebieg tras dla biegaczy, w związku z głosami mieszkańców, także
podczas otwartego spotkania powinny być ponownie skonsultowane
z użytkownikami.
23) Tor rolkowy w rzeczywistości oznacza szeroki betonowy i nieatrakcyjny pas
w parku. Należy pomyśleć nad inną lokalizacją dla takiej funkcji.
24) Miasteczko drogowe to kolejna funkcja na małym terenie, który nie jest
w stanie zrealizować wszystkich potrzeb w jednym miejscu. Należy pomyśleć
nad inną lokalizacją dla takiej funkcji.
25) Czy mały plac zabaw po rozbudowie będzie nadal placem dla dzieci
młodszych? Istniało takie rozgraniczenie wiekowe i powinno ono być
zachowane. Zaproponowane funkcje, przynajmniej w części, wydają się być
atrakcjami dla dzieci starszych. Podział wiekowy placów zabaw dobrze się
sprawdzał w opinii wielu rodziców. Czy planowane jest zachowanie ogrodzenia
placu dla małych dzieci? Jest to ważna funkcja biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo najmłodszych. Na placu brakuje również zwykłej karuzeli, którą
dzieci uwielbiają. Należy wprowadzić urządzenia dostępne dla dzieci
niepełnosprawnych, tak by na placach zabaw odbywała się integracja
a nie wykluczanie dzieci.
Niniejszym pragnę zaprotestować przeciwko budowaniu na terenie Parku
Bródnowskiego jakichkolwiek pawilonów, kawiarni etc., a także przeciw
wycince jakichkolwiek drzew. Chciałabym, żeby park pozostał parkiem,
spokojnym i zielonym miejscem spacerów rodzinnych. Nie chcę żadnych
dodatkowych siłowni, torów dla rolkarzy, etc. - poproszę o bardzo może
nieopłacalną i nieefektowną rewitalizację, czyli naprawę ławeczek, dróg,
nasadzenie więcej zieleni itp.

>Drodzy Państwo. Nie zabierajcie nam ostatnich drzew i ławek. Ostatnich
alejek na spacery wśród drzew i do pobiegania. Moja córka wychowała się
w tym parku. Dajcie mi się zestarzeć i posiedzieć na tych ławeczkach mieć
gdzie pójść na spacer..
>NIE dla zabudowy Parku Bródnowskiego. Przeraża mnie ta Państwa
koncepcja!! Po co tyle zmian! Park który, jest teraz świetnie spełnia swoją rolę
,jeżeli ktoś potrzebuje spędzać czas w restauracjach to są na Bródnie lub może
pojechać na bulwary nad Wisłę czy udać się do Centrum miasta . Jest to nasz
park lokalny, nie trzeba z niego zrobić jakiejś metropolii. Są tam miejsca do
zabawy ,gry i wypoczynku w cieniu pięknych drzew i krzewów .Rozbudowa
zniszczy jego obecny charakter. Nie powinny w nim znajdować restauracje
jakie, wielkie korty, zabudowane stawy wodne, parking itp. Jeśli chodzi o
wycinkę drzew to absurd ,tyle się mówi o smogu a chcecie pozbawić nas
naturalnego filtru. Mieszkam tu prawie całe swoje życie i jest uważam że park
przez te wszystkie lata wypiękniał i nie potrzebuje zmian. Nie chcę aż takiej
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ingerencji w tym parku !!! Nie zgadzam się na te zmiany !!
>Proponowana koncepcja rewitalizacji parku niewątpliwie posiada dobre strony
przy kilku pomysłach nie do końca trafionych. Przede wszystkim warte
zauważenia są propozycje, które ucieszą większość małych mieszkańców
Bródna tj.: rozbudowa małego placu zabaw, zainstalowanie tzw. poidełek, które
w upalne dni ugaszą pragnienie i myślę, że od dawna wyczekiwana fontanna
posadzkowa. Drobna sugestia dot. poidełek - warto rozważyć ujęcie w planie
dodatkowych punktów na terenie dużego placu zabaw.
Duży plus i wielka nadzieja mieszkańców to propozycja pawilonów
całorocznych zlokalizowanych w okolicy obecnego "Gofrowa" oraz w
sąsiedztwie ul. Chodeckiej.
Ciekawym i bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem są proponowane podesty przy
zbiornikach wodnych.
Walory estetyczne z pewnością zostaną podniesione poprzez nowe
nasadzenia. Wyjątkowo trafną propozycją jest Rajska jabłoń, natomiast
zupełnie nie trafiona propozycja to nasadzenia krzewów owocowych ujętych
w koncepcji.
Warto podkreślić natomiast zasadność ujęcia w projekcie nie tylko łąk
piknikowych, ale też "łąk kwietnych" okalających np. granice parku.
Niestety nie przemawia w żaden sposób wydzielony obszar dla psów, który
można byłoby wykorzystać w inny sposób. Poza strefami dla dzieci nie ma
szczególnych zakazów, aby mieszkańcy ze swoimi pupilami nie mogli korzystać
z pełnej oferty parku. Jednocześnie prośba a nawet UWAGA, aby odpowiednie
służby zostały zmobilizowane i bardziej wyczulone na brak kultury niestety
ciągle licznej grupy właścicieli czworonogów pozostawiających po sobie
"wszędobylskie kupy". Strefa dla czworonogów nie rozwiąże tego problemu
dopóki nie zostaną wdrożone efektywne działania na szerszą skalę.
Moje uwagi są zgodne z opiniami innych mieszkańców. Najważniejsze w parku
są drzewa i inne rośliny, to one stanowią o walorach tej przestrzeni a nie
budowle i różnego rodzaju obiekty.
Powinno być więcej drzew - ale nie owocowych (spadające owoce gniją
i przyciągają różne owady m.in. osy, co uniemożliwia odpoczynek w ich
otoczeniu). Powinno być więcej trawników, a nie sztucznych, czy betonowych
nawierzchni. Jestem przeciwko dodatkowych obiektom typu Mediateka
czy inne pawilony w parku, tym bardziej komercyjne. Trzeba pomyśleć
o postawieniu toalet!
Stała scena nie jest potrzebna - zabiera miejsce wypoczynku. Do tej pory
dobrze sprawdza się sposób organizowania imprez - mieszkańcy
są zadowoleni. Po co robić coś na siłę i bez sensu wydawać pieniądze?
Zamiast "budowy" plenerowej szkoły można zatrudnić kadrę oprowadzającą
wycieczki szkolne nastawione na poznawanie flory, fauny w parku i historii
Bródna.
Miejsce do gier - Herbaciany Domek świetnie spełnia te funkcje. Zainwestujcie
w niego! Opowieści bajkowe dla dzieci na trawie świetnie cieszą się dużym
zainteresowaniem! To trzeba rozwijać!
Lodowisko należy zorganizować zimą w miejscu boiska Orlik.
Nie zgadzam się na wycinkę drzew! Gdyby ktoś nie rozumiał, to uściślę,
że na przerzedzanie także. Stanowią cudowną barierę oddzielająca park
od ulicy.
Nie zgadzam się na tworzenie miasteczka rowerowego. Wystarczy
odpowiednio zorganizować ruch rowerowy w parku.
>Bardzo proszę o wymianę oświetlenia chodników na oświetlenie
w technologii LED (ciepłe światło) proszę również o doświetlenie wszystkich
chodników znajdujących się w parku.
Proszę o zachowanie łąk trawiastych w parku.
Bardzo proszę, aby wyremontować chodniki w parku, uwzględniając
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w głównej mierze nawierzchnie asfaltową. Dodatkiem może być nawierzchnia
z kostki brukowej
Bardzo proszę o rozważenie przedłużenia chodnika głównego (deptak)
w Osi zachód - wschód (do ulicy Chodeckiej) uwzględniając na końcu
wschodnim – obrzeże parku (przy ulicy Chodeckiej) budowę pawilonu (kawiarni)
Proszę o wymianę ławek na nowocześniejsze oraz dostawienie nowych
koszy na śmieci w parku
Proszę o budowę fontann posadzkowych w parku, ta przedstawiona w
prezentacji jest bardzo dobrym pomysłem, lokalizacja jest również bardzo
dobrym pomysłem
Bardzo proszę o rezygnację z budowy Toru Rolkowego w parku. Jest to bardzo
zły pomysł.
Bardzo proszę o rezygnację z budowy pawilonów wewnątrz parku. Jest to
zły pomysł.
Bardzo proszę o realizacje budowy Mediateki we wskazanym miejscu
w prezentacji, jest to bardzo dobry pomysł.

Bardzo proszę o możliwość poszerzenia chodników wejściowych do parku
od strony ul. Kondratowicza z uwzględnieniem pasa kwiatowego pomiędzy
chodnikami.
Proszę również o rozważanie instalacji niskich lamp oświetleniowych (wys.
około 80cm) w ciągu chodników wejściowych, oraz w miejscach w których
rosną kwiaty wewnątrz parku.
Bardzo proszę o rozważenie budowy nowego chodnika wzdłuż ulicy
Kondratowicza w Pasie Sherwood w kształcie sinusoidy, z uwzględnieniem
mocnego oświetlenia LED, oraz ławek.
Chciałem zauważyć, iż północna część Parku Bródnowskiego (wzdłuż
ul. Kondratowicza) Jest zbyt gęsto obsadzona drzewami. W związku
z powyższym użyteczność tej części parku jest na bardzo niskim poziomie.
Bardzo proszę o rozważenie możliwości przerzedzenia drzewostanu
wzdłuż ulicy Kondratowicza, oraz instalacji dodatkowego oświetlenia

>Pewnie będzie to już jeden z ostatnich głosów w sprawie parku. Wierzę,
że przy podejmowaniu decyzji uda się odcedzić opinie i poglądy mieszkańców
znających proponowaną koncepcję modernizacji i marzących o PARKU na
miarę XXI wieku, tzn. takiego w którym dominowała będzie roślinność i
przestrzeń na relaks wśród natury ale dającego również możliwość spokojnego
poczytania gazety przy kawie na świeżym powietrzu czy bezpiecznego
pojeżdżenia na rolkach, bez kolizji z innymi użytkownikami, od opinii tych którzy
ulegają demagogicznym nawoływaniom by bronić Park przed nowym, bo zły
urzędnik przyjdzie z piłą, "wszystko wytnie" a na odzyskanym terenie postawi
centrum handlowe i parking.
>Większość opinii wymienianych na forach internetowych to opinie ludzi którzy
nie wysilili się by wziąć udział w konsultacjach (bo nie słyszeli, bo nie wiedzieli)
mimo, że całe dnie (sądząc po ilości postów) spędzają w Internecie. Niestety
dali się oni zmanipulować i porwać kilku / kilkunastu malkontentom, którzy mają
albo jakiś interes w utrzymaniu status quo albo protestują dla zasady,
bo z zasady każda zmiana jest zła, albo również nie wiedzą co zostało
zaproponowane w ramach koncepcji. Świadczą o tym chociażby hasła
"nie dla wycinki parku" (nikt tego przecież nie proponuje) czy "nie dla zabudowy
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parku" (tego również nie znalazłem w propozycji). O braku wiedzy świadczy
również prawie całkowity brak dyskusji na temat proponowanych nasadzeń
nowej roślinności, modyfikacji ścieżek na takie o bardziej ekologicznej
nawierzchni czy zbliżenia ludzi do wody poprzez budowę podestów.
Nie oszukujmy się. Przedstawiona koncepcja modernizacji parku to nie
rewolucja w ramach której wszystko dotychczasowe zostanie zaorane
a na zgliszczach powstanie nowy Park. To modernizacja w czystym tego słowa
znaczeniu i uporządkowanie przestrzeni. Pawilony zastępujące Gofrowo to tylko
cywilizacyjny krok wprzód bo Gofrowo już jest. Chodzi tylko o bliższą naturze
(nowocześniejszą) formę i całoroczność. Podobnie inne pawilony gwarantujące
dostęp do toalet czy poidełek z wodą. Nikt ich na siłę nie wciska na tam gdzie
jest zieleń tylko albo w częściach parku już zabetonowanych albo w częściach
prawie nieużytkowanych jako Park z uwagi na otoczenie parkingiem czy
bliskość ulic.
>Gorąco zachęcam do nie poddawania się w zakresie dostępności
do niewielkich usług (kawiarenki) przy zagwarantowaniu umownym zasad
ich użytkowania (np. brak muzyki i imprez oraz dowóz towarów wózkami)
dostępności do sanitariatów czy poidełek z wodą a także dostępności do wody
w postaci podestów umożliwiających rozstawienie leżaków czy rozłożenie kocy
oraz zabudowy fontanny do kąpieli dla dzieci. Takie rozwiązania
z powodzeniem sprawdzają się w Parku Krasińskich, mimo, że park ten jest
starszym parkiem o historycznym charakterze. Zachęcam również gorąco
do wydzielenie rolkowiska bo to rozwiąże konflikty między spacerowiczami
i rolkarzami. Rolki to element dzisiejszego krajobrazu widoczny w prawie
każdym szanującym się parku. Zakazywać tego typu aktywności raczej
nie warto a uporządkować ruch w parku - jak najbardziej. Zastanowiłbym się
jedynie nad gęstością proponowanych nowych urządzeń dla dzieci w części
zadrzewionej parku (parki linowe, wigwamy). Trochę tego chyba za dużo.
Ale miasteczko rowerowe na skraju to strzał w dziesiątkę. Sam
z dzieciństwa pamiętam podobne na Gwiaździstej na Żoliborzu. Dzieciaki
uwielbiały tam udawać rowerami motory a tym samym mimochodem uczyć się
przepisów. To wielka wartość dodana zwłaszcza że połączona z parkiem
a jednak nie w samym parku.
>Jestem przekonany, że dzisiejsi malkontenci bądź osoby zastraszone durnymi
hasłami o wycince parku, kiedy zobaczą zmiany również będą się nimi cieszyć
i z nich korzystać. A na dziś dzień dla uspokojenia emocji w projekcie
należałoby tylko na pierwsze miejsce wysunąć informację o ochronie obszaru
parku przed zabudową z zewnątrz, postawieniu na rozwój szaty roślinnej
i nowych nasadzeniach ograniczających hałas w miejscach dotychczas
niewystarczająco chronionych oraz, elementach architektury (zamiast
pawilonów) umożliwiających podniesienie standardu świadczonych usług
(okresowa gastronomia, całoroczne toalety, poidełka). Warto by też było
wykazać, że znaczna liczba tych nowych elementów nie ingeruje bezpośrednio
w obszar zielony (obszar obecnych promenad) lub geograficznie wychodzi poza
obszar parku (Mediateka czy miasteczko ruchu drogowego) lub zajmuje
przestrzeń parku praktycznie nieużytkowaną z uwagi na swój charakter
(np. bliskość parkingu czy z drugiej strony bliskość hałaśliwego skrzyżowania.
W ostateczności można byłoby się zastanowić nad przesunięciem pawilonów
bliżej Chodeckiej ale wtedy, pewnie już po wybudowaniu mieszkańcy bloków
po drugiej stronie parku zaczną krytykować dlaczego zbudowano to tak daleko
i kto tam teraz dojdzie, a przecież mogło być pod nosem.
Tak więc śmiało - do przodu!
Jestem zdecydowanie przeciwna jakiejkolwiek wycince drzew w Parku
Bródnowskim. Przy tak fatalnej jakości powietrza w Warszawie i dzielnicy
każde drzewo jest cenne. W związku z tym jestem również przeciwna
zabudowie parku jakimikolwiek pawilonami (z wyjątkiem toalet) oraz
ograniczaniu jego powierzchni zielonej w jakikolwiek inny sposób (urządzenia
na sztucznej nawierzchni). Park dla mnie to przede wszystkim zieleń – trawa
i drzewa.
>Zgłaszam i popieram pomysł budowy mediateki na parkingach od
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skrzyżowania Kondratowicza z Łabiszyńska. Proszę też o rozważenie
propozycji albo poszerzenia Granic Parku, albo utworzenie terenów zielonych
na terenach przylegających do Parku tam gdzie jest taki potencjał: np. wzdłuż
ulic w szczególności Kondratowicza, na obecnych parkingach lub ich części
od Wyszogrodzkiej i Kondratowicza. Proszę o rozważenie nowych nasadzeń
drzew i krzewów oddzielających park od ulic. Wyprostowanie mimosrodu
główna aleja od Wyszogrodzkiej do Kondratowicza bez naruszania
drzewostanu.
>Biorąc pod uwagę społeczną dyskusję nad przyszłością Parku
Bródnowskiego, wyrażam swoje zaniepokojenie przedstawionymi przez Urząd
Dzielnicy Targówek planami dotyczącymi zagospodarowania tego miejsca.
Proszę o głębsze zastanowienie się nad tą kwestią. Ostatnie dni świadczą
o tym, że potrzebne są prawdziwe konsultacje na ten temat Mamy już skwer
im. Ciechowskiego, mamy skwer przy ul. Lecha na Zaciszu. Mieszkańcy naszej
dzielnicy potrzebują Parku Bródnowskiego! Apeluję o rozwagę i zdrowy
rozsądek.
>Zgłaszam mój stanowczy sprzeciw wobec planów zmian jakie mają nastąpić w
Parku Bródnowskim. Park powinien zostać miejscem zielonym, miejscem
spotkania z naturą, a nie parkiem rozrywki - szczególnie przy obecnych
zanieczyszczeniach powietrza. Nie zgadzam się na: budowę
bulwarów/kawiarni, budowę mediateki, niejasne plany względem parkingu
piętrowego (sam parking by się przydał, ale zasady są niejasne - dla kogo
miałby być i czy płatny, czy ogólnodostępny itp. oraz co z samochodami które
parkują tam obecnie, a które trzeba będzie gdzieś postawić w czasie
ewentualnej budowy?).
Zdecydowanie sprzeciwiam się pomysłom zakazu prowadzenia psów tylko na
smyczy - taki wymysł byłby dyskryminujący dla dużej części osób (sama psa
nie posiadam), nie mówiąc o tym, że byłby sprzeczny z prawem, które nakazuje
mieć kontrolę nad psem, a nie na uwięzi.
Jestem przeciw wszelkim pomysłom, które zmniejszą tereny zielone – np. po co
robić plac dla rolkarzy kiedy mogą jeździć po całym parku? Po co kolejna
siłownia, skoro można po prostu dodać ew. sprzęty do obecnej. Po co kolejne
miejsce na ping ponga kiedy obecne często stoi puste? Po co kolejny plac
zabaw dla dzieci, skoro wystarczy poprawić obecne?
To co powinno się zadziać w Parku Bródnowskim to nasadzenie drzew i ew.
zmiana nawierzchni w miejscach gdzie alejki już są, a są w złym stanie plus
kosze i podajniki na torebki z psimi odchodami. Bardzo złym pomysłem jest
budowa miejsca koncertowego w pobliżu bloków – koncerty w środku Parku są
dla mnie uciążliwe, co dopiero w bliższej lokalizacji.
>Chciałabym zgłosić uwagi do propozycji:
- Mediateka jest zdecydowanie za duża i wcale nie jest wejściem do parku
wręcz przeciwnie. Kradnie mu jednak duży kawałek przestrzeni a bryła jest zbyt
masywna. Wydaje mi się że takim ośrodkiem może spokojnie być DK Świt
któremu dobrze zrobiłoby odświeżenie charakteru.
- Nie wydaje mi się żeby drzewa, już były zbyt gęste lub niebezpieczne park jest
na to zbyt młody. Pamiętajmy że dziś w stolicy każde drzewo jest na wagę złota
i nie wolno ich bezkarnie wycinać. To samo dotyczy tzw. placu centralnego.
Może tak ale bez wycinek!
- Te kilka pawilonów w parku to nadal próba wejścia z zabudowa w park.
Kategoryczne nie. Lodowisko może i byłoby fajne jednak trudne w utrzymaniu.
Czy przy aurze takiej jak tej zimy jest sens? Czy wszystko musi mieć dziś formę
klocka? Tak rozumiecie nowoczesność?
- Podoba mi się pomysł łąk piknikowych, toru rolkowego i obowiązek psów
na smyczy. Ciekawe jak będzie to egzekwowane...
- Uważam że nie potrzebujemy zaś w parku takiej ilości festynów jak dziś.

Mediateka poza
zakresem
opracowania, ale
sugerowane w
ramach powiązań
parku w otoczeniu.
Uwzględniona

Ograniczono ilość
atrakcji w parku;
natomiast program
funkcjonalny wynika
z przyjętego
kompromisu
i uwzględnienia
innych postulatów.
Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona
Mediateka poza
zakresem
opracowania,
ale sugerowane
w ramach powiązań
parku w otoczeniu.
Sugerowane
przerzedzenia
jedynie
pielęgnacyjne,
po opinii
dendrologicznej.
Ograniczono ilość
pawilonów do 2.

Uwzględniona
Uwaga organizacyjna

70

Wiosna praktycznie co tydzień jest głośno...Przydałby się za to jeden
z fajerwerkami...
Za to gofrowo można by doposażyć np. w wypożyczalnie badmintona koców
czy bul.
U trzymajmy też veturilo.
>Chciałbym, żeby park pozostał miejscem rekreacji, odpoczynku i zieleni.
Potrzebujemy zieleni, zwłaszcza w dobie smogu. Uważam, że nie trzeba tam
stawiać atrakcji typu mediateka, a na pewno nie wolno wycinać drzew.
Wystarczyłoby w zasadzie wyrównać ścieżki, nie trzeba nic więcej.
Mieszkam na Targówku od urodzenia i chciałbym, żeby park był odświeżony,
ale nie zamieniony w miejsce licznych rozrywek. Takich obiektów jest na
Targówku sporo.
>A może by tak w parku, na uboczu, np. koło płotu komendy zrobić tor dla aut
zdalnie sterowanych. Teraz jeżdżą po alejach ludziom po nogach.
>Mieszkam na Bródnie, a dokładnie przy samym parku od 35 lat. Chciałabym
wyrazić swój sprzeciw co do koncepcji Urzędu odnośnie rewitalizacji parku
Bródnowskiego. Na początku chciałabym powiedzieć, że już od dawna jestem
zbulwersowana obecnym sposobem zarządzania parkiem. Wielokrotnie w ciągu
roku pozwalacie na organizację różnorakich imprez na terenie parku,
jednocześnie zezwalając organizatorom takich pikników na wjazd swoimi
samochodami w samo centrum parku. Za każdym razem kiedy jest
organizowany jakiś koncert park rozjeżdżają tiry, które wwożą scenę oraz sprzęt
nagłaśniający. W ten sposób kilkakrotnie w ciągu roku park jest dosłownie
rozjeżdżany. Koleiny, które powstają w ten sposób nie są w żaden sposób
„naprawiane.” Park rozjeżdżany jest również przez firmy sprzątające,
zatrudniane przez Urząd. Wygląd parku po ostatnim zbieraniu liści woła
o pomstę do nieba. Nie naprawiacie latarni (albo naprawiacie bardzo
sporadycznie), nie ma monitoringu. Są takie okresy w roku kiedy prawie połowa
parku w nocy jest nie oświetlona. Te 10 milionów powinno zostać użyte
na renowację alejek, ławek, murków, lamp itp. oraz monitoring a także
na wynajem naprawdę profesjonalnych firm, które zadbają o ten park nie
dewastując go.
Odnosząc się bezpośrednio do waszej koncepcji. Przeraża mnie jak bardzo
chcecie ingerować w tą maleńką przestrzeń, maleńki parczek, który i tak już
pogrodziliście na place zabaw dla dzieci i orlik. Jako osoba posiadająca psa
spędzam w tym parku od 12 lat, codziennie minimum 2 godz. Nie do
przecenienia jest fakt, że ten mały obszar pozwala mi codziennie odetchnąć i
mieć kontakt z natura. Jako osoba korzystająca z parku absolutnym priorytetem
jest dla mnie aby pozostawić w nim nienaruszoną przyrodę. Żegnam KAŻDE
wycięte drzewo z ogromnym bólem serca. Widzę także że kiedy drzewa chorują
(parę lat temu jabłonki) to są wycinane a nie leczone. Nowe nasadzenia
przyjmują się latami, są cherlawe, lub jak ostatnio część dębów usycha.
Lodowiska, szkoły, podesty, knajpki itp. to wszystka zabiera przestrzeń
zieloną w tym jakże maleńkim parku. Oprócz „cudnego” Gofrowa, na tyłach
którego są wiecznie jakieś śmieci lub odpadki oraz miejsce wypróżniania się
ludzi, na ul. Wyszogrodzkiej znajduje się przemiła kawiarenka „U Kuncera”
z higieniczną toaletą, czy to naprawdę nie wystarczy?

Chciałabym też zwrócić uwagę, kiedy wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci
oraz orlik, wprowadzono tam zakaz wstępu z psami. W obecnym stanie
prawnym w naszym kraju regulaminy tych miejsc są zwyczajnie niezgodne
z prawem (decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia
26 lutego 2015 roku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E ),
orzeczenie to wyraźnie stwierdza ze Urząd Miasta nie ma prawa uchwalać
regulaminów zabraniających wejścia na tereny publiczne jak place zabaw
osobom z psem. Osoby zarządzające np. Parkiem Krasińskich w Warszawie
z tego powodu musiały zmienić swój regulamin zakazujący wstępu z psem.
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Do tej pory my psiarze nie zaskarżaliśmy regulaminów placów zabaw w parku
Bródnowskim, gdyż myślę że większość z nas jest rozsądna i rozumiemy
potrzebę kompromisu pomiędzy psiarzami i rodzicami z dziećmi. Jednakże
teraz planowane jest wydzielenie kolejnych 3 obszarów (tzw. łąki piknikowe)
z zakazem wstępu dla właścicieli psów. Takie zakazy są zwyczajnie niezgodne
z prawem (zgodnie z orzeczeniem sądu we Wrocławiu). Jestem także
całkowicie przeciwna wyznaczaniu psich parków. Część powodów zawarta jest
chociażby w tym artykule https://www.psy.pl/blogi/cala-prawda-o-wybiegachdla-psow/. Co najważniejsze jest to kolejne grodzenie przestrzeni na niewielkim
terenie jakim jest park Bródnowski.
Mam ogromną nadzieję, że mój głos zostanie wzięty pod uwagę. Jest szeroka
rzesza ludzi, którzy myślą podobnie i obawiam się że będziemy walczyć o
zachowanie tej zielonej enklawy na Bródnie w stanie nienaruszonym. Jesteśmy
zdeterminowani też by walczyć ze wszystkimi bezprawnymi zakazami wstępu
z psem, które Urząd zamierza wprowadzić na terenie parku.
[…] Nie zgadzam się na zabudowę Parku Bródnowskiego. Z jego uroku
korzystam niemal codziennie. Jest on dla mnie miejscem odpoczynku, kontaktu
z naturą, wyciszenia i relaksu. W zgiełku dnia właśnie tam mogę podziwiać
piękne drzewa, a w lecie położyć się na trawie i wygrzewać w słońcu.
To, co jest przykre, to fakt, że o planach zamurowania Parku Bródnowskiego
dowiaduję się przypadkiem. Nie bezpośrednio od Urzędu Gminy - listownie,
za pomocą ulotki itd., itp. Jest to dla mnie próba odebrania mi prawa głosu.
>Optuje za miejscem oddechu w parku bródnowskim
[…] Po zapoznaniu się z koncepcją jestem przeciwna wprowadzaniu zmian
w obecnym kształcie.
Nie potrzebujemy dzielenia terenu parku na kolejne strefy. I tak już sporą część
zabrał ogródek jordanowski. Wewnątrz ogródka jest kolejna wydzielona
powierzchnia na korty, które były użytkowane tylko przez wybrańców. Jako
wieloletni mieszkaniec jestem przeciwna koncepcji modernizacji w obecnym
kształcie. Park powinien być oazą spokoju z jak największą liczbą zieleni a nie
parkiem rozrywki i powierzchniami handlowymi, których na Brodnie nie brakuje.
W obecnym kształcie Park wymaga kosmetyki, nie rewolucji.
>Zgłaszam swój, mojego męża jak i swoich dzieci sprzeciw co do zmian
w Parku Bródnowskim.
[…] W ciągu roku organizowane są różne pikniki, koncerty na które przychodzi
bardzo dużo osób. Jeżeli rzeczywiście nastąpią te zmiany nic z zieleni nam już
nie pozostanie, tylko same chodniki, ulice itp. Szkoda słów i bardzo przykre, że
"KTOŚ" chce zniszczyć ostatni Park jaki nam pozostał :-(((
>Jestem przeciwna zaproponowanym zmianom i modernizacji Parku
Bródnowskiego.
1.Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zabudowy pawilonowej na cele
handlowe. W okolicy parku mamy wiele cukierni czy innych punktów
gastronomicznych. Dodatkowe zapewne powstaną po wybudowaniu kolejnych
bloków.
2. Nie wyobrażam sobie zamykania powierzchni ogólnodostępnej dla psów.
Wychowałam się przy tym parku i pieski zawsze miały swobodny dostęp,
możliwość wybiegania się. Chce żeby tak pozostało. Park przy polach
mokotowskich jest otwarty na zwierzęta więc proszę nie odbierać tej przestrzeni
mieszkańcom Bródna. W nowej koncepcji powinno pojawić się dużo koszy na
odchody i jednorazowe torebki. Wygrodzony teren dla psów nie jest dobrym
pomysłem. Jestem matka 2 chłopców ale naszym członkiem rodziny jest
również pies z którym chcemy spędzać wspólnie czas w parku.
3. Nie podoba mi się pomysł z torem dla rolkarzy. Uważam że niewiele osób by
z niego korzystało. Dorosłe osoby wola swobodną jazdę bez wygradzania
terenu.
4. Park powinien zostać zmodernizowany ale w postaci kosmetycznych
poprawek. Odnowiony asfalt, latarnie, więcej nowych nasadzeń, nowe Ławki,
kosze na śmieci.
5. Nie potrzebujemy rozbudowanej siłowni. Ta która jest wystarczy.
6.Powinien zostać zmodernizowany plac zabaw dla maluchów. Jego lokalizacja
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wśród drzew jest jak najbardziej pożądana. Na placu zamiast brudnego piachu
powinna pojawić się gumowa powierzchnia. Po deszczu na placu tworzy się
błoto. Miło by było gdyby pojawiło się tam więcej urządzenia oraz ławek
chociażby poza samym placem.
7. Nie sądzę aby była potrzeba kolejnej fontanny. Władze gminy nie radzą sobie
prze ostatnie 40 lat z utrzymaniem czystości wody przez cały okres letni.
Uważam, że obecne lepiej zmodernizować. Zamiast oczka wodnego mogłaby
być fontanna podobna do tej z podzamcza gdzie dzieci mogą biegać. Pomysł
z lodowiskiem popieram.
8. Media teka pomysł nie trafiony. Miejsce kulturalno-oświatowe niech zostanie
tam gdzie powinno być czyli w lokalnych bibliotekach czy domu kultury.
9. Polany piknikowe a po co? Park to ogólna polana w której każdy jak miał
ochotę to rozkłada koc i piknikował czy się opalał.
Nie zgadzam się na wycinkę drzew, ograniczenie dostępności terenów
zielonych przez przekształcenie ich w tereny zabudowane urządzeniami
do kolejnych form aktywności sportowej czy rekreacyjnej. Takie miejsca są już
obecnie w parku w liczbie dostatecznej - można ewentualnie pomyśleć o ich
modernizacji czy ulepszeniu, nie widzę potrzeby powstawania nowych. Park
ma służyć wszystkim mieszkańcom, zatem także tym, którzy chcą po prostu
w nim wypocząć, korzystając z ciszy, zieleni i relaksu bez wydzielania
ograniczonych "spacerniaków".
Budowa mediateki jako takiej jest dobrym pomysłem, ale nie w tej lokalizacji jestem jej przeciwna.
>Zdecydowanie także nie podoba mi się pomysł komercyjnych budynków.
W dzisiejszych czasach wszystko zmierza do komercjalizacji i konsumpcji - w
moim odczuciu park powinien pozostać w jak największym stopniu miejscem
zbliżonym do natury.
>Czytam przeróżne informacje na temat renowacji Parku Bródnowskiego.
Przekazuję Państwu moje sugestie w tym zakresie. Liczę, że zostaną one
wzięte pod uwagę, a nie wrzucone do kosza jako mało znaczący lub nic nie
znaczący szczegół.
1. Toalety- Powinny powstać w ilości co najmniej 3-4. Winny być ustawione tak,
aby można było do nich w marę szybko dotrzeć. Co do samego rodzaju to
aletu, sugeruję sięgnąć po rozwiązania z parku Praskiego i zbudować toaletę
całoroczną na wzór tej: https://przegladpraski.pl/nowa-toaleta-w-parku-praskim/
2. Drzewa - Nie chce niczego wycinać, chyba że ma to drzewom w jakiś sposób
pomóc. Wtedy też wycinki nie należy rozważać a przeniesienie drzewa w inne
miejsce. Przenoszenie drzewa to co raz częstsza praktyka szczególnie tam,
gdzie drzewa są skazane na zniszczenie. Jest to tańsze rozwiązanie niż jego
wykarczowanie. Także mieszkańcy dużo zyskują, przesadzając drzewa. Na to,
żeby urosły nowe i „zalesiły” działkę, trzeba czekać co najmniej kilkanaście lat.
Co prawda można próbować kupić duże egzemplarze w szkółkach, ale po
pierwsze jest ich mało na rynku, po drugie – są drogie (koszt dużego drzewa
ze szkółki to 5-15 tys. zł, koszt przesadzenia rośliny – 1,5-3 tys. zł).
3. Miejsca ogólnodostępne - Dziś na terenie parku brakuje miejsc by usiąść
i napić się kawy czy zjeść jakiś deser.
Za to powstał "domek herbaciany", który przez 6 lat jak mieszkam na Bródnie
miałam możliwość podziwiać raz jako dostępny dla mieszkańców. Po co to jest
i komu ma służyć? Stoi, niszczeje, jest dewastowane. W zamian mogłyby
powstać ze dwa miejsca gdzie można usiąść, kupić kawę, wodę, deser,
danie główne. Miejsce takie winno być wkomponowane w otoczenie. Może
warto pomyśleć o pawilonach jak na bulwarach wiślanych? Działa w nim sieć
Green Cafe Nero. U nas taki pawilon mogłoby być miejsce gdzie każdy
spacerowicz znajdzie coś dla siebie.
Pisanie, przez wiele osób, że wokół parku wszystko jest to po prostu żenada.
Prześledźmy to co wokół jest: szpital - z kilkoma miejscami gdzie można napić
się kawy i coś przekąsić; budynek gamma - z cukiernią Douc ,Przystanek
Targówek; pawilony z jedzeniem przy Kondratowicza: Amrit, pizzeria Dominium,
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Kefirek, Stokrotka; pawilony na tyłach galerii Renowa: Camelot, dwie lodziarnie.
W moim odczuciu, tego jest za mało. Ktoś kto pójdzie na lody nie wstąpi
do parku. Podobnie będzie z rodzinnym posiłkiem. Spacerem dojdziemy
do lokalu, zjemy i wrócimy do domu. Ewentualnie używany będzie plac zabaw.
Ponadto umieszczając pawilon w parku zwiększy się jego atrakcyjność.
4. Rzeźby - Szanowni Państwo rozumiem że sztuka jest potrzeba, że
obcowanie z nią rozwija. Nie mniej to co obecnie stawiane jest w parku to po
prostu jakieś straszydła. Kompletnie nie przemyślane, brzydko i niechlujnie
wykonane. Ustawiane na tyle przypadkowo ze zajmują przestrzeń, którą można
wykorzystać pod coś innego. Uważam, ze należy z tego zrezygnować.
5. Grill - Obecne miejsce powinno być rozbudowane. Tak aby więcej osób z
niego mogłoby korzystać. Warto także pomyśleć czy aby nie zrobić podobnego
miejsca po drugiej stronie parku. W moim odczuciu nie tylko w parku należałoby
grillować. Na terenie całej dzielnicy winno się wyznaczyć miejsca gdzie można
to robić w bezpieczny sposób.
6. Plac zabaw - Zmodernizować obecne miejsce, dodać urządzenia dla osób
z dysfunkcjami. Ponadto dodać urządzenia dla starszych dzieci.
7. Psy - Przygotować niewielki plac który mógłby służyć jako wybieg dla psów.
Coś na wzór psiego parku, ale w mniejszej skali Tak aby psy mogły pobiegać
luzem nikomu nie szkodząc.
Jednocześnie na pozostałym terenie wprowadzić nakaz trzymania psa na
smyczy i w kagańcu. Dotyczyć ma to każdych psów: i tych małych i dużych.
Małe nie wiadomo czy chcą się bawić czy gryźć duże budzą niepokój samym
sobą.
- jestem przeciwna powstawaniu pawilonów na terenie parku,
- jestem przeciwna wycince drzew od ulicy Kondratowicza - stanowią naturalny
bufor przez hałasem i przynajmniej minimalny przed spalinami,

- jestem przeciwna budowie toru rolkowego.
W mojej opinii:
- należy zadbać o istniejąca zieleń - wymiana części trawników na bardziej
odporne na chodzenie,
- kolejne nasadzenia drzew,
- dodatkowe ławki, wymiana uszkodzonych.
W mojej opinii przedstawiona koncepcja zmian w parku nie uwęglenia i nie jest
dostosowana do potrzeb mieszkańców z niego rzeczywiście korzystających.
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Chciałbym przekazać moje uwagi w ramach konsultacji "Jaki ma być Park
Bródnowski"
1. Mediateka - Bryła budynku wraz z parkingiem w projekcie jest "klockowata".
Powinno się uwzględnić podziemne kondygnacje na parkingu, tak żeby
ograniczyć jego wysokość. Budynek mediateki powinien też mieć lżejszą formę.
Do przemyślenia jest formuła korzystania z parkingu, który będzie w bliskim
sąsiedztwie stacji metra (np. bezpłatne pierwsze 2 godziny, uwzględnienie
miejsc dla mieszkańców pobliskich bloków). Brak informacji o tym jakie funkcje
i co będzie w mediatece. Skłaniałbym się ku przesunięciu mediateki bardziej
w narożną część parkingu społecznego (propozycja Burmistrza Gadeckiego).
Lokalizacja przy ulicy Kondratowicza będzie odgradzaniem parku od osiedla.
Sugeruję wizję lokalną.

Mediateka poza
zakresem
opracowania,
ale sugerowane
w ramach powiązań
parku w otoczeniu.

2. Pawilony - Trzeci pawilon na zamknięciu osi – funkcja komercyjna plus
toalety publiczne niepotrzebnie zwiększa komercyjność parku. Bezwzględnie
może te funkcje pełnić pawilon w miejscu Gofrowa. Toalety publiczne z
osobnym wejściem i przewijakiem dla matek również powinny być przy
Gofrowie.
3. Scena - Podest na poziomie gruntu z zapewnieniem niezbędnych mediów
i zapleczem w mediatece dla organizowania niewielkich imprez. Zadaszenie
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montowane tylko na czas niekorzystnych warunków pogodowych. Ewentualnie
otwierana scena na park w mediatece.

4. Plac centralny - Nie spodziewam się aż takiej atrakcyjności tego miejsca,
by robić tam tyle utwardzonej nawierzchni i miejsc do odpoczynku.
To przecięcie szlaków komunikacyjnych gdzie mieszkańcy raczej będą
przechodzić niż zatrzymywać się. Dobre miejsce na umieszczenie poidełka
5. Klasa na wolnym powietrzu - Sugerowałbym konsultacje ze szkołami czy jest
zapotrzebowanie na takie miejsce. Szkoda wydawać pieniądze na coś co nie
będzie wykorzystywane
6. Miejsca gier planszowych i wypoczynku oraz altany i zadaszenia - Otwarte
na park, bez wysokich żywopłotów. Objęte monitoringiem.
7. Tor rolkowy - Wciśnięty w najspokojniejszą przestrzeń parku o charakterze
spacerowym. Za mała długość i kolizyjność z ruchem pieszym. Lepszym
rozwiązaniem będzie zlokalizowanie ścieżki na zewnątrz parku po jego
obrzeżach.
8. Sport - Zwiększenie liczby miejsc aktywności sportowych nie na siłę,
po przeanalizowaniu zasadności i lokalizacji.
9. Rozbudowa małego placu zabaw - Natłok pomysłów - konieczna analiza
zasadności i lokalizacji.
10. Miasteczko drogowe - Kolejny pomysł niepotrzebnie zmieniający charakter
parku.
11. Drzewa owocowe - Kolejny pomysł niepotrzebnie zmieniający charakter
parku.
12. Sherwood - Zamiast eksperymentów bieżąca pielęgnacja i nowe
nasadzenia.
13. Psy w parku - Ograniczenie się do postawienia koszy na odchody.

Na koniec odniosę się do załączonej grafiki, która została pobrana z prezentacji
z konsultacji. Oczekiwane zmiany mieszkańców to rewitalizacja parku, a w tym
pielęgnacja i nowe nasadzenia drzew, wymiana nawierzchni, nowe oświetlenie,
remont obiektów wodnych, monitoring. Nie róbmy rewolucji w parku.
Mam nadzieje, że moje uwagi będą pomocne w podjęciu decyzji.
Jestem zdecydowanie przeciwna jakimkolwiek wycinkom drzew. Park to zielone
płuca Bródna. Nie ograniczajmy sobie tlenu i zielonej przestrzeni. Z okna
mojego bloku obserwowałam jak te drzewa rosły i nadal chce oglądać jak
rosną. Jestem również przeciwna zabudowie parku poprzez dodawanie
ogromnej ilości urządzeń. Mamy na terenie parku w jego zachodniej części
wiele miejsc do uprawiania sportu. Park nie jest też odpowiednim miejscem
dla komercyjnych pawilonów, jest obok Galeria Renova i tam można
zachłysnąć się komercją. […] Jeden pawilon w miejsce Gofrowni wystarczy.
A teraz Mediateka – wielki projekt tuż pod moimi oknami, będzie w miejscu
zlikwidowanego parkingu, będzie ograniczał widoczność na park oraz utrudniał
życie mieszkańcom. Co z parkowaniem dla mieszkańców bloków
Kondratowicza 4 A,B,C ? Jak sobie Państwo to wyobrażacie ? Gdzie pomieścić
tyle samochodów?
A i sami użytkownicy parku też będą chcieli dojechać samochodem (bo to już
teraz się dzieje w soboty i niedziele) do parku. Pomysłodawca, który nie ma pod
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swoimi oknami przejeżdżających w dzień i w nocy samochodów nie rozumie
tego. NIE ZGADZAM się na umieszczenie Mediateki w tym miejscu parku,
pod moimi oknami . Scena umieszczona tak blisko zabudowań będzie
generować hałas i uciążliwości dla mieszkańców. Po tygodniu pracy
mieszkańcy bloków 4 A B C też chcieliby odpocząć od hałasu i bębniącej
do północy muzyki. Znajdźcie inne miejsce dla Mediateki!!!!! Może bliżej
ul. Chodeckiej, może za Urzędem Dzielnicy.
Zgłaszam swoje NIE dla zabudowy Parku, niech pozostanie klasycznym
parkiem, zielonym, cichym miejscem wypoczynku. Zabudowa tylko zmniejszy
zieloną powierzchnię a ludzie będą się tłoczyć w części do uprawiania sportu
lub w pawilonach. I po co?
Jako mieszkaniec Bródna i częsty gość Parku Bródnowskiego pragnę
stanowczo zaprotestować przeciwko planowanemu wydzieleniu
specjalnych terenów dla psów. Ogromna zaleta Parku Bródnowskiego jest
jego otwarta przestrzeni i możliwość spacerowania wieloma ścieżkami
i polankami, bez niepotrzebnych architektonicznych barier. Właściciele
czworonogów stanowią większość osób odwiedzających park. Otoczenie
polanek ogrodzeniem i zamkniecie tej wolnej przestrzeni przed psami zmusi
do zgromadzenia wielu psów na małej, wydzielonej powierzchni - co dla
większości z nich oznaczać będzie agresywne, niebezpieczne konflikty i koniec
możliwości spacerów do Parku Bródnowskiego. Dotąd spacery z czworonogami
do parku nie powodowały konfliktów (co może potwierdzić patrolująca często
te tereny policja) i nie ma powodów, by te sytuacje zmieniać na niekorzyść jakże wielu! - właścicieli psów. W przypadku negatywnej decyzji władz dzielnicy
i prób wydzielenia ogrodzonych terenów dla psów będę inicjatorem
społecznego protestu w tej sprawie.
Stanowcze nie dla zabudowy obszaru parku i wycinki drzew/lip wzdłuż
ul. Kondratowicza -jedynego naturalnego ekranu chroniącego przed hałasem
i smogiem ulicznym. Mediateka, sala koncertowa zamienią ciche miejsce
w park rozrywki. Już dziś, weekendy z koncertami są upiorne dla mieszkańców
bloków sąsiadujących z parkiem. W lecie dusimy się przy zamkniętych oknach
a do mikrofonu dorwać może się każdy bo i okazja każda jest dobra...
Poniżej przedstawiam swoje uwagi do projektu.
1/ Brakuje mi w tej koncepcji informacji o stanie obecnej zieleni - czy ktoś
zbadał w jakim stanie są drzewa i krzewy i ile w związku z tym trzeba będzie
ich usunąć lub poddać zabiegom pielęgnacyjnym. I nie mówię tu o stwierdzeniu,
że dane drzewo wygląda na chore, ale sprawdzenie przy użyciu nowoczesnych
metod stanu korzeni i pnia, konarów... Dzielnica niespecjalnie się nimi
zajmowała do tej pory... Zależy mi żeby pozostało jak najwięcej starej zieleni,
drzew owocowych pamiętających czasy gdy w miejscu parku były ogródki.
W projekcie brak jest informacji w których miejscach ile drzew i krzewów
zostanie usuniętych i z jakiego powodu, a ile posadzonych. Na razie widzę,
że pod drewniane podesty usuniętych zostanie większość drzew i krzewów
(kwitnących i owocujących) nad większym zbiornikiem wodnym.
2/ Uważam, że wycinanie co drugiej lipy od strony Kondratowicza to zły
pomysł (to jest naturalna bariera od hałasu i spalin ulicy) - w zupełności
wystarczy wycinanie tych drzew, które uschły lub zamierają i po prostu
nie dosadzać w to miejsce nowych. W ten sposób "Sherwood" przerzedzi się
w sposób naturalny. A przy okazji usuwania drzew uschniętych można się
pokusić o takie rozwiązanie jak na Ochocie
https://wawalove.wp.pl/kolejne-basniowe-rzezby-na-ochocie...
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3/ Niedopuszczalne jest tak powierzchowne podejście do tematu "dzikie
zwierzęta". Budki lęgowe dla ptaków i domki dla jeży to za mało żeby zwierzęta
mogły tam spokojnie żyć. Przy obecnym projekcie dzikie zwierzęta nie mają
większych szans na przeżycie. Należy im zapewnić co najmniej:
a) "Dzikie" miejsca w parku, gdzie nie będą się ciągle kręcili ludzie i psy, gdzie
nie będą grabione liście. Na razie widzę, że większość obecnych takich miejsc
zostanie ucywilizowanych" i zajętych pod kolejne "atrakcje";
b) Zostawić duże gęste krzewy, w których będą mogły gnieździć się ptaki
niekorzystające z budek lęgowych;
c) Zapewnić naturalne pożywienie przez cały rok - drzewa i krzewy owocujące,
właściwe trawy i byliny (ich nasiona będą służyły zimą ptakom). Może warto
pomyśleć o karmnikach w zimie, ale to wymaga systematycznego ich
napełniania, czyszczenia (bez względu czy to świątek, piątek czy niedziela,
w takie cuda nie wierzę);
d) Miejsca, które pozwolą ptakom i drobnym ssakom spokojnie i bezpiecznie
napić się wody.

Uwzględniona
częściowo.
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4/ Planowane nawierzchnie alejek to rozpacz - beton, który ogranicza
powierzchnię biologicznie czynną parku i żwir, który w ciągu paru miesięcy
zamienią się w błoto a rowerzyści będą sypali nim spod kół na prawo i lewo.
Zacofane pomysły w dobie zmian klimatu i konieczności adaptacji do nich.
Są obecnie nawierzchnie stałe, ale całkowicie przepuszczalne dla wody i takie
powinny być w parku (a w przyszłości nie tylko w parku). A plac przed
mediateką to kuriozum betonowa pustynia wyeksponowana od południa
na palące słońce.
5/ Kwestie nowej zabudowy i "atrakcji":
a) W parku jest już siłownia plenerowa, która sprawdza się doskonale i nie ma
potrzeby tworzenia kolejnej w nowej lokalizacji. Można ją rozbudować
w istniejącym miejscu;
b) Dlaczego usytuowano mediatekę w parku? Po drugiej stronie jest pawilon,
który można dostosować do tej roli/przebudować... Co będzie na miejscu
obecnych miejsc parkingowych dla mieszkańców - narysowane jest coś bez
żadnego opisu;
c) Nie widzę uzasadnienia do budowy wszystkich proponowanych pawilonów w zupełności wystarczy pawilon z usługami gastronomicznymi w miejscu
obecnej gofrowni i pawilon wystawienniczy, plus dyskretne toalety gdzieś
na uboczu;
d) Miasteczko rowerowe - likwidujecie kolejne miejsca parkingowe
dla mieszkańców bloków przy Wyszogrodzkiej - gratuluję pomysłu. Jeżeli jest
ono w ogóle potrzebne, to trzeba było je usytuować na rogu Wyszogrodzkiej
i Chodeckiej, na tyłach budynku centrali (czy co tam jest) - w tej chwili jest to
zniszczony, rozjeżdżony kawałek "trawnika".
Generalnie upchaliście w Parku co Wam tylko przyszło do głowy, a na
spokojny odpoczynek wśród zieleni miejsca już nie ma :( A połowę z nich
można było ulokować na dawny polu PGRu Bródno przy Wincentego, ale
woleliście pieniądze za wybudowanie kolejnych osiedli...
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To są uwagi pod którymi się podpisuje
1. Jestem zdecydowanie przeciw jakimkolwiek wycinkom drzew. W dobie
co chwilę powracającego smogu, uchwały podjętej przez Urząd Dzielnicy a
nawet co niektórych radnych Park Bródnowski jest naszymi płucami.
Niszczenie naturalnej bariery ochronnej Parku w postaci drzew Sherwood
powinno zostać nie naruszona. Dopuszczalna jest delikatna korekta koron, ale
nie wycinka całych drzew. Jestem szczególnie uwrażliwiony na zwiększenie
ilości drzew szczególnie gatunków użytecznych jak Kasztan jadalny, Orzech
włoski
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2. Jestem również przeciwny zabudowie parku poprzez dodawanie ogromnej
ilości urządzeń( po za już wyznaczonymi terenami jak plac zabaw dla dzieci).
Mamy na terenie parku w jego zachodniej części wiele miejsc do uprawiania
sportu. Park to Zieleń dlatego proszę o nie zabudowywanie go komercyjnymi
pawilonami, oraz torami, siłowniami szczególnie w jego centralno-wschodniej
części. Są tereny pomiędzy blokami gdzie takie sprzęty bardzo dobrze będą się
integrować i będzie do nich blisko mieszkańcom. Są również tereny leśne
gdzie można wkomponować ścieżki sportowe lub rekreacyjne
3. Mediateka - projekt zbyt duży jeśli będzie podzielony na kilka osobnych
elementów. Będzie ograniczał widoczność na park oraz utrudniał życie
mieszkańcom bloków Kondratowicza. Sam pomysł umieszczenia Mediateki
mi się względnie podoba, ale można go umiejscowić na terenach miejski
po drugiej stronie Kondratowicza w miejscu obecnej biblioteki, teren ten jest
własnością miasta i akty notarialne podpisane niby z osobami organizacji
przestępczej zwanej potocznie SM Bródno to fałszywka za przyzwoleniem
władz dzielnicy.
W przypadku jednak upartego trwania w układzie spółdzielnia -urzędnicy
dzielnicy, jestem za tym by budynek Mediateki składał się z podziemnego
dwupoziomowego parkingu Parteru z usługami kawiarnia, cukiernia, oraz aula
widowiskowa przeszklona otwierała w pogodne dni by widownia była na
dworze, a w niepogodę by widownia była w środku Na pierwszym piętrze widzę
bibliotekę, sale tematyczne, sale do warsztatów typu klub seniora, malucha itp.
4. umiejscowienie toalet, mniej rzucających się w oczy na obrzeżach parku
przy wejściach i/lub przy placu zabaw.
5. Plenerowa klasa - sugeruję umiejscowienie jej na terenie zieleni - w
okolicach górki z napisem Bródno. Wyposażenie powinno współgrać z zielenią.
6. Przestrzeni do gier w parku jest już siłownia plenerowa, która sprawdza się
doskonale i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej. Można ją rozbudować w
istniejącym miejscu.
7. Utworzenie miejsc do gry w bule i ping ponga czy też gier planszowych jest
jak najbardziej zasadne, lecz również w tym przypadku należy to utworzyć na
powierzchni trawiastej.
Nie możemy zapominać, że cały czas mówimy o parku a nie przestrzeni
o podłożu betonowym czy też z innej nawierzchni nieaktywnej biologicznie.
Można trawę wzmocnić specjalną mieszkanką lub plastikowymi zielonymi
kratkami.
8. Proszę pamiętać, że park to trawa i drzewa a wśród niej żwirowe alejki,
a nie betonowe place i chodniki wśród stałej zabudowy.
9.Wypadało by wreszcie ścieki wodne jakimi są dwa jeziorka którym bliżej
do szamba niż kałuży a co dopiero jeziorka, zmienić, jedno w z prawdziwego
zdarzenia labirynt fontann dla dzieci i młodzieży A drugie w podświetlany teatr
wodny.
10. Jeśli jakieś pawilony to albo na obrzeżach parku albo ogród zimowy/
oranżeria z prawdziwego zdarzenia jak to jest w innych miastach w Polsce
w alejce gdzie obecnie jeszcze stoi tzw. gofrowo, w przypadku jednak gdyby
milo nie być oranżerii to zero pawilonów w parku.
>Jak podaje Wikipedia "park to teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością
flory, w tym często zadrzewiony. W miastach ma charakter dużego, swobodnie
ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi", więc powinna być cisza
i spokój do relaksu, tyle moje skromne zdanie, jak ktoś chce rozrywek to są
centra handlowe, parki rozrywki. należy zadbać o drzewa i inną roślinność,
wodę i miejsca do siedzenia.
>a) proszę ograniczyć do minimum wycinkę drzew, zwłaszcza, że obecnie
powietrze jest mocno zanieczyszczone.

b) przestrzeń do gier: W parku jest już siłownia plenerowa, która
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sprawdza się doskonale i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej. Można ją
rozbudować w istniejącym miejscu.
c) Jestem również przeciwna zabudowie parku poprzez dodawanie
ogromnej ilości urządzeń. Jest na terenie parku w jego zachodniej części wiele
miejsc do uprawiania sportu. Park to zieleń dlatego proszę o niezabudowywanie
go komercyjnymi pawilonami, oraz torami, siłowniami szczególnie w jego
centralno-wschodniej części.
d) Uważam, że większość chciałaby, żeby park pozostał miejscem pełnym
ścieżek i zieleni, nie trzeba na siłę wrzucać tam atrakcji w postaci
Mediateki, licznego sprzętu i budyneczków.
Bardzo proszę nie niszczcie zieleni w Parku Bródnowskim, to jedyne takie
miejsce, poza Laskiem Bródnowskim, tyle że las jest na uboczu a nasz park
to centralne nasze płuca oczyszczające nas od smogu z elektrowni żerańskiej
i jedyne tak zielone miejsce w którym nasze oczy mogą się cieszyć zielenią.
Nie zawalcie tego co już jest fajne kolejnymi obiektami które zieleń zwalą gdzieś
daleko w tył.
W imieniu osób posiadających psy, bardzo proszę o uwzględnienie
przynajmniej dwóch, ogrodzonych miejsc w których będzie umożliwiona
zabawa z pupilami. W związku z dużą ilością psów proszę również by były
wystarczająco przestronne.
[…] Uważam, że w parku absolutnie nie powinno być żadnych zabudowań.
Nie popieram stawiania nowych obiektów, jak i utrzymywania obecnych
(uważam, że Gofrowo powinno zostać natychmiast zlikwidowane). Swoje
zdanie motywuję twierdzeniem, że park to część wspólna mieszkańców (choć
do nich bezpośrednio nienależąca) i nikt nie powinien na jego terenie prywatnie
zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej i bogaceniem się. Poza
tym wygląda to nieestetycznie, optycznie zmniejsza teren i przesłania widok na
pozostałą część parku. Dookoła parku jest naprawdę duża ilość różnego
rodzaju lokali, w których można kupić picie, czy spożyć posiłek –
nie zaśmiecajmy parku.
2) Mediateka... czy ona naprawdę jest taka potrzebna? Nie jestem tego
pewna. Jeśliby już jednak miała powstać, to zależałoby mi przede wszystkim
na tym, aby zajmowała jak najmniej trawnika w parku i miała dostępnych jak
najwięcej bezpłatnych, całodobowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
których na naszym osiedlu bardzo brakuje.
3) Wycinka drzew - nie wyrażam zgody na żadną wycinkę drzew "bez
powodu" lub z powodu chęci zamiany zagospodarowania terenu. Jeżeli jednak
jest to powodowane tylko i wyłącznie troską o dobro tych drzew, jeżeli to ma
naprawdę im pomóc lepiej rosnąć, to jestem za. Inaczej i tak w końcu padną...
4) Dosadzanie drzew, krzaków - tak, tak, tak! Zieleń pod każdą postacią jest
dobra. Im jej więcej i bardziej różnorodna, tym lepiej :)
5) Nowa siłownia plenerowa, plac zabaw itp. - tutaj jestem przeciwna.
Uważam, że obecna siłownia wystarczy, nie ma na niej na ogół tłumów,
a dobrze by było częściej konserwować urządzenia, żeby ich użytkowanie było
przyjemnością a nie walką z nimi. Plac zabaw dla najmłodszych też jeden
wystarczy, chodzimy do parku odpocząć, zintegrować się z przyrodą, a nie na
każdym kroku słuchać wrzasków i krzyków najmłodszych ludzi. To samo się
tyczy wszelkich rolkarzy czy rowerzystów - niech jeżdżą po ścieżkach
rowerowych a nie między ludźmi w parku.
6) Wymiana asfaltowych uliczek - w tym temacie również nie popieram
pomysłu. Zdaję sobie sprawę, że mają plusy i minusy, ale... stanowią
wyjątkowy klimat parku :) Te uliczki są tam od zawsze i tak naprawdę mam
z nimi tylko miłe skojarzenia. Dzieci mogą po nich malować kredami a starsi
w ciepłe letnie wieczory mogą na nich siadać, gdy brakuje wolnych ławek
a oddają nagromadzone w dzień ciepło.
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Mam też kilka własnych sugestii dot. parku:
1) Konieczna wydaje mi się zmiana firmy zajmującej się dbaniem
i zbiorniki wodne w parku, gdyż są bardzo często zaniedbane, brudne lub
wręcz nieczynne. Straszą wyglądem, zamiast wprawiać w zachwyt. Uważam,
że potrzeba im znacznie więcej uwagi i częstszego sprzątania. A może
pomyśleć nad odświeżeniem brzegów?
2) Potrzeba częstszego sprzątania widoczna jest także w innych miejscach
parku, m.in. na tzw. "kwadratach", czyli ławkach otoczonych żywopłotami
znajdującymi się nieopodal wejścia do parku od strony planowanej Mediateki.
Ludzie brudzili, brudzą i niestety zapewne będą brudzić, ale to nie znaczy, że
trzeba rozłożyć ręce, tylko zakasać je do częstszego (i dokładniejszego!)
sprzątania.
3) Uważam, że przydałoby się więcej ławek. I nie mam tu na myśli 10 czy 20
sztuk, ale minimum 50 rozstawionych po całych parku, a głównie w okolicach
oczka wodnego, gdzie latem miło jest siedzieć całymi wieczorami i relaksować
się po dniu pracy.
4) Generalnie moje zdanie (jak i wielu moich bliskich sąsiadów) jest takie,
że należy możliwie jak najmniej ingerować w park w sensie wprowadzania
w nim zmian i nowości, a za to więcej dbać o to, co w nim już jest.
Na Bródnie mieszka większość "rdzennych mieszkańców" (takich jak ja), którzy
pamiętają park od czasów dzieciństwa i wcale nie chcą, żeby stał się
nowocześniejszy, a pragną zachować jego kształt w możliwie niezmienionej
postaci. KOCHAMY TEN PARK I NIE CHCEMY GO STRACIĆ :)
W uzupełnieniu do poprzedniej opinii przesłanej w konsultacjach chciałbym
poprzeć budowę ścieżki rolkowej (którą pominąłem w poprzednim mailu)
a która wydaje się ciekawym rozwiązaniem na zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowania parku przez różne grupy użytkowników. Przy realizacji toru
rolkowego zasadne byłoby jednak wymienienie istotnej części nawierzchni
komunikacyjnej w parku na alejki żwirowe, z pozostawieniem wyłącznie
głównych ciągów pokrytych płytami (bezfugowymi), nie asfaltem i nie drobną
kostką.
W odniesieniu do pawilonów, w przypadku budowy mediateki pawilony
środkowe mogłyby ulec połączeniu w jeden stanowiący łącznie ok 3/4 wielkości
dwóch odrębnych pawilonów, z miejscem na kawiarenkę i toaletę. Funkcję
wypożyczalni sprzętu przejąć mogłaby mediateka. Mogłoby to
usatysfakcjonować przeciwników zabudowy parku (jeden pawilon mniej). Warto
byłoby jednak przy tym zwiększyć trzeci z pawilonów przesuwając go wzdłuż
Chodeckiej i zapewniając funkcję kawiarnianą, toaletową wraz z mniejsza
wypożyczalnią np. leżaków czy sprzętu do gry w bule dla osób korzystających
z tego "wejścia" do parku. Pozwoliłoby to zachować jako taką symetrię
w dostępności do usług. Pawilon mógłby również stanowić kolejną barierę
dźwiękoszczelną. Dodatkowo w jego lokalizacja bliżej ulicy ułatwiłaby u dostawy
i ochroniłaby teren przed ewentualnymi pojazdami.
W zakresie nasadzeń wzdłuż Kondratowicza. proponowałbym uspokojenie
atmosfery poprzez wprowadzenie projektu nasadzenia żywopłotu przed linią
drzew od strony ulicy oraz lepsze wyjaśnienie zasad wycinki pielęgnacyjnej.
Dodatkowo warto byłoby poinformować o planowanych uzupełnieniach drzew
w miejscach gdzie obecnie ich nie ma tak by np. wyrównać szpaler od strony
parku. Być może warto zastanowić się również nad inną niż trawiasta
nawierzchnią pod drzewami, np. cieniolubne rośliny płożące, tak by nie
występowały tam większe połacie ziemi. Jeżeli przerzedzenie jest konieczne
to warto to również poprzeć ekspertyzą i wykazać, co może się stać
w perspektywie 15 - 20 lat jeśli taki zabieg nie zostanie przeprowadzony.
Na koniec chciałbym ponownie podkreślić znaczenie miasteczka ruchu
drogowego w projekcie. Na dzień dzisiejszy nie istnieje ani jeden podobny
obiekt w naszej dzielnicy a praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego
w szkołach trochę leży. Taki obiekt umożliwiłby szkołom organizowanie lekcji
na zewnątrz a także leprze przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową
dla naszych dzieci. Dziś jest to dziedzina mocno kulejąca w większości
placówek, patrząc na wyniki zdawalności. Inwestowanie w bezpieczeństwo
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przyszłych użytkowników dróg to jeden z priorytetów, biorąc pod uwagę liczbę
wypadków w Polsce. Gorąco zachęcam zatem do tej koncepcji. przy założeniu
poszukania takiego rozwiązania które w najmniejszym stopniu ingerowałoby
w obszar parku. Lokalizacja na granicy parku wydaje się być jednak bardzo
rozsądna ponieważ to tu rodzice z dziećmi na rowerkach chodzą na spacery
i dlatego możliwe byłoby połączenie przyjemnego (odpoczynek na łonie
przyrody) z pożytecznym, >nauka przepisów ruchu drogowego w praktyce).
Mogę się założyć, że byłoby to miejsce naprawdę obłożone przez młodych
rowerzystów.
[…] W morzu nowych bloków wyrastających wszędzie na Bródnie, potrzebna
jest publiczna przestrzeń zielona, taka jak Park czy Lasek, dlatego nie
rozumiem idei zabierania części zielonej aby zbudować tam lokale
gastronomiczne, czy mediotekę, zważywszy że takie budynki są po drugiej
stronie ulicy, bibliotekę wystarczy zmodernizować, by móc ją szumnie nazwać
„medioteką”.
[…] Świetnie, że są prowadzone konsultacje, ale ich wyników nie można brać
1:1. Nie uważam za udany pomysł dokładania w Parku jakichś pawilonów,
w dodatku w takiej liczbie. Każdy z nich zagraci przestrzeń, która powinna być
przede wszystkim zielona, do-betonuje nam przestrzeń, która na Bródnie jest
oazą do odpoczynku od bloków. Wokół każdego z pawilonów trzeba będzie
dołożyć podjazdy, place (ten przed Mediateką w wizualizacji jest szczególnie
'betonowy'), oczywiście kosztem zieleni. Mam też wrażenie, że Park nie jest
miejscem na jakieś przestrzenie wystawiennicze, w momencie kiedy mamy w
dzielnicy świetne domy kultury.
Miejsca dla psów - tyle ich co na lekarstwo. Miejsca piknikowe - pomysł
ciekawy, ale w parkach chyba tak czy inaczej nie można rozpalić grilla?
Jeśli dobrze odczytuję wizualizację - zlikwidowane zostaną międzyżywopłotowe "zakątki" od ulicy Poborzańskiej - dlaczego? Są ekstra.
Osobny wielki pawilon na toalety? Nie lepiej kilka budek z WC w różnych
miejscach Parku? […] I jeszcze scena.
Nie za dużo grzybów w jednym barszczu? W projekcie brakuje mi
pozostawienia dzikich zakątków, przestrzeni swobodnych - naprawdę
nie wszystko trzeba robić "pod linijkę", tylko po to, żeby było "nowocześnie".
1) Uważam, że budowa Mediateki, pawilonów i sceny na terenie parku
to bardzo zły pomysł. Nie zaśmiecajcie przestrzeni parku budynkami!
Głównym walorem parku jest przestrzeń, zieleń, spokój. W związku z tym,
pomysł dotyczący wprowadzenia np. Mediateki i pawilonów kosztem terenu
parku, zieleni, jest nieakceptowalny. Jako osoba, która codziennie korzysta z tej
przestrzeni, nie odczuwam w ogóle potrzeby wprowadzania tam dodatkowych,
jakichkolwiek budynków. To jest park - chodzę tam, aby pobyć wśród przyrody,
odpocząć lub uprawiać sport. Sklepy, czy instytucje kultury mam dookoła.
Chcę się patrzeć na drzewa i przyrodę - po to tam przychodzę! Gdybym chciała
oglądać obrazy, czy dzieła sztuki poszłabym do galerii lub muzeum. W parku chcę być w parku, nie w przestrzeni handlowej czy wystawowej.
2) Postawcie na remont tego co jest, zamiast dawać atrakcje bez których
możemy się obejść. Zadbajcie o oczyszczanie wody w zbiornikach wodnych,
ławki, remont nawierzchni ścieżek, żeby można było jeździć na rolkach i nie
zgubić zębów. Naprawcie sprzęty na placach zabaw i postawcie więcej latarni
przy ścieżkach i zadbajcie o ich działanie.
3) Postulat nasadzeń, kwietnych łąk i wprowadzenia budek jest świetny.
Ale zatrudnijcie do tego przyrodników, którzy powiedzą wam gdzie i ile powinno
być budek, żeby ptaki w parku chciały w ogóle tam mieszkać. Skonsultują
nasadzenia krzewów i roślin, aby mogły stanowić pokarm dla ptaków i motyli w
parku lub miejsca, które będą sprzyjać zakładaniu gniazd.
4) Żadnej wycinki drzew! To drzewa tworzą ten park.
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Uwzględniona

Rozwiązania
w koncepcji wynikają
z uwzględnienia
innych postulatów
mieszkańców oraz
kompromisu
pomiędzy postulatami

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona

Sugerowane
przerzedzenia
jedynie
pielęgnacyjne, po
opinii dendrologicznej
Uwzględniona

81

6) Nie potrzebujemy nowych ścieżek - duże przestrzenie są potrzebne w
świecie stłoczenia i zagęszczenia.
7) Podesty wokół zbiorników - nie. To rozwiązanie nie jest dobre dla ptaków
wodnych.
Jako osoba, która jeździ na wrotkach nadal chcę móc jeździć wzdłuż ścieżek
wokół zbiorników.
Podest uniemożliwi mi jazdę ulubionymi trasami.
>Bardzo cieszę się, że są plany rewitalizacji parku. Pomimo, iż piękny,
rzeczywiście widać upływ czasu i potrzebę jego estetycznej poprawy, chociażby
sypiący się miejscami asfalt.
Chciałabym wyrazić duże zaniepokojenie i obawy wobec propozycji
przerzedzenia szpaleru lip oddzielającego obecnie park od ulicy
Kondratowicza. Według propozycji wycięte zostałoby tam co drugie drzewo,
rozumiem "ogólne" estetyczne poprawienie wyglądu szpaleru, ale wycięcie co
drugiego drzewa to zdecydowanie zbyt duża ingerencja w teren parku. Ten
szpaler drzew skutecznie zagłusza szum bardzo głośnej ulicy Kondratowicza,
pięknie pachnie kiedy drzewa kwitną, a podczas upałów jest tam przyjemny
chłód. Nie niszczmy tego, co rosło tyle lat!!! Sensem parku są drzewa, a nie ich
brak!
>Witam. Przejrzałem koncepcję zagospodarowania Parku Bródnowskiego. Park
ma rzeczywiście się zmienić. Jeśli koncepcja zostanie zrealizowana powstanie
dużo pięknych miejsc. Chciałem jednak wystąpić w obronie zgłaszanych w
czasie konsultacji potrzeb w zakresie inwestycji tenisowych. Nie myślę tu
o przywróceniu dawnych kortów lecz przeznaczeniu terenu za
komisariatem policji na ściankę i w przyszłości dwa korty. W tym Budżecie
Partycypacyjnym złożyłem projekt ścianki tenisowej w tym miejscu. Jeśli
udałoby się ją wybudować to w przyszłym projekcie złożyłbym projekt o dwa
korty w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Wtedy to miejsce stałoby się oazą
miłośników tego sportu i chętnych do poznania go. W chwili obecnej w
koncepcji to miejsce zostało oznaczone jako ,,tor rowerowy wersja 3,, lub jedno
z dwóch miejsca dla psów. Myślę ze tor mógłby powstać w założonej wersji 2 a
miejsce dla psów w drugim zaznaczonym do tego celu obszarze. Wtedy teren
przy grillach miałby możliwość zainteresować mieszkańców tenisem i spełniony
by został postulat w sprawie budowy kortów i ścianki w obrębie parku. [...]
>Przypuszczam że na propozycje zagospodarowania Parku Bródnowskiego
może być trochę za późno jednak chciałbym aby w Parku znalazły się
inwestycje tenisowe. Osobiście jestem zainteresowany przywróceniem kortów
w miejscu ich dotychczasowego umiejscowienia ale na nowych zasadach
(ucywilizowanych, a nie dzikich jak to miało miejsce w przeszłości) oraz
postawieniem ścianki tenisowej w sąsiedztwie kortów lub na przeciwległym
skraju przy Policji gdzie od wielu lat nic się nie dzieje z wyjątkiem postawienia
grilli w zeszłym roku oraz wycięcia pięknego starego drzewa w sąsiedztwie grilli
(kto wydał na to zgodę??). Złożyłem projekt umiejscowienia ścianki w tym
miejscu w ramach funduszu partycypacyjnego. Myślę ze taki obiekt spotka się z
powszechną akceptacją mieszkańców i urzędników.
[…] - mieszkaniec Bródna. Warto było by pomyśleć o spragnionych psach w
okresie letnim.
Przy wybiegach dla psów oraz innych miejscach parku zainstalować kamienne
lub betonowe poidełka uruchamiane poprzez naciśnięcie zaworu przez
właściciela czworonoga. A i dla odpoczywających można zamontować ujęcia
wody podobne jakie są w parku Ujazdowskim.
>Jako mieszkanka Bródna chciałabym wyrazić swoją opinię na temat
rewitalizacji Parku Bródnowskiego. Jestem przeciwna budowaniu tam
jakichkolwiek pawilonów, tym bardziej kosztem parkingu. Po pierwsze jest to
największy parking w dzielnicy i służy wielu mieszkańcom bloku przy ulicy
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Kondratowicza 4 i już teraz w weekendy bywają spore problemy ze
znalezieniem wolnego miejsca. Wybudowane pawilonów zaburzy wolną
przestrzeń jaką powinien być park, to nie miejsce na kolejne budynki.
Mamy ich pod dostatkiem wokół sąsiednich ulic. Nie widzę sensu budowania
kawiarni w środku parku. Park to miejsce przede wszystkim na odpoczynek od
miejskiej zabudowy i na chwilę spokoju. To tylko przeszkodzi w odpoczynku tym
którzy przychodzą do parku na spacer lub odpocząć. Już wystarczająco dużo
nowych bloków powstało wokół parku, co bardzo "zagraciło" przestrzeń i
uczyniło ją klaustrofobiczną. Ostatnim bastionem w tej miejskiej betonowej
dżungli jest właśnie Park Bródnowski, jedyny taki w dzielnicy. Te dwa pawilony
w rejonie Gofrowa byłyby do zaakceptowania, ale Mediateka to jedno wielkie
nieporozumienie, które uczyni z Parku kolejną betonową dżunglę.
>Chciałabym żeby wreszcie skończyło się to szaleństwo, które ma na celu
zabudować każdą wolną przestrzeń kolejnymi blokami czy pawilonami. Odkąd
to w okolicy Parku powstało bardzo dużo nowych bloków, tym bardziej
potrzebne są działania mające na celu powiększyć wolną przestrzeń i uczynić ją
bardziej zieloną. A wycinanie drzew, które oddzielają park od ulicy to niestety
kolejna nieprzemyślana propozycja. Nie chcę przebywając w Parku mieć
widoku na ulicę i samochody. Mam nadzieję, choć niewielką, że weźmiecie
Państwo pod uwagę opinie mieszkańców dzielnicy. A ta sprawa jest mi
szczególnie bliska gdyż mieszkam w bliskiej okolicy Parku i od lat go
odwiedzam i nie wyobrażam sobie żeby stał się jakimś centrum rozrywki.
Niestety mam wrażenie że od lat władze Dzielnicy realizują swoje własne
pomysły nie zważając na potrzeby i opnie mieszkańców nad czym bardzo
ubolewam.
>Z dużym niepokojem obserwuję koncepcję sukcesywnej zabudowy parku. Jest
to jedyna oaza zieleni dostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych
mieszkających w tej części Bródna.
Tymczasem nowy plan, z tego co widzę, zakłada kolejne budynki stawiane na
trawie (i następne dwa punkty gastronomiczne!). Szanowni Państwo, apeluję o
utrzymanie parku w niezmiennym stanie jako zielonej przestrzeni dla wszystkich
mieszkańców, również tych, którzy - ze względu na swój stan zdrowia - są
wykluczeni z innych, położonych dalej atrakcji. Niech park będzie obszarem
pełnym zieleni, tlenu, cienia w upalne dni oraz ochrony przed wszechobecnymi
spalinami i smogiem. A nie wybetonowaną i szklaną zabudową.
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>Pomysł bardzo fajny ale ja mam kilka ale. Na planach mediateka zabiera małą
część parkingu , czy nie warto pomyśleć np. o podziemnym parkingu .
wiadomo, że do 2022 roku powstanie tam metro, okoliczni mieszkańcy z
Białołęki, Ząbek będą dojeżdżali do stacji końcowych, czy nie warto by było
dogadać się z miastem aby postawić tam parking P+R? Przecież wiadomo jak
to się skończy , tak samo jak na Bielanach przy Hucie gdzie teraz trzeba
rozbudować parking. Wszyscy chcą aby było ekologicznie, ale nasza miejska
komunikacja jest nie wydolna , dlatego mamy tyle samochodów. Już są korki
w autobusach linii 500 czy w tramwajach do centrum , gdyby do tego dojdą
jeszcze kierowcy ,którzy przerzucą są się na komunikacje , a wiadomo że to
powstanie bo w zamyśle miasta jest zakaz wjazdu dla samochodów
spalinowych, a aut elektrycznych jest jakiś 1,3 % na jeżdżące po naszym
mieście. To trzeba się liczyć z tym że wszystkie auta będą parkowane na
Bródnie i na Targówku. Więc pomyślmy może wcześniej że takie miejsca będą
potrzebne. Park Bródnowski jest pięknym miejscem ale , ludzie którzy tam
przyjeżdżają zwłaszcza wiosną i latem , korzystając z uroków parku i różnych
imprez też przyjadą samochodami i gdzie je postawią ? Dlatego uważam,
że trzeba tam zainwestować w parking podziemny, gdzie były by pobierane
jakieś opłaty i było by na utrzymanie parku. Zamiast stawiania tam Mediateki,
zwłaszcza, że mamy dużo bibliotek dookoła.
Dlatego powstanie miasteczka rowerowego , zamiast parkingu przy
Wyszogrodzkiej to zły pomysł , tak zwany wariant II, Gdzie mieszkańcy mają
parkować . Ja wiem że musicie wydać kasę i trochę zarobić na tym. Ale
mieszkańcy którzy tam mieszkają chcieli by jednak mieć parkingi. Chyba ,że
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zaczniemy parkować pod ratuszem to spoko , tylko nie wiem gdzie pracownicy
ratusza zaparkują. zwłaszcza ,że pod ratuszem walczycie o swoje miejsca
parkingowe jak lwy. Dlatego my mieszkańcy też o nie będziemy walczyli.
Mieszkańcy z Wyszogrodzkiej pozdrawiają.
>W ramach przeprowadzanych konsultacji na temat Parku Bródnowskiego
chciałbym przedstawić kilka uwag:
1. Nie zgadzam się na wycinkę drzew.
2. Nie zgadzam się na budowę stałej sceny koncertowej. Uważam, że
docelowo wszelkie imprezy masowe z nagłośnieniem powinny być
organizowane poza terenami rekreacyjnymi jakimi w naszej dzielnicy są Park
Bródnowski i Las Bródnowski. Dużo lepszym miejscem na koncerty jest teren
OSiR.
3. Budowa tzw. mediateki jest dla mnie kontrowersyjna. Nie znam szczegółów
finansowych, ale jak sądzę będzie to kosztowna inwestycja zarówno w realizacji
jak i w utrzymaniu. Decyzja o budowie kolejnej biblioteki na Bródnie, gdy na
Zaciszu nie mamy żadnej tego typu placówki, jest dla mnie niezrozumiała.
4. Apeluję o rezygnację z inwestycji, które wymagają zastąpienia trawników
nawierzchnią nienaturalną (miasteczko rowerowe, kolejna siłownia, klasa
plenerowa itp.).
Zapoznałam się dzięki dyskusji na FB z planowanymi zmianami w Parku
Bródnowskim. Chciałabym podzielić się kilkoma uwagami:
1) Plany miejsca koncertowego koło bloku mieszkalnego - to chyba jest jakiś
żart. Koncerty i/lub festyny w głębi Parku są uciążliwe dla mieszkańców (Ja
mieszkam w bloku przy Wyszogrodzkiej 5), a co dopiero w takiej odległości.
Zdecydowanie sprzeciwiam się takiemu pomysłowi.
2) Zakaz wchodzenia do Parku z psami, które nie są na smyczy oraz stworzenie
dwóch malutkich psich wybiegów (info z FB). Po pierwsze według przepisów
pies powinien być pod kontrolą właściciela, co nie jest jednoznaczne z byciem
na smyczy. Proszę poszukać w Internecie informacji na ten temat oraz o tym jak
zarządcy przegrywają sprawy sądowe w tym temacie.
Same wybiegi są ok, ale nie jako jedyne miejsce wypuszczania psów.
W dyskusjach na FB podnoszony jest problem psich odchodów - w tym temacie
potrzebna jest edukacja społeczeństwa, niestety będzie to trwało latami.
Miejsce gdzie planujecie Państwo psie wybiegi może być miejscem edukacji w
tym temacie, co zaowocuje w przyszłości. Próby wprowadzenia zakazu (jaki
podawany jest w dyskusjach na FB) są krótkowzroczne.
Proszę jeszcze uwzględnić sytuację osób takich jak ja, czyli matek z dziećmi,
które posiadają czworonogi. Moje dziecko nie wyobraża sobie braku spacerów
bez jej czworonożnego przyjaciela i swobodnej zabawy z nim (rzucania piłki czy
patyka). Wszystko odbywa się pod kontrolą. Nie można "karać" za zachowanie
jakiegoś niesfornego psa lub jego niewychowanego opiekuna innych psów i ich
opiekunów takimi zakazami.
3) Budowa pawilonów w okolicy/miejscu Gofrowa - jestem przeciwna
zabudowywaniu Parku. Wystarczająca ilość budynków i kawiarni jest wokół
niego.

4) Mediateka i parking piętrowy w miejscu parkingu przy
Kondratowicza/Łabiszyńskiej. Nie rozumiem ciągłych pomysłów zabudowy.
Jestem przeciwna Mediatece. Miejsca kultury powinny powstawać, ale uważam,
że to nie jest najlepsze miejsce. Co do parkingu, to proponowałabym ankietę
dla mieszkańców bloków bezpośrednio przy Parku (Kondratowicza i
Wyszogrodzka) - czy zgadzają się na wstawienie w miejsce parkingu zwykłego
parkingu wielopoziomowego oraz na jakich zasadach (czy będzie dla
wszystkich?, ile będzie miejsc gdyby całą powierzchnię tam gdzie planowana
była Mediateka była przeznaczona na wielopoziomowy parking? jak długo
mieszkańcy pozostaną bez parkingu w czasie budowy i gdzie zapewni im się
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miejsca zastępcze na ten czas). Brakuje miejsc parkingowych, a po
wybudowaniu metra problem nie zniknie lecz się zaostrzy, bo poza
samochodami mieszkańców będą również samochody przyjezdnych, którzy nie
zmieszczą się w P+R. W okolicy powstały bloki, mieszkańców przybywa.
5) Wycinka drzew. Rozumiem, że jacyś specjaliści się w temacie
wypowiedzieli? Jestem w stanie zrozumieć wycinkę jeżeli w miejsce każdego
wyciętego drzewa posadzi się jedno lub dwa nowe.
>Dla mnie Park Bródnowski to moje dzieciństwo, aktualnie dzieciństwo mojej
córki, a potem pewnie jej dzieci. Nie chcę by był zabetonowaną sklejką, a
miejscem odpoczynku i przede wszystkim spotkania z NATURĄ.
> Sprawa pierwsza dotyczy tzw. polanek piknikowych. Świetny pomysł, ale
chyba nie koniecznie na taką skalę? Polanki takie maja powstać 3, zostawiaj
tym samym jedną dostępna polane dla ludzi z psami. To bardzo istotna kwestia,
wystarczy spojrzeć na ilość spacerowiczów z psami. 3 polany (w zdecydowanie
najlepszym miejscu i największe) zostają zlikwidowane na rzecz jednego
projektu. Warto zauważyć, że jedna z dostępnych obecnie polanek, również
odpadnie gdyż powstanie tam mediateka, kawiarnie, miejsce występów. Jedna
polana natomiast już odpadła niedawno, gdy w ramach BP powstały betonowe
grille. Bardzo się cieszę, że park się rozwija jednak nie zapominajmy, że na co
dzień (w tygodniu) park najczęściej odwiedzany jest przez matki z dziećmi i
ludzi z psami. Nie powinniśmy pozostać obojętni na potrzeby psów i psiarzy bo
to również cześć Naszej społeczności. Zauważmy też jak często główni
odbiorcy polanek piknikowych ( raczej ludzie młodzi, z dziećmi) posiadaj psy.
Czy naprawdę nikt nie widzi, że wielu ludzi zrezygnuje z korzystania z takiej
polanki bo nie wyobraża sobie spędzać świetnego, ciepłego dnia z rodziną
zostawiając swojego przyjaciela w domu? Podsumowując polanki piknikowe to
świetny pomysł ale nie w takiej ilości. Wystarczy jedna ( wybrać największą np.
ta obok placu zabaw) ewentualnie maksymalnie dwie mniejsze polanki
Sprawą druga jest nawierzchnia, która ma pokryć zdecydowaną większość
ścieżek w parku, mianowicie hansegrand. Pragnę zauważyć iż powierzchnia
zaproponowana uniemożliwi lub znacznie utrudni korzystanie sporej części
mieszkańców z całego parku. A czy nie o to chodzi aby cały park, był dostępny
absolutnie dla wszystkich? Dlaczego wyznaczać ścieżki, z których część
odwiedzających nie będzie mogła skorzystać,? Na ścieżkach typu hanse grand
nie przejedzie dziewczynka ucząca się jazdy na rolkach a którą mama obok
trzyma za rękę. Z takiej ścieżki również nie skorzysta starsza osoba z
balkonikiem( tak, mamy co najmniej 2 starsze panie z balkonikiem regularnie
bywające w Naszym parku). Z takiej ścieżki nie skorzysta również rodzina z
dwulatkiem, który uczy się jeździć na rowerku biegowym. Takie ścieżki utrudnią
zdecydowanie przyjemność ze spacerów części mieszkańców, który ten park
kochają właśnie za dostępność. Za brak podziałów, brak wyznaczników gdzie
kto może i gdzie kto powinien się poruszać, chodzić, spędzać czas. Bardzo
prosiłabym o ponowne rozpatrzenia nawierzchni. Rozmawiając z wieloma
mieszkańcami wskazują zdecydowanie zwykle, proste, równe chodniki.
Pamiętajmy, że park ma być dla Nas-mieszkańców użyteczny. Ma być piękny,
zadbany ale nikt z niego nie będzie korzystał jeżeli park będzie nieużyteczny i
"zamknięty"
>Po zapoznaniu się z propozycją zmian uważam, w wariancie I będą bardziej
przyjazne mieszkańcom. Stąd wyrażam pozytywną opinię dla tego rozwiązania.
>Właśnie się dowiedziałam, o planowanej wycince w Parku Bródnowskim. Nie
zgadzam się na wycinkę. Pas drzew chroni Park przed hałasem, latem jest
naturalnym klimatyzatorem i ochronę przed smogiem. Nie zgadzam się na
zniszczenie tego systemu.
>Uważam że wycinka drzew nie koliduje z wyznaczeniem ścieżki szutrowej
w sherwood równolegle do ul. Kondratowicza oraz posadzeniu tam odpornego
na cień bluszczu. Można zrobić wszystko na raz. Ptaki krukowate nie
przeszkadzają, albowiem tylko tam nocują i nie należy ich usuwać. Aby woda
była czysta należy oprócz stosowania napowietrzających fontann, stosować
gotowe mikroorganizmy (warszawskie ZOO korzysta ze specjalistycznej firmy),
oraz hodować ryby czyszczące. Nie należy przekształcać półwyspu w wyspę,
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kaczki radzą sobie doskonale bez niej. Aby ograniczyć pijaństwo należy
ograniczyć roślinną osłonę ławek i stolików. Poza monitoringiem
bezpieczeństwo można zwiększyć kierując radiowozy wracające do bazy na
Chodeckiej na drogę przez park (pojazdy techniczne i tak tam jeżdżą).
Nie podoba mi się chęć zabudowy parku. Niech park będzie parkiem a nie
bulwarami z knajpkami. Niech pozostanie oazą spokoju z możliwością chwili
wytchnienia w ciszy.

Pomysł ze sceną też nieźle chybiony. Nie mam ochoty wysłuchiwać uciążliwych
koncertów pod samymi oknami. Jak bym chciał mieszkać w centrum to bym tam
mieszkał.
Lepiej się ilością nocnych sklepów zajmijcie w okolicy a nie degradacją
okolicznej zieleni.
>mieszkam wraz z rodziną na Bródnie, przy Kondratowicza. Park Bródnowski
jest dużą częścią naszego życia, ponieważ pozwala odpocząć od otaczającego
nas stołecznego hałasu.
Zgłaszam uwagi:
1. Nie chcę aby park zmienił się ze spokojnego miejsca odpoczynku na
hałaśliwe miejsce handlowo-usługowe. Jestem przeciwko rozbudowy Gofrowo,
powstania Mediateki a szczególnie punktu usługowego z toaletami przy
najpiękniejszym wejściu do parku - przy Kondratowicza od strony ratusza. Jeżeli
coś ma powstać (w tym też dodatkowe toalety) to przy budynku policji.
Wszystkie budynki usługowe mogą powstać w otaczających park ulicach.
Każdy budynek na terenie parku doprowadzi do powstania drogi dojazdowej,
zatem właściciele będą również zostawiać przy budynkach własne samochody,
później dołączą cwaniacy i uważające się za bezkarnych.
2. Park ma wystarczającą ilość ławek. Jestem przeciwnikiem ustawiania stołów
- są miejscami obleganymi przez okolicznych pijaków oraz chuliganów (jak to
ma miejsce przy wejściu od Renovy).
3. Jestem przeciwnikiem sprzedaży alkoholu w parku - przyciąga chuliganów.
4. Jestem przeciwnikiem wycinki drzew - szpalera drzew przy Kondratowicza
wspaniale chroni park od zgiełku.
5. Jestem przeciwnikiem powiększenia parkingów kosztem terenów zielonych.
6. Jestem przeciwko montażu dodatkowych obiektów typu siłownia
na powietrzu - siłownie są w miejscu wydzielonym dla aktywności sportowych
i zabaw dla dzieci - bardzo fajnie że znajdują się w specjalnym oddalonym
od części "spokojnej" parku
7. Oddzielić przestrzeń dla psów od przestrzeni dla spacerowiczów i
szczególnie dzieci. Psy muszą latać, bawić się, gryźć się nawzajem i zostawiać
kupy w części ogrodzonej.
Jestem za:
1. powiększeniem sieci monitoringu
2. podświetlenie alejek - po zmroku, szczególnie w zimie park jest
niebezpieczny
3. Ograniczeniem wolnego wyprowadzania psów. W tej chwili psy różnych ras
są wyprowadzane bez smyczy i kagańca. Właściciel zawsze jest pewien, że
pies jest spokojny. Natomiast spacerując z małymi dziećmi za każdym razem
mam strach, czy zostaną pogryzione. Dzieci boją się psów, każdego psa.
Właściciele za każdym razem odpowiadają - czytaj regulamin Warszawy.. A co
z tego? Dodatkowo większość właścicieli nie sprzątają po psach i mamy kupę
na kupie - nie można usiąść na trawie, dzieciak nie może rzucić piłeczkę,
zostawisz wózek i za chwilę jest obsikany. Oddzielić przestrzeń dla psów!
4. Jestem za fontanną, która może mieć dodatkowo podświetlenie.
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5. Jestem za posadzeniem większej ilości różnych drzew, krzewów, w tym typu
uprawnego - na prawdę brakuje miejsc edukacyjno-przyrodniczych, a
różnorodność zieleni sprawia wielką przyjemność. Nasz park wyróżnia się tym,
że są miejsca, gdzie można schować się w upale, są miejsca gdzie można
wyjść na słoneczko i miejsca gdzie posiedzieć przy wodzie.
6. Jestem za sceną kameralną - pokaż filmów, przedstawienia, święta - bardzo
się przyda. Ale nie na zieleńcu!
7. Jestem za stałym patrolem straży lub ochrony na terenie parku.
>tylko częściowo spodobał mi się plan modernizacji Parku Bródnowskiego.
Niestety ale jestem przeciwna tym budynkom w alei wzdłuż Kondratowicza.
Na chwilę obecną byłyby czymś wyróżniającym ten park. Ale za 5-10 lat będą
pustostanami z których nikt nie będzie korzystał, a w dodatku już teraz
zabrałyby kawał zieleni i miejsca do spacerów. Pomijam już fakt, że
architektonicznie pasują jak pięść do nosa Bródna, a kawiarni jest w okolicy
wystarczająco dużo.
Lodowisko byłoby czynne kilka miesięcy w roku, a stałoby cały rok. Czy nie
lepiej zatem iść za przykładem np. lodowiska spod PKiN lub OSiR Białołęka i
takie "rozkładać" na zimę, choćby na polanie przy placu zabaw.
Plac zabaw dla najmłodszych byłby zastąpiony Playscape (jasna cholera czy
nie można już nic nazywać po polsku? na zmniejszeniu wyglądało ja napis
Skytepark). W tym miejscu bym właśnie umieściła Skatepark i wokół niego
zrobiła tor dla rolkarzy (jasne nie byłby takie wielki, ale jak człowiek chce się
wyżyć to i tak da radę :) Dalsza część o Skyteparku była pisana gdy myślałam o
złej lokalizacji, a nie chce mi się już poprawiać.

Skytepark Czy będzie odkryty? Czy ktoś będzie kontrolował stan ramp i będzie
tam (choćby bezdomny, jest paru takich co chcą się odkuć i szukają pracy nie
na wódkę i by pilnowali tam za możliwość noclegu na miejscu a prysznic
mogliby brać, np. u Sióstr Misjonarek Miłości (fajnie by było gdyby siostrom
gmina jakiś datek co roku za to dawała), albo pogadać z niedalekim Markotem,
może z nimi wejść we współpracę? Niestety, ale boję się, że nikogo tam nie
będzie i w końcu dojdzie do tragedii :( Jestem za tym, żeby to był choćby
namiot, albo coś architektonicznie pasujące do Bródna. Nie niszczcie historii
Bródna współczesnymi tworami.
Podesty. Czy będzie więcej miejsc do zejścia niżej przez osoby na wózkach,
czy podjazd od strony ul Chodeckiej będzie bardziej bezpieczny dla potrzeb
osób na wózkach? Obecny jest dość stromy.
Ścieżka zdrowia. Z obecnej siłowni plenerowej korzystają bardzo często osoby
starsze. Czy ścieżka zdrowia była konsultowana z trenerami personalnymi osób
starszych (myślę o osobach 60-80 lat bo takie bardzo często widziałam na tych
siłowniach). Na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że te nowe sprzęty mogą być
za trudne dla osób początkujących, które nie mają za co albo wstydzą się ze
względu na tusze iść na siłownie oraz dla osób starszych. Prawdę mówiąc,
jedyne czego mi brakuje w obecnej siłowni to tych trzech drążków na różnych
wysokościach, abym mogła zaczepić nogę nie na ławce i się rozciągać.
Strefa do gier. W badmintona najfajniej gra się na trawie a nie na betonie...
Za to można by było przywrócić stary kort tenisowy obrośnięty bluszczem jak
kiedyś albo winogronem lub jakąś inną byliną. Wystarczy, żeby miał 1 kort i 1
ściankę do odbijania piłki.

Wymiana nawierzchni. Jest ona niezbędna w parku. Tylko błagam nie te
cholerne kostki Bauma bo po nich nie dość, że spacerówkę źle się prowadzi, to
jeszcze dzieci na hulajnogach czy wrotkach mają gorzej jechać. Jest teraz taki
fajny materiał z którego buduje się ścieżki rowerowe i chyba byłby najlepszy.
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>Niestety nie dam rady być na żadnej z konsultacji ze względu na pracę.
W załączniku przesyłam jak widzę zagospodarowanie obecnego dużego terenu
placu zabaw dla dzieci. Niestety nie znam dokładnego wymiaru więc będzie tak
orientacyjnie. Zakładam, że cała strona to teren placu zabaw, nie mam czasu
teraz się bawić, więc legendę napisze tutaj:
niebieskie kółko - siłownia plenerowa
zielony kwadrat - kort tenisowy (tam gdzie kiedyś był)
brązowy kwadrat - skytepark dla dzieci (obecna lokalizacja)
tło pastelowy róż - strefa najmłodszych z piaskownicą itd.
tło szare - strefa dzieci starszych
>W nawiązaniu do przedstawionej koncepcji zagospodarowania Parku
Bródnowskiego przesyłam swoje uwagi:
1. Czym dokładnie ma być "Mediateka" i czy w ogóle jest potrzebna? Pawilon
tej wielkości nie kojarzy się z Parkiem. Nie dla zabudowy Parku
2. Pawilony - 4 nie są potrzebne, należałoby zrezygnować z komercjalizacji
Parku. Kawiarnia/restauracja owszem, ale jedna wystarczy od razu z toaletami
publicznymi. Dodatkowa zabudowa Parku zmniejszy powierzchnię zieleni, a nie
o to chodzi.
3. Scena - po co ona? Imprezy w Parku odbywają się jedynie w okresie letnim i
budowa tak olbrzymiej sceny to tylko strata pieniędzy i miejsca. Proponowane
jej umiejscowienie jest wykorzystywane zwykle do opalania przez mieszkańców
Bródna i dodatkowo znajduje się na uboczu Parku. Po wybudowaniu tam sceny
zniknie duża połać trawy, a scena i tak nie będzie cieszyć się zainteresowaniem
ze względu na jej umiejscowienie i słabą widoczność. Inną sprawą jest
umiejscowienie jej w pobliżu bloków. A hałas podczas koncertów i innych
wydarzeń kulturalnych może przeszkadzać mieszkańcom. Obecnie wszelkie
imprezy odbywają się bardziej w centrum Parku, więc dźwięki na jego
obrzeżach są słyszalne dużo słabiej. Podsumowując: scena jest inwestycją
nieopłacalną, która będzie przeszkadzać mieszkańcom.
4. Klasa na wolnym powietrzu - kto ma tam organizować lekcje? Nie ma
podstaw do tego, żeby lekcje z pobliskich szkół podstawowych lub gimnazjów
były organizowane w Parku. Takie wyjścia musiałyby być zgłaszane wcześniej
dyrekcji szkoły oraz wymagałyby dodatkowego opiekuna. Co jest trudne do
zagwarantowania.
5. Miasteczko drogowe - nie przesadzajmy z ilością obiektów na terenie Parku.
6. Rabaty bylinowe i łąki kwietne - stanowcze nie! W chwili obecnej większość
nasadzeń obejmuje drzewa i krzewy i spacer takimi alejami jest przyjemny. Po
zwiększeniu ilości kwiatów i bylin spacer stanie się mordęgą dla osób
posiadających alergie na pyłki kwiatów. A nawet uniemożliwi im przebywanie na
obszarze Parku. Czy chcemy dyskryminować takie osoby?
7. Sherwood - tyle się mówi o drzewach jako źródłach czystego powietrza.
Czemu chcemy je wycinać? Zdecydowane NIE dla wycinki drzew, które
doskonale separują Park od ruchliwej ulicy Kondratowicza i zapewniają cień
latem. A dodatkowo dbają o nasze powietrze.
> dalej w prezentacji nie znalazłam informacji o parkingach dla samochodów.
Przypominam Państwu, że ludzie do naszego parku przyjeżdżają często
samochodami, do sklepu Nygus i bazarku w sobotę i sezonie nie można się
dostać, a Państwo jeszcze chcecie zabrać kolejne miejsca parkingowe?

Zróbcie mediatekę za policją, tam samochody zawsze rozjeżdżają 1 listopada
trawniki, postawicie mediatekę, będzie pilnowana od razu a samochody będą
parkować dalej na jednym parkingu dojazdowym do parku właśnie na ul.
Kondratowicza 4
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>Moim zdaniem Park Bródnowski w obecnej formie nie wymaga większych
zmian. Jest kilka miejsc, które mogłyby zostać odświeżone ale całość
prezentuje się bardzo przyzwoicie i jest przyjazna dla mieszkańców.
Niewątpliwym atutem są duże połacie trawników, na których można rozłożyć się
z kocem, zrobić piknik, lub poopalać się.
Niestety wciskanie w każdy wolny skrawek Bródna kolejnych bloków sprawia,
że park ma coraz większe problemy z pomieszczeniem rosnącej liczby ludzi i w
słoneczny ciepły weekend robi się bardzo tłoczno i problemem jest znalezienie
wolnej ławki do siedzenia. Niestety teren parku już dziś jest zbyt mały i próba
dogęszczenia sprawi, ze straci on swoją funkcje miejsca do wypoczynku.
Dlatego też kompletnie nie rozumiem czemu ma służyć stawianie kolejnych
pawilonów z jedzeniem w parku. Park to park – teren spacerowy i rekreacyjny.
Pawilony z jedzeniem, bary i restauracje znajdują się po drugiej stronie ulicy
Kondratowicza i niech tam pozostaną. Na prawdę nie widzę problemu, aby ktoś
po spacerze w parku przeszedł na drugą stronę ulicy i coś zjadł jeśli ma taka
potrzebę. Przejście kilkuset metrów tylko pozytywnie wpłynie na jego zdrowie.
Państwo natomiast z zielonego terenu rekreacyjnego chcą zrobić sopocki
tandetny deptak niszcząc główną aleję parku. Teren powinien być przyjazny dla
osób uprawiających sport, szczególnie biegaczy, którzy na stałe zagościli już w
Parku i w tym momencie zabiera im się główną trasę, bo kompletnie nie widzę
biegaczy przeciskających się przez zgraję osób stojących w kolejkach za
goframi, czy innymi hot dogami.
Nie rozumiem także idei mediateki. Dokładnie na przeciwko w pawilonie mamy
bibliotekę publiczną i logiczne wydawałoby się zmodernizowanie i/lub
rozbudowanie tamtego budynku, a nie wchodzenie w teren parku z kolejnymi
budynkami.

Urząd w przyszłości.
Uwzględniona
częściowo.
Rozwiązania w
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ramach powiązań
parku w otoczeniu.

Popieram za to rozbudowanie siłowni plenerowej i ścieżkę zdrowia – takie
miejsca zawsze są mile widziane. Popieram także organizowanie w parku
imprez i zajęć sportowych.
Park Rzeźby również powinien zostać zachowany i rozbudowywany, ponieważ
buduje on dobre skojarzenia z naszą dzielnicą.
>"Rozważane jest przerzedzenie gęstego szpaleru lip, oddzielającego obecnie
park od ulicy Kondratowicza – zgodnie z propozycją wycięte zostałoby tam co
drugie drzewo." - co , po co, komu to przeszkadza? Te drzewa to więcej tlenu i
oczyszczania powietrza, a także wytłumienie akustyczne parku, wszak obok jest
ulica, która nadal ma mieć po aż 2 pasy w każdym kierunku. Poza tym tych
drzewach żyją ptaki i inne zwierzęta. Postulat powinien być inny, bardziej
zalesiać park a nie zubażać go w zieleń. Czym więcej zieleni tym więcej
korzyści.
Słyszałem też opinię, że "trzeba" wyciąć bo potem może to zaszkodzić
wszystkim drzewom które tam rosną i potem trzeba będzie wyciąć wszystkie.
Jakie jest tego uzasadnienie?
>Wśród proponowanych zmian w Parku Bródnowskim kilka zwróciło moją
uwagę: 1. Skoncentrowanie budynków/pawilonów w przy ulicy Kondratowicza:
zarówno planowana mediateka, jak i dwa planowane pawilony są planowane
bliżej Kondratowicza. Dobrym miejscem na mediatekę jest planowana
lokalizacja, jak i budowa jednego z pawilonów w miejscu Przystanka Gofrowo,
jednak wydaje mi się, że drugi pawilon powinien być przesunięty w pobliże ulicy
Wyszogrodzkiej.

Nieuwzględniona
Usunięto, wobec
głosów sprzeciwu.
Uwzględniona

2. Nie podoba mi się plan przerzedzenia drzew wzdłuż ulicy
Kondratowicza. Lubię to, że drzewa niejako odcinają od ruchliwej ulicy.
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3. W planowanych rozwiązaniach nie znalazłem żadnego udogodnienia dla
biegaczy. Wieczorami, ale nie tylko sporo osób biega wokół Parku. Sam jestem
jedną z nich. Tymczasem chodniki wokół Parku są wykonane bądź z asfaltu,
bądź z kostki brukowej. Podobnie alejki w Parku. W mojej ocenie przydałoby się
wytyczenie ścieżki biegowej o długości ok 2 km. bądź to w samym Parku, bądź
wokół niego. Najlepiej z naturalnego, miękkiego podłoża. Ewentualnie ze
sztucznego, gumowego (taka ścieżka funkcjonuje w miasteczku Wilanów,
wzdłuż ul. Klimczaka)
>Dzień dobry. Chciałem wyrazić swój sprzeciw zabudowie parku. W mojej
ocenie zabudowa jest zdecydowanie niepotrzebna. Byłaby przerostem formy
nad treścią, inwestycją na siłę. Zamiast stawiać kolejne obiekty nie można
rozbudować/zmodernizować istniejących miejsc o zbliżonej funkcji tzn. Dom
Kultury Świt, biblioteki publiczne? Teren parku nie jest na tyle rozległy żeby
mnożyć kolejne inwestycje bez ingerencji w tereny zielone. Park jest idealny w
swojej prostocie jako miejsce do spacerów, odpoczynku. Im bardziej
skomercjalizowany tym bardziej odchodzi od swojej podstawowej funkcji. Jakie
będą kolejne pomysły, grota solna i aquapark w Lasku Bródnowskim? Nasza
dzielnica wyróżnia się właśnie tym, że przestrzeń nie jest nadmiernie
zabudowana. Przy obecnych problemach ze smogiem kolejne zabudowania
terenów zielonych tylko pogarszają sytuacje. Czy tak wiele osób jest żądnych
wypicia kawy czy oglądania wystaw akurat w parku? Większość po prostu lubi
przejść się po parku. Niestety ta większość nie jest świadoma zmian. Nie śledzi
for internetowych, żyje swoim życiem nieświadoma, że ktoś próbuje ich
uszczęśliwić na siłę. NIE DLA ZABUDOWY PARKU BRÓDNOWSKIEGO
>NIE DLA ZABUDOWY PARKU BRÓDNOWSKIEGO
>NIE DLA ZABUDOWY PARKU BRÓDNOWSKIEGO!!!!!!
>Wyrażam swoje NIE DLA ZABUDOWY PARKU BRÓDNOWSKIEGO.
>Dzień dobry, nawiązując do obecnej dyskusji na temat przyszłości parku
Bródnowskiego wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec pomysłów
dotyczących zabudowy parku! Jest to ostatnia zielona enklawa na Bródnie,
która i tak jest mała.
>Jako mieszkaniec Bródna wyrażam sprzeciw budowaniu jakichkolwiek
obiektów typu budynki, pawilony, kawiarnie itp. Chcę by w parku tym było
więcej zieleni.
>Nie zgadzam się na zabudowę parku bródnowskiego, to jest jedyna przystań
zieleni, nie potrzeba tam budynków. Park niech pozostanie parkiem a nie
centrum rozrywkowym, infrastruktura tam jest nie potrzeba. Nie można zabierać
ludziom tej ostoi zieleni. Nie zgadzam się na wycinkę drzew.
>Wyrażam swój kategoryczny sprzeciw wobec planom zabudowy parku
Bródnowskiego. Bardzo mi odpowiada jego aktualna forma i mam nadzieję, że
się nie zmieni. Jedyną rzeczą, która bym zmienił to zlikwidowałbym punkt
gastronomiczny.
Moją propozycją jest umieszczenie w Parku Boiska Baseballowego.
Dlaczego; - nie ma takiej atrakcji w całej Warszawie; -baseball jest to świetna
dyscyplina która łączy pokolenia; […] . Przykładem jest Ameryka. A więc boisko
to nie tylko teren do gry ale też i dobrej zabawy nie koniecznie związanej ze
sportem. Myślę też, że taka atrakcja przyniesie wiele korzyści dla dzielnicy i
rozwoju sportu i na propozycję atrakcji jakie będą dostępne będą zjeżdżać się
mieszkańcy całej Warszawy. Nie bez powodu Baseball to najbardziej rodzinny
sport a tego nam w Warszawie brakuje.
1.Ja naprawdę kolejny raz proszę – nie zabudowujcie nam naszego parku !!!
Przeraża mnie ta Państwa koncepcja !! Po co tyle zmian ! To ma być park a nie
wiadomo co ... jeżeli ktoś potrzebuje spędzać czas w restauracjach to może
pojechać na bulwary nad Wisłę czy udać się do Centrum miasta ... To jest nasz
park lokalny, osiedlowy a Państwo chcecie z niego zrobić jakąś metropolię ... :)
Nie potrzebna nam są tutaj restauracje, jakieś wielkie korty, lodowisko,
zabudowane stawy wodne itp.... po co nam to wszystko ... Kto tak przesiaduje
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tu w restauracjach? Mieszkam tu całe swoje życie i jest mi dobrze z tym co jest.
Nie chcę aż takiej ingerencji w tym parku !!! Nie zgadzam się na te zmiany !!
2.A ja jednak wolałabym tak dużych zmian w parku nie wprowadzać... Patrząc
globalnie na park do spacerowania tego terenu stosunkowo jest nie dużo .. park
można przejść w 15 minut ... zawalając go dodatkowymi budynkami,
restauracjami czy torami rolkowymi zabraknie w końcu wolnej przestrzeni w tym
parku .... Ten park ma swój urok bo jest wolny od ingerencji ludzkich rąk mimo
iż są już wprowadzone stopniowe zmiany ... Mieszkam tu od urodzenia i nie
przeszkadza mi, że to jest sam park z alejkami i nie potrzebuję w nim żadnych
radykalnych zmian. Niech ten park zostanie taki jakim jest - bez zmian , bez
budynków, bez grodzenia ludzi czy psów od miejsc w tym parku. Potrzebujemy
miejsca na spokojny odpoczynek, relaks wśród drzew , alejek w ciszy i spokoju
... Już wystarczy, że często są organizowane imprezy w parku , gdzie masa
ludzi z miasta zjeżdża na nasze osiedle, parkują samochody gdzie popadnie
i uciążają życie mieszkańcom okolicznym blokom sąsiadującym z parkiem ...
Parking wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej źle zrobiony nie rozwiązuje problemu z
parkowaniem ... Naprawdę - ja osobiście nie jestem za tym , aby zabudowywać
nasz park czy wycinać w nim jakiekolwiek drzewa ... Już tak naprawdę
wystarczy, że brzydkie krzaczory zarastają alejki, zarastają górki, gdzie
dzieciaki zimą zjeżdżały na sankach, gdzie postawiono na kolejnej górce wielki
napis Bródno - znowu dzieciakom zabierając miejsce ... Jest wiele już zmian,
które są takie sobie , ale .. Proszę - nie zniszczcie wolności tego parku
>Piszę w sprawie parkingów przy ulicy Kondratowicza. Na wizualizacji
umieszczonej na stronie widać, że parking zostaje zabudowany budynkiem
Mediateki. W okolicy już teraz dosyć trudno znaleźć miejsce parkingowe a
dodatkowo spora część placu jest zajęta pod parking strzeżony (na którym są
dostępne wolne miejsca). Bardzo proszę o informacje jak te sprawa wygląda.
Czy w trakcie tworzenia projektów przewidywane są też jakieś restauracje
po drugiej stronie parku od ulicy Wyszogrodzkiej?

>W temacie Parku chciałam zwrócić uwagę na potrzebę/ konieczność
wybudowania całorocznych pawilonów/ lokali gastronomicznych, aby
mieszkańcy korzystali z dobrego i urozmaicone ofert. Zachęcam do
podejrzenia rozwiązań w Parku Szczęśliwice, gdzie bez względu na porę roku
i pogodę można z nich skorzystać i trudno o wolne miejsca. Mieszkańcy
spacerują, ćwiczą a lokale sprawiają że jest większy ruch w parku, a w
okresach newralgicznych (krótkie dni zimą) jest po prostu bezpieczniej
i przyjemniej:)
>W związku z drugim etapem konsultacji społecznych do przedstawiam poniżej
swoje komentarze i pomysły dotyczące Koncepcji zagospodarowania Parku
Bródnowskiego. Uwagi przedstawione są w kolejności zgodnej z informacjami
przedstawionymi w prezentacji:
1.Mediateka: Bardzo interesujący pomysł, w szczególności w wariancie II,
przy czym wersja formy budowli powinna być lżejsza i bardziej
wpasowana w otoczenie (np. drewniane żaluzje i okładziny na zewnątrz
budynku oraz wyższa brama wejściowa. w przypadku budowy mediateki
konieczny parking wielopoziomowy, optymalnie obejmujący obszar obydwu
parkingów wzdłuż ulicy osiedlowej. Elewacja parkingu od strony parku również
powinna być obłożona elementami drewnianymi, np. poziomymi żaluzjami.
W przypadku braku możliwości przebudowy obydwu parkingów, na skraju parku
powinien znaleźć się ok. 1,5 - 1,8 metrowy wał ziemny obsadzony roślinnością
płożącą, celem wyraźnego odgraniczenia obszaru parku.
2.Pawilony: bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem połączenia ich z
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bezpłatną ogólnodostępną toaletą oraz z funkcjami dodatkowymi takimi
jak wypożyczalnia leżaków czy sprzętu do gier (badminton, bule, gry
planszowe, kręgle a być może również rolki czy w okresie zimowym łyżwy).
Pawilony powinny być możliwie ażurowe z możliwością otwarcia
przeszkleń na park (typ podobny do poglądowego pawilonu w Illinois czy na
Słowacji). Trzeci pawilon (z uwagi na zgłaszane pretensje odnośnie zabudowy
parku) warto byłoby przesunąć bardziej na skraj tj. np. od skrzyżowania wzdłuż
ul Chodeckiej. Pozwoliłoby to też wydłużyć główną promenadę spacerową
zlokalizowaną w północnej części parku i zamknąć park od tej strony.
Generalnie narożnik parku przy skrzyżowaniu Kondratowicza / Chodecka
wydaje się mało dopracowany. Jeśli nie udałoby się tam przesunąć pawilonu,
jako naturalnej granicy parku (przy przeniesieniu Toguny), warto byłoby się
zastanowić nad jakimś innym rozwiązaniem umożliwiającym stworzenie bramy
do parku również z tej strony (tj. albo nasadzenia wzdłuż dwóch krawędzi parku
i pergola na rogu stanowiąca bramę albo jakieś inne rozwiązanie. Generalnie
ten narożnik wydaje się być mało dopracowany i wygląda dość blado z uwagi
na brak elementów wydzielających lub wyższej roślinności, zwłaszcza wzdłuż
ul. Chodeckiej. Obszary trawiaste w tym miejscu nie sprzyjają również
wypoczynkowi ponieważ znajdują się zbyt blisko ruchliwego skrzyżowania.
Dlatego warto ten teren jakoś zagospodarować lub wydzielić.
3.Stała scena: bardzo dobry pomysł

4.Podesty nad zbiornikami: rewelacyjny pomysł. Warto je urozmaicić
nasadzeniami wysokich traw, dużymi kamieniami oraz co najmniej kilkoma
zadaszeniami np. w postaci "żagli" rozpostartych na drewnianych konstrukcjach
celem stworzenia stref cienia. kilka podestów mogłoby schodzić do samej wody
w postaci niewielkich, około 2 metrowych pomostków wchodzących w głąb
zbiornika.
5.Siłownia - ścieżka zdrowia: być może warto byłoby ją przenieść właśnie
w okolice skrzyżowania ul. Kondratowicza i Chodeckiej celem odciążenia
trochę okolic pawilonów.
6.Lodowisko: Raczej nie do wykonania we wskazanej części zbiornika
z uwagi na aeratory, być może udałoby się je zlokalizować w prawej części
zbiornika lub zupełnie poza nim. Jest to instalacja okresowa więc z pewnością
znalazłoby się na nią miejsce również poza zbiornikami.
7.Strefa gier: bule / badminton / może szachy / warcaby / klasy - bardzo
dobry pomysł.
8.Rozbudowa placów zabaw dla dzieci: jak najbardziej pożądane przy
założeniu niezbyt dużej ingerencji w treny zadrzewione, tak aby przynajmniej w
części park został parkiem.
9.Miasteczko rowerowe: Super pomysł którego brakuje w naszej dzielnicy.
Jest to taki MUST HAVE. Jeśli nie udałoby się tego zaplanować w
proponowanej lokalizacji, być może można by to było zrobić na dachu parkingu
wielopoziomowego, przy założeniu że udałoby się tam dostać po jakiejś rampie.
10.Fontanna posadzkowa dla dzieci: Super pomysł - kolejny MUST HAVE!
Tak samo jak poidełka.
11.Park rzeźby: wymaga uporządkowania a także przy współpracy MSN
pozyskania bardziej znaczących eksponatów (prace bardziej znanych
artystów) np. rzeźby Abakanowicz znajdują się w otwartej przestrzeni przy na
rogu ul. Sanguszki / Wisłostrady więc czemu nie można byłoby pozyskać tego
rodzaju obiektów do Parku Bródnowskiego.
12.Uporządkowanie zieleni: jak najbardziej pożądane, przy założeniu że nie
mogą być to rozwiązania generujące znacząco wyższe koszty w kontekście
utrzymania. Nie ma bowiem nic gorszego niż fajne rozwiązania które są potem
zaniedbywane z uwagi na koszty.
13.Oświetlenie i monitoring: Jak najbardziej pożądane. Bardziej
nowoczesne (ledowe) lampy w ciągach komunikacyjnych, podświetlenie rzeźb
czy napisu BRÓDNO.
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14.Inne uwagi: W okolicach kawiarenek, mediateki placów zabaw
przydałyby się stojaki na rowery oraz być może nowa stacja Veturilo np. na
skrzyżowaniu Chodeckiej i Kondratowicza.

>Uważam, że w części towarzyszącej zbiornikom wodnym należy dosadzić
większą ilość drzew i krzewów, przyjemniej wypoczywa się w cieniu. Aby
pogodzić interes mieszkańców odnośnie pawilonów które moim zdaniem są
świetnym pomysłem może należy je obsadzić rożnymi gatunkami pnączy, które
wtopią się bardziej w krajobraz parku. Pożądamy rozwiązaniem byłaby również
polana rekreacyjna z miejscami do grillowania. Lepsze oświetlenie parku, mniej
zakamarków w których gromadzą się nieprzyjemne osoby. Świetnym
elementem Parku Bródnowskiego są nie ekologiczne ale bardzo dobrze
funkcjonujące ścieżki asfaltowe dla rolkarzy.
>Zastanawia mnie czemu projektanci nie ruszyli fragmentu parku za
komendą policji. W tej chwili jest tam klepisko wykorzystywane jako nielegalne
parkowanie. Okazjonalnie w okresie 1 listopada teren też wykorzystywany jest
jako parking, a kierowcy wjeżdżają naprawdę głęboko w park ubijając ziemię
pod drzewami i niszcząc trawnik. Dobrze byłoby przy okazji projektu parku
ustalić docelowe wykorzystanie tego fragmentu parku. Albo parking z np.
wodoprzepuszczalna nawierzchnią albo należy odgrodzić teren i zrekultywować
trawnik. Na projekcie nie widać też części rzeźb, np. fontanny Sylwii oraz
Złotego Anioła. Mam nadzieję, że modernizacja parku uwzględnia ich
pozostawienie.
>W mojej ocenie jako osoby, która przez ostatnie 8 miesięcy bywała w parku
codziennie na spacerze z dzieckiem, zbudowanie pawilonów handlowych jest
całkowicie zbędne. W okolicy parku są kawiarnie, lodziarnie itp. Nie ma
naprawdę konieczności wprowadzania takiej architektury. Park i tak jest
niewielki, drzew jest mało. Marzy mi się ba Bródnie park w rodzaju
Skaryszewskiego, coś pięknego. […]

I to jest kolejny problem, bardzo dużo osób nie pilnuje swoich psów. Biegają
luzem po całym parku, strach przejść z dzieckiem. Dzień w dzień
przychodzi Pani z psem rasy doberman i puszcza go luzem. I nie tylko
ona.
Ludzie na rowerach wymuszają pierwszeństwo na pieszych. Ogólnie park jak
widać robi się dla każdego tylko nie spacerowicza.
Pomijam już że jest zwyczajnie brudno, wszędzie walają się puszki, rozbite
butelki. Straszny wandalizm i to centralnie pod nosem komisariatu.
Także kamery, kamery i jeszcze raz kamery. Toalety są dobrym pomysłem, ale
Może nie w centralnym miejscu parku.
Proszę również wziąć pod uwagę, jak duża cześć odwiedzających park
stanowią rodziny z dziećmi w wózkach i jak jeździ się wózkiem po
niesprzyjającej nawierzchni.
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>Po przestudiowaniu koncepcji rewitalizacji Parku Bródnowskiego stwierdzam,
że moje uwagi zostały całkowicie zignorowane, co więcej koncepcja zakłada
marginalizację największej grupy użytkowników parku. Prosiłem o
wyznaczenie dużej przestrzeni dla psów lub nie robienie tego wcale. W
efekcie według koncepcji dla psów przeznaczono dwa malutkie trawniki na
skraju parku (plansza z żółtymi okręgami). Tymczasem wyznaczono trzy wielkie
polany do piknikowania, podczas gdy osoby leżące na kocu w parku to
pojedyncze przypadki, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cały rok.
Myślenie o przebudowie parku do użytku tylko w ciepłe, letnie dni (piknikowanie
na kocu) świadczy o braku wyobraźni projektantów.
Takie rozwiązanie niesie szkodliwe konsekwencje z kilku powodów:
- w okresie od jesieni do wiosny (w naszym klimacie to około 8 miesięcy) to
właściciele psów są najczęstszymi użytkownikami parku, który odwiedzają
codziennie, bez względu na pogodę.
Wprowadzenie zakazu wchodzenia z psem bez smyczy spowoduje w
najlepszym razie wyludnienie parku w tym okresie.
- Zapewne w praktyce będzie to oznaczało, że zakaz będzie ignorowany, co
uczy przyzwolenia na łamanie prawa także w innych jego aspektach.
- Przeznaczenie największych terenów parku dla niezauważalnej statystycznie
liczby użytkowników (piknikowicze na kocach) jest oczywistą niegospodarnością
i dyskryminacją pozostałych użytkowników.
Proponuję w tej sytuacji:
- Wyznaczyć wzorem zachodnim miast godziny swobodnych spacerów z psami
bez smyczy: np. do godz. 9 rano i po godz. 20 wieczorem
- Ewentualnie przeznaczenie dwóch polan uznanych za "piknikowe" dla
właścicieli z psami i wprowadzenie zakazu wprowadzania psów na trzecią z
nich.
- Lub wyrzucenie całej koncepcji do kosza, bo dużym nakładem skutecznie
zrazi do parku największa grupę użytkowników.
>Chciałabym zgłosić problem z bezpiecznym spacerowaniem po Parku
Bródnowskim. W parku są miejsca (jak plac zabaw czy boiska), gdzie psy nie
maja wstępu, jednakże w pozostałej części właściciele spuszczają je i psy
biegają swobodnie po całym parku. Często traktują to miejsce jak swoja
własność. Zdarzyło mi się kilka razy, ze psy bez smyczy i kagańca podlatywały
do mnie lub moich dzieci i głośno szczekały oraz skakały na mnie. Wobec
powyższego proszę o wprowadzenie zakazu wolnego biegania psów bez
kagańca. Pies albo musi być na smyczy a jeżeli spuszczony to obowiązkowo w
kagańcu.
Dodatkowo przydałby się śmietniki oraz torebki na psie odchody.
>Stanowczo apeluje by nie robić żadnych zmian kosztem parku i przyrody.
To ma być park a nie tor rolkarzy, betonowo-ścieżkowa pustynia obstawiana
nowymi budynkami. Jeśli coś zmienić to zwiększyć liczbę drzew i krzewów,
odremontować ławki i cieki wodne z pomostami. Zero nowych budynków.
Ścieżek do biegania jest wystarczająco: szerokie chodniki wystarcza te które są
!!!!! Są też boiska siłownie i olbrzymi plac zabaw dla dzieci. Proszę nie niszczyć
parku durnymi pomysłami których nie chce większość mieszkańców. […].
To ma być park a więc przyroda i zieleń a nie kompleks widowiskowo-sportowy,
albo centrum kulturowe z badziewnymi rzeźbami.

Nieuwzględniona natomiast kwestia
psów bez smyczy jest
uregulowana uchwałą
Miasta Stołecznego
Warszawy.

Nieuwzględniona kwestia uregulowana
uchwałą m.st.
Warszawy.

Uwzględniona
Uwzględniona

94

Uwagi do wstępnej koncepcji modernizacji Parku Bródnowskiego
Chciałbym przekazać swoje uwagi, propozycje i sugestie dotyczące
zaproponowanej koncepcji rewitalizacji Parku Bródnowskiego.
Do głównych uwag, które chciałbym przekazać należy sugestia, iż przestrzeń
parku powinna być powiększona o podłoże biologicznie czynne. Obszar
trawników i drzew powinien być powiększany a nie ograniczany sztuczną
nawierzchnią, to podstawowa idea każdego parku. Przeglądając portal
konsultacje.um.warszawa.pl najczęściej pojawiającym się tematem jest
zazielenienie jakiegoś obszaru. Przedstawiona koncepcja nawet laikowi na
pierwszy rzut ok przedstawia plan ograniczenia przestrzeni zielonej. Odnosi się
również wrażenie, że w park zostały wepchnięte wszystkie obiekty, jakie tylko
przyszły uczestniczącym w konsultacjach do głowy co sprawiło, że przestrzeń
parku stała się naćkana obiektami. To bardzo zły kierunek, bo dziś jedni chcą
to, inni tamto. Za jakiś czas pomysły się zmienią i będziemy dokładać kolejne
obiekty, „stałe” na kilka lat.
1. W zakresie Mediateki. Uważam, że zaproponowany obiekt jest za duży do
ogólnej kompozycji przestrzeni. Tkanka miejska, szczególnie w otoczeniu
osiedli mieszkaniowych i zielonych przestrzeni staje się tym atrakcyjniejsza, im
niższa jest jej zabudowa. Za przykład może tu posłużyć miasteczko Wilanów
czy Saska Kępa. Dlatego też takie miejsce, jeśli już miałoby powstać nie
powinno być wyższy niż 2 kondygnacje. W dyskusjach pojawia się argument, iż
przejmie ono ciężar imprez organizowanych w zielonej przestrzeni parku,
jednakże biorąc pod uwagę to, do czego przyzwyczaili się mieszkańcy, to
niewyobrażalne jest przeniesienie koncertów czy festynów w takiej skali jak
dotychczas do zamkniętej przestrzeni. Ciężko jest wyobrazić sobie by mógłby to
być obiekt umożliwiający zorganizowanie nawet tak niedużej imprezy jak
motoserce czy koncertu skrzyżowanie kultur, nawet przyjmując jego półotwartą
formę. Stąd też nie tylko moje zdanie, że obiekt taki, jeśli w ogóle miałby
powstać powinien być mniejszy. Również jego medio-nośna funkcja
budzi wątpliwości w erze od miejscowienia mediów i powszechnego do
nich dostępu przez urządzenia przenośne. Inaczej mówiąc, może ten jego
aspekt podzielić los wypożyczalni kaset wideo. Można, więc mówić jedynie
o jakiejś formie wystawienniczej i gastronomicznej, która wzbudza wątpliwości,
czy będzie to uzasadnione w kontekście drugiego takiego pawilonu, nieco dalej,
w miejscu obecnego gofrowa. Na załączonej prezentacji widać ewidentnie, że
obszar mediateki wraz z je infrastrukturalnym otoczeniem narusza teren parku,
a jej realizacja wymusi wycinkę drzew.
2. W zakresie pawilonów w alei wschód-zachód. Zaproponowane 3 pawilony to
również znacząco za dużo. Forma "parku" przeciwstawia się jednoznacznie
obiektom budowlanym. Nawet, jeśli przyjmiemy ich otwarta i lekką formę to 3
takie kloce wydają się za bardzo przyciskać teren i nadają mu charakter
komercyjnego, choć ma być wypoczynkowym. W mojej opinii jeden pawilon w
miejscu obecnego gofrowa, większy, z pełną infrastrukturą jest w zupełności
wystarczającą zabudową, drugi, położony tuż obok wydaje się zupełnie
zbyteczny, szczególnie, jeśli ma obok powstać mediateka, która również ma
pełnić funkcje wystawiennicze. Nie można jednak wyrazić zgody na funkcje
komercyjno-handlowe w przestrzeni parku. Sklepy w takim miejscu są dla mnie
jak i dla moich sąsiadów czymś niewyobrażalnym. Można dopuścić istnienie
drugiego pawilonu w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Kondratowicza i Chodeckiej,
jednakże umiejscowionego wewnątrz przestrzeni drzew i pełniącego funkcję
toalety. Trudno się zgodzić na wyeksponowanie drugiego pawilonu. Zamiast
pawilonów warto przemyśleć zadaszenia parasolowe nad ławkami, takie jak
zastosowane dotychczas nad stołami szachowymi.
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3. W zakresie stałej sceny. - Taki obiekt dodatkowo ogranicza zieleń
parkową, a przecież przez większość czasu pozostaje nie używany. Nie
oszukujmy się, postawienie sceny nie sprawi, że co weekend będzie
organizowana jakaś impreza. Imprezy w parku są organizowane na tyle rzadko,
a rozstawienie sceny przez profesjonalistów jest na tyle nieuciążliwe, że ciężko
znaleźć uzasadnienie dla takiego stałego obiektu. Nie mówimy oczywiście o
sytuacjach, kiedy scenę rozstawiają chałturnicy, którzy ciężkimi samochodami
wjeżdżają na podmokły teren.
Ponadto, w proponowanym rozwiązaniu powstanie tyle podestów, na których
można organizować małe imprezy, że taka scena wydaje się bezsensownym
wydatkiem, na zasadzie „mamy, nie bardzo przydatne, ale mamy”.
4. Zakresie plenerowej klasy na wolnym powietrzu. Pomysł utworzenia
plenerowej klasy na utwardzonej powierzchni wydaje się całkowicie
bezzasadne ze względu na dużą odległość od szkół. Przestrzeń taka jedynie
zabierze teren zielony, który można by odzyskać po usunięciu chodników.
Szkoły nie będą z tego korzystać gdyż dotarcie tam z nawet najbliższej
placówki i potem powrót do niej zajmie dzieciom ogromną ilość czasu a przy
tym zmusi wychowawcę do ciągłej kontroli dzieci poza zorganizowaną
placówką. Szkoły dysponują takimi miejscami w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zajęcia takie można też prowadzić na podestach przy basenach uzyskując
idealne, katedralne warunki. W parku chodzi przecież o trawę, a nie o betonkę.
Ciekawe jest również, kto z osób przygotowujących tę koncepcję opuścił lekcje
języka polskiego w tak dużej ilości, by śmielić się na użycie sława
„performensów”?
5. W zakresie siłowni plenerowej oraz przestrzeni do gier. Tworzenie
nowego takiego miejsca na utwardzonej nawierzchni odbiera przestrzeni
zieloną. Ponadto, w parku jest już siłownia plenerowa, która sprawdza się
doskonale i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej. Można ją rozbudować w
istniejącym miejscu, ale na pewno nie na utwardzonej lub nawet silikatowej
powierzchni. Jeśli już to konieczne, można zastosować podłoże piaskowe.
Utworzenie miejsc do gry w bule i ping ponga czy też gier planszowych jest jak
najbardziej zasadne, lecz również w tym przypadku należy to utworzyć na
powierzchni trawiastej. Nie możemy zapominać, że cały czas mówimy o parku a
nie przestrzeni o podłożu betonowym czy też z innej nawierzchni nieaktywnej
biologicznie. Proszę pamiętać, że park to trawa i drzewa a wśród niej żwirowe
alejki, a nie betonowe place i chodniki wśród wybryków finansowych.

Uwzględniono

6. W zakresie lodowiska. Uważam, że pomysł lodowiska jest dobry, gdyż nie
zajmuje zielonej przestrzeni. Jego lokalizacja mogłaby być przeniesiona w
miejscu obecnego boiska na Orliku. Dysponujemy tam zorganizowaną
przestrzenią oświetloną dozorowanym z pełną infrastrukturą toaletową oraz
magazynową umożliwiającą sprawne funkcjonowanie lodowisko. Nawierzchnia
boiska w okresie zimowym nie jest wykorzystywana i mogłaby być
przekształcona w tym sezonie na lodowisko. Podobne rozwiązania z
powodzeniem już funkcjonują w wielu ośrodkach sportowych nie są drogie a
funkcjonalne.
7. W zakresie wycinki drzew Sherwood. W związku z ograniczeniem i zieleni w
przestrzeniach zurbanizowanych nie można się zgodzić na jakąkolwiek
wycinkę drzew, szczególnie w przestrzeni parku. Istniejące drzewa w pierzei
ul. Kondratowicza stwarzają fantastyczną przestrzeń zacienioną i izolującą Park
od ulicy. Gęstość wydaje się być dobrze dobrana mieszkańcy nie oczekują, że
będą to drzewa wysokie a będzie to przestrzeń izolująca, dlatego też nie uważa
się, że drzewa te zagrażają sobie wzajemnie, bądź też ograniczają sobie
bytowanie.
8. W zakresie nasadzeń drzew owocowych. Uważam, że nasadzenia drzew
owocowych nie są dobrym pomysłem. Przejrzałe owoce już latem a potem
jesienią opadają i sprawiają, że teren wokół tych drzew jest nieużyteczny. Taka
sytuacja ma obecnie miejsce w centralnej części parku, gdzie jest już parę
drzew owocowych. Zamiast takich drzew może warto przemyśleć kasztany
jadalne czy też inne drzewa nie owocowe.
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Drzewa owocowe są
obecne elementem
charakterystycznym
Parku
Bródnowskiego.
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9. W zakresie miasteczka rowerowego. Uważam, że jest to zupełnie
niepotrzebny obiekt. Stanowi przesycenie i niepotrzebne dogęszczenie
obiektów w parku. Ponadto jest on w 2 z 3 przypadków umieszczony poza
obszarem opracowania naruszając przydatną mieszkańcom infrastrukturę.
Zamiast takie stałego obiektu proponuję wyrysowanie znaków ruchu
drogowego na już istniejących i projektowanych alejkach parkowych oraz
ustawienie znaków na ich skrzyżowaniach, tak, by cały park był w pewnym
sensie takim miasteczkiem, a zabawa dzieci nie ograniczała się jedynie do
jakiejś ciasnej przestrzeni na uboczu. Przede wszystkim, proszę nie zapominać,
że park to drzewa i trawa, żwirowe, lekkie alejki, a nie beton i setki obiektów.

Uwzględniona
częściowo.
Miasteczko Ruchu
Drogowego usunięto
z parku,
na lokalizacje
sąsiednią
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Załącznik nr 8. Uwagi (27.01.2018) do wstępnej koncepcji

W II etapie konsultacji mieszkańcy podczas dyskusji zgłosili ok. 50 uwag, które zostały posortowane
i zgrupowano w tabeli poniżej ze sposobem uwzględnienia w przygotowywanym projekcie
zagospodarowania parku.
Tabela. Uwagi do wstępnej koncepcji zgłoszone przez uczestników podczas spotkania, 27.01.2017 r.
Uwagi mieszkańców do wstępnej koncepcji:
Uwzględnić potrzeby osób starszych, osób
niepełnosprawnych.
Urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo w ruchu: kolizje toru rolkowego ze
ścieżką; sugestia wprowadzenia mostków na torze
rolkarskim

Kosze na odpady, selektywna zbiórka, dojazd
techniczny do odbioru odpadów
Monitoring po zaplanowaniu lokalizacji sceny
Więcej punktów monitoringu
Stoliki szachowe wykorzystywane do konsumpcji
alkoholu - dewastacje. Zwiększenie ilości punktów
monitoringu
Ławki do przewijania dzieci przy placu zabaw i
kawiarni
Miejsce przy Orange/Policji
Uatrakcyjnienie miejsca przy budynku Orange
Wybieg dla psów przy budynku Orange ogrodzenie z żywopłotu (nie z siatki)

Sposób uwzględnienia
Potrzeby osób niepełnosprawnych
uwzględnione przy projektowaniu ścieżek - tam,
gdzie to możliwe zastąpienie schodów
z pochylniami.
Potrzeby osób niepełnosprawnych
uwzględnione w rejonie małego placu zabaw.
Urządzania dedykowane osobom
niepełnosprawnym są już zaprojektowane
i przewidziane w ogrodzie sensorycznym
na terenie obecnych kortów.
Nie uwzględniona
- przecięcie toru rolkowego w 2 punktach nie
powinno być problemem, mostki byłyby
kłopotliwe dla rolkarzy; mostki byłyby też bardzo
kosztowne przy ew. realizacji.
Uwzględniona
Proponowana w koncepcji ilość punktów
monitoringu wynika z konsultacji z Delegaturą
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego oraz z policją. Ewentualne zmiany
do uszczegółowienia na etapie projektu
wykonawczego.
Uwzględniona

Uwzględniona

Miasteczko rowerowe przy Komisariacie Policji zajęcia prowadzone przez policję

Miasteczko rowerowe - preferowana lokalizacja
od strony zachodniej parku - dodatkowe
korzyści z bliskości innych funkcji dla dzieci.
Nie jest konieczne bezpośrednie sąsiedztwo
policji, by policja mogła prowadzić zajęcia.

Fontanna - obieg zamknięty wody jest
niewskazany dla dzieci; lepszy byłby obieg otwarty

Nieuwzględniona. Wydaje się to rozwiązaniem
zbyt kosztowym w eksploatacji. Do
ewentualnego rozważenia na etapie projektu
wykonawczego.

Scena przy Mediatece - określić skalę,
dostosować do istniejącego terenu - scena
wykorzystana na małe imprezy, duże imprezy takie
jak Motoserce nie zmieszczą się we wskazanej

Uwzględniona częściowo - zrezygnowano ze
stałej sceny; pozostawiono utwardzone miejsce
na scenę.
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lokalizacji. Utrudnienia w ruchu przez ogrodzenie
parkingu, budynku, wału ziemnego i drzew
Sherwood - brak możliwości ewakuacji
Scena: lokalizacja pokazana w koncepcji jest
prawidłowa
Park Rzeźby p. Sebastian Cichocki - łąka
estradowa, problematyczna relokacja kraty oraz
wątpliwości co do słuszności lokalizacji łąki w
miejscu przy Mediatece
Wejście do parku od strony północno
wschodniej (dawne lądowisko dla helikopterów)
- poszerzenie ścieżki, wprowadzenie strefy
wejściowej, skweru. Usunąć żywopłoty i ścieżkę z
płyt. Kontynuacja osi wschód zachód?
Chodecka/Kondratowicza wejście, nie lokalizować
górki, uatrakcyjnić wejście
Przedłużenie osi wschód-zachód w stronę ulicy
Chodeckiej zlikwidowanie schodów, zlikwidowanie
murków przy skarpie, ułatwić dostęp do trawników,
zlikwidowanie różnicy wysokości terenu,
zlikwidowanie podniesienia głównej osi, pawilony
od strony Kondratowicza

Uwzględniona zagospodarowanie rejonu
wejścia do parku od strony północno wschodniej
- placyk wejściowy, mała architektura,
dogęszczenie zieleni, poszerzenie alejki od
wejścia do osi nad wodą.

Rozbudowanie wejścia od Chodeckiej
/Kondratowicza, dodanie gastronomi,
Rozbudowanie zieleni na łąkach przy zbiornikach.
Fazowanie ścieżek. Zmiana trasy park run. Zmiana
charakteru zieleni przy małym zbiorniku. Ostre
połączenia ścieżek na końcu osi wschód zachód
Sadzić drzewa, nie usuwać

Ławki na terenie parku, lokalizacja w miejscach
zarówno w zacienionych i słonecznych.
Odwrócenie ławek o 90 stopni względem ścieżki

Uwzględniona
Uwzględniona. Proponowane zabiegi
pielęgnacyjne zieleni ograniczają wycinkę do
minimum; są planowane nowe nasadzenia.

Uwzględniona

Ławki powinny być wielofunkcyjne
Mała architektura: szezlongi, galerie wystawowe
Czy nie będzie zbyt dużego nasycenia funkcji w
Parku?

Proponowany program wynika z poprzednich
etapów konsultacji i uzgodnień roboczych z
Urzędem i interesariuszami. Wydaje się na
obecnym etapie prawidłowy (nie za dużo i nie
za mało funkcji).

Dodać stałe trampoliny dla dzieci

Nieuwzględniona, z powodu j.w.
Możliwe do uwzględnienia w przyszłości

Tężnia solankowa jako atrakcja dla osób
starszych, lokalizacja przy alei harcerskiej, lub przy
policji, lokalizacja toalety przy tężni

Nieuwzględniona, z powodu j.w.
Możliwe do uwzględnienia w przyszłości

Półwysep - przekształcić w wyspę - oaza dla
ptactwa

Nie uwzględnione - preferowane zachowanie
dostępu do półwyspu

Kaczkomaty - nie - ziarno nie jest dobre dla
ptactwa

Nieuwzględniona - kaczkomaty usuniecie
z koncepcji.
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Toalety ogólnodostępne - Wziąć pod uwagę koszty
budowy toalety (300 tys.) oraz wysokie koszty
utrzymania (3 tys.)

Proponowane pozostawienie istniejącej toalety;
wskazane byłoby, by była bezpłatna.
Nowe, ogólnodostępne toalety nie wolnostojące,
lecz w obiektach kubaturowych - lepsza
możliwość obsługi i kontroli.

Pas zieleni wzdłuż ul. Kondratowicza "Sherwood"
Aktywizacja Sherwood, intensyfikacja funkcji i
aktywizacja ul. Kondratowicza
Nie przerzedzać Sherwood
Ścieżka szutrowa przez Sherwood, posadzić
bluszcz
Sherwood - przebudowa ul. Kondratowicza,
odzyskania pasa na zieleń
Sherwood, zabiegi pielęgnacyjne

Uwzględniona w zakresie dopracowania
fragmentów "Sherwood" w rejonie wejść
do parku, uzupełnienia zieleni niskiej;
ale bez radykalnego przerzedzenia Sherwood,
ani też radykalnego dogęszczania.

Wejścia od północy - podkreślić, rozszerzyć,
dodać chodnik w Sherwood
ZDM (Zarząd Dróg Miejskich): rezerwa (ok.6m)
między Kondratowicza znika - powiększenie pasa
zieleni w stronę parku oraz w stronę pawilonów
handlowych
Wygłuszanie hałasu, Sherwood za wąski żeby
wygłuszał, architektura od Kondratowicza spełni tę
funkcję
Teren przy Wyszogrodzkiej - włączenie do parku
Likwidacja "zęba" z parkingiem od Restauracji
Camelot przy Wyszogrodzkiej
Odzyskać przestrzeń od strony ul. Wyszogrodzkiej
- przestrzeń przeznaczona na ulicę - rozważyć
przyłączenie tego terenu do parku. odp.: tereny
należące do wspólnoty
Rozbudowa metra i drogi wygeneruje nowe funkcje
oraz przewidywane zwiększenie ruchu
samochodowego i zapotrzebowania na miejsca
parkingowe (m.in. ruch z Białołęki do końcowych
stacji metra)

Uwagi wychodzące zakresem poza zakres
opracowania koncepcji Parku Bródnowskiego.
Do ew. uwzględniania w koncepcji jako
pożądane działania w kontekście parku; do ew.
rozważenia przez Urząd Dzielnicy Targówek w
przyszłości, w porozumieniu z dysponentami
terenów sąsiednich.

Zintensyfikowanie parkingów przy ulicy
Kondratowicza. Miejsce parkingu
wielopoziomowego przeznaczyć na zabudowę
Potrzebny parking wielopoziomowy

Uwzględniona

Nawierzchnia ścieżek - bezfazowa

Uwzględniona

Oznaczenie kilometrażu kolorami w nawierzchni

Nieuwzględniona - problematyczne ze względu
na wytyczne materiałowe Miasta Warszawy
Zamiast tego inne oznaczenie odcinków
(informacja wizualna).

Aktywizacja parku wieczorem - oświetlenie,
oświetlenie zbiornika, oświetlenie obrzeży parku
Przyłącze wod.-kan. dla Domku Herbacianego

Uwzględniona
Uwzględniona częściowo
- Podłączenie wodno-kanalizacyjne do Domku
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Herbacianego problematyczne ze względu
na konieczność podłączenia do kanalizacji
Alternatywnie proponujemy poidełko w pobliżu
Domku Herbacianego (przyłącze do istniejącej
sieci wodociągowej), ze studnią chłonną.
Likwidacja murków (na wale - a ciągu wschód zachód)
Likwidacja wału pomiędzy łąkami, na ciągu
wschód-zachód

Główne wejścia do parku podkreślone
roślinnością
Łąki kwietne nie, bo duże wymagania
pielęgnacyjne, a brzydki efekt

Uwzględniona
Nieuwzględniona. Likwidacja wału wydaje się
rozwiązaniem zbyt radykalnym, sprzecznym z
oryginalnym projektem parku. Wał stanowi
urozmaicenie parku i daje też ciekawą
perspektywę podczas spacerów.
Natomiast dodane w koncepcji zostaną nowe
zejścia z wału na łąki (schody, pochylnia).
Uwzględniona
Proponujemy jednak zostawić łąki kwietne. Jest
to element, który można wypróbować i ew.
modyfikować w kolejnych latach w ramach
eksploatacji parku.
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Załącznik nr 9. Uwagi (24.02.2018) do wstępnej koncepcji
Głosy mieszkańców w dyskusji podczas spotkania 24.02.2018 w Urzędzie Dzielnicy Targówek
na temat zmienionej wersji koncepcji (głosy spisane chronologicznie a następnie pogrupowane
problemowo; poddane edycji – z zachowaniem sensu wypowiedzi, ale nieco skrócone. Natomiast
odpowiedzi burmistrzów i projektantów zostały poniżej mocno skrócone, z zachowaniem
najważniejszych elementów.
Pytania – zieleń


Zgoda, że trzeba wyciąć krzaki przy niektórych alejkach tam, gdzie zarastają na ścieżki



Oczekiwałam, że zaproponujecie państwo jakieś ciekawsze krzewy; piękne kolorowe,
które nadadzą pięknego kolorytu Parkowi – oczekuje konkretnych propozycji nasadzeń
bardzo ładnych, kolorowych krzewów. Chciałabym, żebyście to państwo pokazali

Ja jestem dendrologiem i mogę wymienić krzewy, które są w parku: forsycje, berberysy,
omżyn, pigwowce i jeszcze różne inne. W rożnych okresach roku te krzewy kwitną. Myślę,
że nie trzeba dodawać więcej krzewów, tylko pielęgnować te, które są.
Zaznaczone są szrafowo rabaty, na tym etapie koncepcji wskazane są; konkretne krzewy będą
do wyboru na etapie projektu wykonawczego.


Czy jest planowane powiązanie zieleni z wodą; zieleń w zbiornikach wodnych?
Czy planują państwo jakieś powiązania zieleni z wodą; może powiązanie obu zbiorników
strumyczkiem? Są rośliny, które egzystują w wodzie, tak czy inaczej, czy stawy zarastają,
może można to wykorzystać?
Charakter tych zbiorników jest zdefiniowany, mamy dno betonowe, nie ma ziemi… O zmianie
charakteru z betonowych na naturalistyczne raczej nie może być mowy. Można by wprowadzać
rośliny w donicach, ale jest to skomplikowane. Ponadto, woda musi być chlorowana, oczyszczana,
planowane jest [odrębnym zadaniem] system oczyszczania wody.


Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek p. Zbigniew Poczesny – proponuję zrobić
scenę w miejscu „Mediateki”, w tym miejscu [południowa część „łąki na imprezy”, gdzie
w koncepcji scena planowana jest w części północnej] z uwagi na to, że będzie to daleko
od domów.
Lokalizacja miejsca na scenę w koncepcji wynika z łatwości dojazdu technicznego do sceny, kształtu
polany, możliwości oświetlenia (w stronę północna – nie pod słońce).
 Chciałbym, żeby w parku było jak najwięcej ławek.
Uwzględnione
 Ważne byłoby zbudowanie toalet.
Uwzględnione


Park powinien być dobrze wyciszony. Od strony ul. Wyszogrodzkiej i ul. Kondratowicza
to jest, ale jest problem z ul. Chodecką. Przydało by się wyciszenie żywopłotem od ulicy
Chodeckiej. Jeśli nie wystarcza żywopłot w pasie drogowym, który jest w złym stanie,
to należałoby zrobić żywopłot w parku, wyciszający i oddzielający park od ulicy
Grzegorz Gadecki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy: Jest to słuszny postulat, w pasie drogowym ulicy.
Postulujemy do ZDM, by były bariery zieleni w pasach drogowych.




Pytanie do właścicieli psów – bo jest bardzo ładnie, ale można się w parku „nadziać
na minę” – apel do właścicieli psów, żeby po sobie sprzątali.



Łąka piknikowa – czy tam zostaje trawa, czy coś jest zmienione?

Odnośnie łąki piknikowej w okolicach Raju (instalacji) – czy chodzi o zostawienie jej
w takim stanie w jakim jest i przeznaczenie jej na pikniki, czy wiąże się z tym jeszcze
jakaś ingerencja w obszarze Raju?
Łąka zostaje trawą, ale inaczej pielęgnowaną – częściej koszona, częściej pielęgnowana, więcej
infrastruktury – kosze na śmieci, leżaki parkowe, zakaz wchodzenia z psami.
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„Miejsce centralne” – czy będzie zachowana zieleń? Wolałabym, żeby było tam więcej
zieleni. Czy kolor żółty oznacza beton?
Kolor żółty oznacza nawierzchnię z kruszywa (HanseGrand). Według nas wprowadzenie miejsc
piknikowych tam jest właściwe i lepiej, żeby były one na kruszywie. Na trawniku byłoby to zadeptane
klepisko. Nawierzchnia z HanseGrande jest przepuszczalna dla wody. Ławka stawiana na trawnikach
ma dużo wad.


 Ile drzew będzie wyciętych? (w sensie oczyszczania parku)
Dokładnie nie wiadomo. Na tym etapie koncepcji nie zakładamy wycinek dla celów kompozycyjnych,
projektowych. Natomiast przeprowadzona zostanie analiza dentrologiczna, z której wyniknie, na ile
wskazane są wycinki ze względów pielęgnacyjnych, wycinki suchych drzew itp.
Podkreślenie głównych wejść do parku roślinnością – czy jest jakaś konkretna propozycja;
pomysł?
Wejścia do parku podkreślone są placykami, na których znajduje się też zieleń dekoracyjna.
Planujemy wprowadzenie rabat, ławek, ew. tablic informacyjnych. I zieleń ma podkreślać te miejsca.
Przy niektórych placykach planujemy też dodatkowe nasadzenia drzew.


Wątpliwości co do łąk kwietnych – w innych częściach Warszawy nie wyglądały
atrakcyjnie; czy nie będą sprzyjały kleszczom?
Proponujemy łąki piknikowe, z częstszym koszeniem, co może ograniczyć ryzyko kleszczy. A łąki
kwietne proponujemy testowo. Łąka kwietna jest przewidziana testowo. Nasze doświadczenia są
bardzo dobre, że są to miejsca atrakcyjne, przyciągające ludzi. Ryzyko jest tylko takie, że jeżeli się
to nie przyjmie, to kosimy i mamy normalny trawnik.


Czy będzie większa ilość ławek? Bo w parku latem, często, gdy chce się wypocząć,
to wszystkie ławki są zajęte…
Tak, w koncepcji przewidziana jest większa ilość różnorodnych miejsc do siedzenia: ławek, podestów,
murków, stołów piknikowych, itp.


 Czy nie warto byłoby zainstalować mini fontann?
Koncepcja przewiduje jedną fontannę i kilka „poidełek” w parku.
Pytania – komunikacja


Wejście od ul. Wyszogrodzkiej – apelowałabym o pozostawienie nawierzchni jaka jest,
asfaltowa – bo to jest to główne wejście dla części mieszkańców – powiązanie do głównej
alejki, prosiłabym by była twarda nawierzchnia, umożliwiająca jazdę na rolkach.



Odnośnie głównych ścieżek – częściowo betonowa, a częściowo przechodzi w nową
nawierzchnię. Czy trakty z kruszywa granitowego są do utrzymania, do odśnieżania zimą?
Bo w Parku Łazienkowskim jest błoto. Czy główne trakty komunikacyjne nie powinny być
jednak z mocniejszą nawierzchnią? (od narożnika ul. Chodeckiej i ul. Kondratowicza,
do centrum parku)



Prosiłabym o możliwość jeżdżenia na rolkach po całym parku, na wszystkich ścieżkach



Uważam, że po całym parku powinniśmy móc jeździć rolkami.

Nie wydaje się, by była konieczność jeżdżenia na rolkach po wszystkich ścieżkach parku. Nie było
zgody na tor rolkowy, wiec wystarczy, jak będzie cześć ścieżek do jeżdżenia na rolkach; możliwość
jazdy na rolkach będzie też przy ulicach wokół parku. Natomiast na etapie projektu można rozważyć
zwiększenie ilości ścieżek z nawierzchnią stosowna do jazdy na rolkach – betonową lub „Terraway”?
 Likwidacja schodków, pochylnie, żeby wygodniej jeździć wózkiem
Tak, w miarę możliwości normatywnych


Czy będzie zmodernizowany mały plac zabaw?



Z koncepcji wynika, że cała nawierzchnia będzie wymieniona. Czy są plany, ile to będzie
kosztowało, ile to będzie trwało, czy będzie to etapami robione?

Tak
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Szacunkowy kosztorys zostanie wykonany w końcowej wersji koncepcji. Etapowanie będzie do decyzji
na etapie projektu i realizacji.
Jak ma wyglądać koncepcja dojazdu technicznego do miejsca na scenę? Którymi
szlakami mają przejeżdżać ciężarówki?
W czasie imprez masowych dla obsługi technicznej sugerowana jest organizacja ruchu dojazdu
technicznego (jako jednokierunkowa pętla: wjazd techniczny do parku od ul. Łabiszyńskiej w rejonie
parkingu (odcinek ok.130 m i szerokości 4,5 m z nawierzchnią odpowiednią do okazjonalnego wjazdu
samochodów ciężarowych), wjazd na teren parku od ul. Poborzańskiej (odcinek 150 m z nawierzchnią
do okazjonalnego wjazdu samochodów ciężarowych).


Pytanie o temat dostępu niepełnosprawnych, możliwości jeżdżenia na wózkach
na nawierzchni kruszywa granitowego (HanseGrand?). Jaka jest jej przydatność
w porównaniu do asfaltu?
Park musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia z kruszywa granitowego jest
odpowiednia do jeżdżenia dla wózków inwalidzkich. Wprowadzamy dodatkową rampę; likwidujemy
niskie murki tak, by poprawić dostępność dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych itp.


 Pytanie o kwestie bezpieczeństwa?
Konsultowaliśmy z policją i park jest bezpieczny. Nie ma konieczności obejmowania parku w całości
monitoringiem, ale w kilku newralgicznych miejscach. Zwiększenie bezpieczeństwa wyniknie też
z rozbudowy oświetlenia; oraz z wycinki zasłoniętych miejsc krzakami („gabinetów”)
Inwestycje tenisowe
 W zeszłym roku zgłosiłem projekt tenisowy. W I etapie konsultacji pojawiło się sporo
głosów, że jednak korty w parku powinny być. Zgłosiłem propozycję, by teren
za budynkiem policji przeznaczyć w całości na inwestycję tenisową - ściankę tenisową.
Jestem zdegustowany propozycją zrobienia tam wybiegu dla psów. We wstępnym
projekcie były dwa miejsca dla psów i wydaje mi się, że można by ten duży teren, który
nie wymaga wycinek drzew, przeznaczyć na inwestycje tenisowe. Co się stało
z 33 głosami na temat kortów tenisowych?
Lokalizacja kortów po I etapie konsultacji była wariantowo rozpatrywana w sugerowanym miejscu.
W kolejnych etapach opracowania koncepcji, decyzją Zarządu Dzielnicy korty nie zostały
uwzględnione.
Park Rzeźby
 [krytyka braku koncepcji Parku Rzeźby] Ostatnio intryguje mnie pewna rzecz: Muzeum
Rzeźby. Czy jest jakaś ogólna koncepcja tych rzeźb? Z reguły rzeźby w parku są
podporządkowane jakiejś koncepcji, spełniają jakieś funkcje… a tu nie widać żadnej
myśli… Co idea Parku Rzeźby ma spełniać, musi być jakaś ogólna myśl, czy jest jakaś
koncepcja?
Paweł Althamer – chętnie bym porozmawiał z panem.
 A co z Parkiem Rzeźby?
Park Rzeźby zostaje, bez ingerencji w koncepcji. W koncepcji uwzględniono strefy ochronne wokół
rzeźb, podświetlenie napisu Bródno, dociągnięcie wody (poidełko) do Domku Herbacianego, miejsca
do siedzenia przy Domku Herbacianym. Nowe oznakowanie rzeźb planowane jest przez Muzeum
Sztuki Nowoczesnej.
Pawilony gastronomiczne
 Chciałbym zapytać o pawilony w północnej części parku. Rozumiem, że odeszła opcja
pawilonu artystycznego; czy zostanie Gofrowo plus lokal komercyjny; czy nie warto byłoby
wrócić do pawilonu artystycznego dla małych inicjatyw.


Uważam, ze Gofrowo jest wystarczające. Nie widziałam, żeby ktokolwiek narzekał na to,
że nie ma gdzie kupić lodów czy wody. Ludzie starsi nie będą wydawali pieniędzy
na wodę. W soboty czy niedzielę młodzi rodzice nie chcą siedzieć w kawiarniach.



Jeżeli spojrzymy na inne parki, wszędzie jest możliwość kupna wody czy lodów. Czy będą
kupować czy nie; czy kogoś stać czy nie; powinna być możliwość kupna takich produktów.
Żyjemy w wolnym kraju i ja chciałabym mieć możliwość kupienia np. wody w parku.
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Uważam, że pawilony są konieczne, bo będą użyteczne cały rok.



Gofrowo jest w zimie nieużyteczne. Dla młodych mam, możliwość przewinięcia dziecka
w zimie będzie bardzo dobra. Uważam, że to kwestia wyboru. To jak teraz wygląda
„Gofrowo”, a jak może wyglądać… Młodzi ludzie maja prawo do wyboru. Moim wyborem
jest to, bym mogła kupić kawę w parku.



Pawilony w parku i funkcja gastronomiczna są potrzebne, natomiast wiele osób stwierdza,
że więcej pawilonów nie potrzeba, niż obecne jedno Gofrowo. Jeśli toalety będą na innym
piętrze i z osobnym wejściem, to nie będzie dozoru. Więc może jednak jeden pawilon
gastronomiczny z toaletą jest świetną sprawą.



Ja jestem za pawilonami. Kulturalne miejsca są potrzebne. A jeśli chodzi o wodę,
to zapewnią je poidełka. Ale chciałabym zobaczyć, jak mógłby wyglądać ten drugi pawilon.



Pani mieszkanka: Po co dwa pawilony? Jeden wystarczy.



Uważam, że pawilony są potrzebne. Mieszkam na Bródnie, ale nieco dalej… Przydałaby
się możliwość przewinięcia tu dziecka zimą. Dobrze byłoby zwizualizować drugi pawilon.
By jesienią czy zima można by tam przyjść na gorącą czekoladę…



Słuchamy 3 godziny, ale nic się nie mówi o rekreacji, o kulturze, o rzeźbie. Park to jest też
rzeźba; ale wydaje mi się, że powinna być komunikatywna. Powinna czemuś służyć.
Tymczasem, w tym, to co widziałam, nie widzę komunikatywności. Jak mówił mój
profesor: „Jeśli rzeźba nie mówi do ludzi o tym, co artysta chciał powiedzieć, to ją
wyrzucaj, bo ona jest do nikogo”. Wasz park jest genialny na to, by posłużył także rzeźbie
i ludziom, którzy ta rzeźbę będą oglądali.



Na Kondratowicza powstanie centrum lokalne, gdzie będzie pełno gastronomii.
100 metrów od Gofrowa jest gastronomia; czy nie wystarczy tam gastronomia? Zróbmy
jedno takie miejsce, wystarczy. To jest nasz park, w jednym miejscu będziemy się
integrować.



Niezgoda na opinię jednego z panów, że drugi pawilon jest dla tych, którzy mieszkają
po drugiej stornie. Jeśli dwa pawilony są problemem, to może wystarczy jeden pawilon.
Drugi pawilon jest dużą niewiadomą. Nie jest pokazany, nie jest zaprojektowany. Może,
jeśli go państwo lepiej pokażą, to więcej osób będzie za nim.



Na temat kontrowersji do spraw pawilonów: nikt nie zabrania wejść do parku ze swoim
jedzeniem. Czy byłaby możliwość, by zapewnić w siws czy w innych dokumentach
dot. dzierżawy pawilonu, by zawrzeć, np. bezpłatny dostęp do wody kranowej
w pawilonach; podobnie, jak to, by toalety były ogólnodostępne. Warto byłoby
to zabezpieczyć w postępowaniu przetargowym.



Paweł Althamer: Od 30 lat, gdy tu spaceruję dziećmi, z wnukami; odebrałem wielokrotnie
dyskomfort z powodu braku czystej, schludnej toalety. Wydaje mi się, że trzeba pogodzić
dwie strony. (…) W innych częściach Warszawy takie miejsca, takie pawilony działają –
np. nad Wisłą. I tam moglibyśmy prowadzić taką dyskusję, przy kawie czy wodzie,
moglibyśmy rozwijać wątki, jak mogłoby być jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że to,
co zostało przedstawione nie budzi mojego niepokoju, jest to dość powściągliwa
propozycja. Pawilony, to będą to miejsca spotkań; rozpatruję to w kategorii komunikacji
między nami, a nie bitwy mieszkańcy-urzędnicy, dlatego doceniłbym ten proces. (…)
Przychodząc tu na Brudno zostałem skonfrontowany z konkretnie zaplanowanym
obszarem – ktoś podjął decyzje: gdzie będą alejki, gdzie będą stawy, gdzie będą
drzewa… nie było żadnych konsultacji. Teraz mamy szansę porozmawiać i zaplanować to
wspólnie. Pani się przywiązuje do starych koncepcji, powstałych w trudnych czasach, gdy
garstka wyróżnionych miała prawo dostępu do takich decyzji. A my możemy zrobić coś
razem, bez wojny, bez kłótni… nie obrzucajmy się zarzutami i nieufnością… Co nam grozi
postawienie kawiarni czy toalety że mogą przyjść ludzie i w kulturalnych warunkach napoić
się kawy czy herbaty…?



Chciałbym mieć pewność, że w tych pawilonach nie będzie alkoholu.



Postulowałbym, by była to strefa bezalkoholowa.
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Burmistrz Dzielnicy, p. Sławomir Antonik: pawilony nie będą mogły handlować alkoholem. System
koncesyjny jest w rękach urzędu, naturalne jest, by nie dopuścić do sprzedaży alkoholu w parku,
w pawilonach.
Głosy są rozłożone; ponieważ kwestia pawilonów była podnoszona przez wiele osób w pierwszym
etapie konsultacji uważamy, że propozycja dwu pawilonów jest racjonalna i kompromisowa. Zostanie
sporządzona wizualizacja drugiego pawilonu.


Toaleta wolnostojąca (przy placu zabaw) była często niszczona; dlatego w koncepcji
uznaliśmy, że lepiej, by toalety były zintegrowane z pawilonami, a nie osobne.



Park jako nasza wspólna troska jest rzeczą, która musi być rozwijana i pielęgnowana.
Brakuje mi wykorzystania infrastruktury – górki. Nie ma gdzie jeździć na sankach… warto
byłoby przewidzieć górki.



Będąc mieszkańcem śródmieścia w Parku Skaryszewskim w lecie nauczyłem się pływać
na łódce kadet; a w zimie nauczyłem się jeździć na nartach.



Pomyśleć o czymś takim jak źródełko.

Dyskusja końcowa
 Szkoda, że 25 stycznia nie wiedzieliśmy, że było jakieś spotkanie [konsultacyjne]. Nic nie
było na drzwiach, nie było informacji. Większość osób w moim bloku nie zgadza się
na dwa pawilony. To jest mały park, nie jest to potrzebne. I ile to będzie kosztowało?
Jeszcze rzeźby: rzeźby są niszczone, elementy są zabierane. Trzeba się zastanowić,
co się stało?


Nie zgadzam się, żeby „jeziorka” nie były zmieniane, bo są tam glony. Trzeba
je zmodernizować i porządnie, bo tak nie może być – trzeba oczyścić wodę. Trzeba zrobić
zakaz kąpieli zwierząt.



Ścieżki z kruszywa nie zdadzą egzaminu, rozmiękają – można zobaczyć w innych parkach
– trzeba ścieżki zrobić z innego materiału.



Do mieszkańców: proszę by Państwo spojrzeli na park przez pryzmat osób młodych –
nastolatków, młodzieży, osób z dziećmi. Ludzie wychodzą z dziećmi, chcą pojeździć
na rowerach, na rolkach. Park jest dla wszystkich, ale w tym też dla ludzi młodych.
Zagospodarowanie pozwoli na utrzymanie czystości. Jeśli chodzi o psy, to chodzi
o pilnowanie i kulturę własną, a nie regulacje.

 Klasa plenerowa – czy jest jeszcze w koncepcji?
Tak. Zmieniono nawierzchnię z utwardzonej na trawiastą, zgodnie z uwagami mieszkańców
do pierwszej wersji koncepcji.
W części centralnej jest budynek techniczny, element filtracji basenów. Czy tego
nie można przenieść?
Budynek ma służyć podczyszczaniu wody (jest prowadzony osobnym postępowaniem, jest już
dokumentacja techniczna oczyszczania wody).




To co zostało pokazane, bardzo mi się podoba. Jeszcze nikt się nie urodził, co każdemu
dogodził.



Mam wrażenie, że kwestia pawilonów, czy jeden czy dwa, jest otwarta.



Na placu zabaw dla dzieci młodszych, czy będą tylko funkcje dla dzieci młodszych?

Tak, ma to być typowo plac dla małych dzieci. Zakładamy tam nowe funkcje dla dzieci młodszych
(„grajobraz”/„playscape”).


Chciałem zwrócić uwagę, że park ma ponad 40 lat. Został zużyty, trochę jest za mały…
trzeba zdecydować, czy park ma pozostać jak jest, czy może być zmodernizowany. Znane
parki w Warszawie jak Park Saski czy Łazienki mają swoją funkcję…
Wniosek: byłem zaniepokojony tym, co pisano w gazetach, o wycince; ale wbrew temu…
W Parku Krasińskich krytykowano projekt, ale ci ludzie, który krytykowali przyznają,
że nie mieli racji; że jest lepiej. O wszystko trzeba dbać. pozwólcie projektantom
dokończyć etap. Moim marzeniem jest by nie kubatur, ale obiektów funkcjonalnych było
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więcej. Jest bardzo dobrze, jeśli przyjdzie się do parku i są tam obiekty kulturalne. To, co
robią projektanci, to koncepcja; to wniosek do planu. Plan może zabronić zabudowę.
Państwo ze swoja negacją, by nic nie robić… Mogę podpowiedzieć, że dachy też mogą
być zielone. Państwo projektanci pokazywali, że są pawilon małe, które można nazwać
parkowymi. Chodzi o to, by park działał w ciągu roku, zimą jesienią, by był funkcją,
a nie tylko obrazkiem.


Uważam, wsłuchując się w tysiące komentarzy na facebooku, że bezsensowne jest
tworzenie wybiegu dla psów.
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