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Raport z konsultacji społecznych: Jak ożywić Park Wiecha?

WSTĘP
W dniach 30 października – 15 grudnia 2013 r. w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
na osiedlu Targówek Mieszkaniowy odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące
ożywienia przestrzeni Parku Wiecha. Inicjatorem konsultacji był Urząd Dzielnicy Targówek,
natomiast opracowanie i realizację procesu konsultacji powierzono Stowarzyszeniu Katedra
Kultury.
Cele konsultacji społecznych:
Zwrócenie uwagi mieszkańców na temat Parku Wiecha i potencjału tego miejsca.
Zbadanie funkcji Parku Wiecha oraz preferowanych form aktywności w jego obrębie.
Zbadanie potrzeb mieszkańców dotyczących Parku Wiecha.
Pobudzenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy im bliskie.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym występujących na terenie parku.
Wypracowanie pomysłów na ożywienie tego miejsca pod względem społecznym
i kulturalnym.
Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zgłosił potrzebę poznania opinii, pomysłów
i oczekiwań mieszkańców na ożywienie Parku Wiecha - przestrzeni, której potencjał nie jest
w należytym stopniu wykorzystany. Wyniki konsultacji będą uwzględnione w decyzjach
podejmowanych przez władze dzielnicy na ożywienie tej części miasta.
Kontekst konsultacji społecznych:
Park Wiecha jest usytuowany na terenie Targówka Mieszkaniowego, pomiędzy ulicami
Kołową, Remiszewską, Ossowskiego i Handlową. Zajmuje 5,9 hektara.
Park powstał w latach 1961-1963, początkowo jako zieleniec wokół Domu Kultury
na Targówku. Od roku 1996 był rozbudowywany, a w latach 2001-2006 został gruntownie
zmodernizowany. Wybudowano nowe pergole, fontanny, zegar słoneczny, ozdobne ławki
i latarnie, a także ozdobną nawierzchnię i schody.
Na terenie Parku znajduje się Teatr Rampa, ujęcie wody oligoceńskiej, boisko
do koszykówki, wydzielony tor do jazdy na wrotkach, plac zabaw dla dzieci, stacja Veturilo
oraz ogrodzony wybieg dla psów. Park jest miejscem do wypoczynku i rekreacji
dla okolicznych mieszkańców.
Od pewnego czasu władze dzielnicy podejmują działania w kierunku ożywienia przestrzeni
Parku Wiecha, ale nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Panuje przeświadczenie,
że ta część Targówka jest niedoceniana, niechętnie odwiedzana pomimo wielu walorów
kulturowych. Rozwiązanie tego problemu władze dzielnicy upatrują w dialogu
z mieszkańcami poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych, które dostarczą opinii
i pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie tej przestrzeni Targówka. Zwracają się, więc
do mieszkańców, podmiotów społecznych i gospodarczych, aktywistów i
liderów
społecznych oraz instytucji publicznych z pytaniem co zrobić lepiej, żeby Park Wiecha stał
się miejscem bezpiecznym, a także atrakcyjnym do spędzania czasu wolnego.
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Celem podejmowanych działań jest pobudzenie aktywności i zaangażowania mieszkańców
w sprawy im bliskie oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym występującym na tym
terenie. Zebrane pomysły i propozycje mieszkańców zostaną uwzględnione przy opracowaniu
oferty programowej skierowanej do mieszkańców Targówka Mieszkaniowego przewidzianej
do realizacji na 2014 rok ze środków budżetowych.
Wyniki konsultacji stanowić będą bazę wiedzy do opracowania Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2014-2020 i będą kreowały pomysły mieszkańców
na projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego dzielnicy na 2015 rok.
Termin konsultacji społecznych:
30 października – 15 grudnia 2013 r.
Organizator konsultacji społecznych:
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Realizator konsultacji społecznych:
Stowarzyszenie Katedra Kultury
Zakres kwestii poruszanych podczas konsultacji:
1. Przestrzeń Parku Wiecha – jak jest odbierana przez mieszkańców, co w niej „działa”
dobrze, a co słabo.
2. Funkcje Parku Wiecha – jak mieszkańcy korzystają z parku teraz.
3. Potrzeby mieszkańców – jak mieszkańcy chcieliby korzystać z parku.
4. Potencjał miejsca – jak park mógłby funkcjonować w przyszłości.
5. Pomysły na oswojenie i ożywienie tego miejsca.
Grupy docelowe konsultacji:
mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego, szczególnie ulic przylegających do parku
użytkownicy parku: dorośli, młodzież, seniorzy, rodzice z dziećmi
młodzież z okolicznych szkół (ZS nr 113, SP nr 114)
aktywiści lokalni i reprezentanci organizacji pozarządowych związani z Targówkiem
pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek.
Organizacje i instytucje, które uczestniczyły w konsultacjach:
Zespół Szkół Nr 113, Szkoła Podstawowa Nr 114, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Targówek, Klub Osiedlowy „Kołatka”, Spółdzielnia Mieszkaniowa RSM Praga, Dom Kultury
Zacisze, Teatr Rampa, Fundacja Strefa WolnoSłowa, przedstawiciele Forum Kultury
Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek.
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AKCJA INFORMACYJNA
Sposoby informowania o konsultacjach społecznych:
Grupy docelowe

Sposoby informowania
-

Mieszkańcy Targówka
Mieszkaniowego
Użytkownicy Parku Wiecha

-

Młodzież z okolicznych szkół

-

promocja na spotkaniu dla mieszkańców
organizowanym przez Urząd Dzielnicy
Targówek
rozmowy przeprowadzane na osiedlu, w parku,
w punkcie czerpania wody oligoceńskiej,
w bibliotece publicznej
dystrybucja materiałów promocyjnych,
tj. ulotki, plakaty w powyższych miejscach
informacja na słupie ogłoszeniowym
mailing i informowanie na Facebook’u
przekazanie informacji za pośrednictwem
szkoły, biblioteki, Klubu Osiedlowego Kołatka
dystrybucje materiałów promocyjnych (ulotki,
plakaty)

Dorośli (w tym rodzice z dziećmi)
Seniorzy

-

rozmowy przeprowadzone w parku
przekazanie informacji za pośrednictwem
placówek oświatowych (biblioteki, żłobki,
przedszkola, szkoły), Domy Kultury, OPS,
Spółdzielnie Mieszkaniowe

Lokalni aktywiści oraz reprezentanci
organizacji pozarządowych związani
z Targówkiem

-

bezpośrednie zaproszenie
mailing

Pracownicy Urzędu Dzielnicy
Targówek

-

bezpośrednie zaproszenie
mailing

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH KONSULTACJI
Formy i narzędzia zastosowane w procesie konsultacyjnym (zbieranie uwag na temat
stanu obecnego Parku Wiecha oraz informacji, opinii i pomysłów na jego ożywienie):
-

obserwacja przestrzeni parku i krótkie wywiady z użytkownikami parku
przebiegała w różnych porach i dniach tygodnia - była to inspiracja do dalszych
działań animacyjnych oraz sformułowania ankiety,
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-

spacery poznawcze i spotkania warsztatowe z poszczególnymi grupami:
pracownikami urzędu, młodzieżą, aktywistami lokalnymi, mieszkańcami, w ramach
których uczestnicy dokonywali własnej diagnozy terenu,

-

mapowanie podczas poszczególnych warsztatów uczestnicy zaznaczali na mapie
miejsca z potencjałem, które ostatecznie złożyły się na wielowymiarowy obraz parku,
prezentując różne perspektywy i spostrzeżenia,

-

wypełnianie ankiet (w wersji papierowej) przez uczestników podczas spotkań
warsztatowych oraz w trakcie działań animacyjnych,

-

działania animacyjne: „Park Wiecha o zmroku”, „Ocieplanie Parku Wiecha”, „Park
Wiecha o poranku” oraz rozmowy o sposobach spędzania czasu wolnego (okazja
do dzielenia się pomysłami).

Harmonogram działań konsultacyjnych w 2013 r.
Termin

Działanie

30 października

Spotkanie warsztatowe dla pracowników Urzędu
Dzielnicy Targówek (grupa zorganizowana)

Od 4 do 10 listopada

Obserwacja przestrzeni oraz rozmowy z użytkownikami
parku

15 listopada

Spotkanie warsztatowe dla młodzieży licealnej z Zespołu
Szkół Nr 113 (grupa zorganizowana)

16 listopada, godz. 12-16

Sobotnia akcja animacyjna
„Park Wiecha o zmroku”

23 listopada, godz. 17-20

Sobotnia akcja animacyjna
„Ocieplanie Parku Wiecha”

30 listopada, godz. 9-12

Sobotnia akcja animacyjna
„Park Wiecha o poranku”

3 grudnia

Spotkanie warsztatowe dla lokalnych aktywistów
w Klubie Kołatka (grupa zorganizowana)

4-15 grudnia

Przygotowanie i przedstawienie raportu z działania
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Schemat działań konsultacyjnych
Obserwacja przestrzeni oraz rozmowy z użytkownikami parku
4 – 10.XI.2013

Spotkania warsztatowe
miejsce spotkania,
data spotkania

Sobotnie akcje animacyjne w Parku Wiecha
data spotkania, godzina

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek
Klub w Teatrze Rampa, ul. Kołowa 20;
30.X.2013

„Park Wiecha o zmroku”
16.XI. 2013; godz.17:00 – 20:00

Młodzież
Zespół Szkół nr 113, ul. Olgierda 35/4;
15.XI. 2013

„Ocieplenie Parku Wiecha”
23.XI. 2013; godz.12:00 – 16:00

Aktywiści lokalni

„Park Wiecha o Poranku”

Klub Kołatka, ul. Kołowa 2;
3.XII. 2013

30.XI. 2013; godz.9:00 – 12:00

4. Ankieta

Spotkania warsztatowe:
Spacery poznawcze terenu parku ze zwróceniem uwagi na atrakcyjne miejsca i zakątki z potencjałem,
Mapowanie - uczestnicy zaznaczali na mapie miejsca z potencjałem (spotkania warsztatowe).
Sobotnie akcje animacyjne:
Spotkanie o zmroku: twórcze rysowanie światłem latarki w różnych miejscach na terenie parku z realizacją zdjęć w tych miejscach,
Wykonywanie poduszek „ocieplaczy” do siedzenia na ławkach w parku,
Spotkanie przy stoliku z kawą, herbatą i ciasteczkami celem nawiązania rozmów z użytkownikami parku w sprawie jego ożywienia.
Działania wspomagające:
Przeprowadzenie badania ankietowego, obserwacje przestrzeni oraz rozmowy z użytkownikami parku.
6

Raport z konsultacji społecznych: Jak ożywić Park Wiecha?

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ:
W ramach konsultacji łącznie odbyło się 6 wydarzeń w przestrzeni Parku Wiecha (w tym:
3 akcje animacyjne i 3 spotkania warsztatowe dla grup zorganizowanych).
We wszystkich wydarzeniach łącznie wzięło udział około 350 uczestników reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe.
Każda z akcji udokumentowana jest na blogu konsultacji: parkwiecha.blogspot.com
Podczas konsultacji zebrano łącznie 201 ankiet, wypełnionych przez różne grupy wiekowe
(w trakcie rozmów w przestrzeni parku oraz w bibliotekach, w szkole, w klubie osiedlowym).
Ogólne refleksje:
Będąc w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami Parku Wiecha miałyśmy okazję
obserwować ich emocje, reakcje i postawy związane z parkiem. Podczas rozmów pewne
wątki powracały systematycznie. Poniżej przedstawiamy nasze obserwacje i tematy często
poruszane w rozmowach.
Ważna przestrzeń codzienna
Park Wiecha (poza swoimi funkcjami) jest miejscem codziennej, regularnej aktywności
mieszkańców ze względu na ujęcie wody oligoceńskiej. „Oligocen”, z którego korzysta wielu
mieszkańców Targówka, jest świetnym punktem informacyjnym i kontaktowym.
Wspólna troska o przestrzeń
Mieszkańcy, szczególnie ci z najbliższej okolicy, są emocjonalnie związani z parkiem, zależy
im, żeby był zadbany, co oznacza także, że zaniedbania i dewastacje odbierają bardzo
osobiście.
W rozmowach z mieszkańcami powracał temat niskiej jakości wykonania remontu fontann.
„Fuszerka” i źle wydane pieniądze złościły mieszkańców – brak konsekwencji w dbaniu
o przestrzeń osłabiał ich entuzjazm wobec planów na przyszłość – żeby zyskać ich zaufanie
i włączać w przyszłe działania trzeba uwidocznić codzienne działania konserwacyjne.
Nieracjonalne wydawanie pieniędzy na granitowe murki jest solą w oku mieszkańców –
przechodząc koło fontann i pergoli widzą fatalnie zrealizowaną inwestycję, która teraz jest
również źle naprawiana. To utwierdza ich w przekonaniu, że nic się nie da zrobić porządnie,
a działania w parku nie mają sensu, bo i tak zawsze kończą się „fuszerką i prowizorką”.
Hierarchia potrzeb
W wielu przypadkach trudno skierować było uwagę rozmówcy na tematykę działań
kulturalnych. Widząc duże braki związane z bezpieczeństwem, infrastrukturą i estetyką parku,
użytkownicy nie widzieli sensu w myśleniu o działaniach kulturalnych. Nasi rozmówcy
często w pierwszej kolejności mówili o niezaspokojonej potrzebie bezpieczeństwa oraz braku
odpowiedniej infrastruktury. Nie wszyscy użytkownicy parku są gotowi na myślenie
o działaniach kulturalnych, nie mając zaspokojonych powyższych potrzeb.
Bezpieczeństwo
Brak poczucia bezpieczeństwa w parku po zmroku zniechęca do swobodnego korzystania.
Warto zwrócić uwagę na to, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, które wcale
nie musi pokrywać się ze statystykami (niska przestępczość w statystykach, nie oznacza
wcale wysokiego poczucia bezpieczeństwa). Wszystkie działania oswajające, zajmujące różne
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miejsca w parku, działania grupowe mają szansę zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Kluczowe jest jednak zaangażowanie służb porządkowych i ich szybkie reagowanie.
Warto pamiętać, że służby powinny być widoczne, ale nie natrętne – interweniować jak coś
się dzieje. Poczucie, że można być za chwilę zaczepionym przez służy porządkowe wcale
nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa.
Roślinność
Często pojawiającym się postulatem była większa dbałość o zieleń w parku – zarówno
zmiana firmy zajmującej się kultywacją tego terenu, jak i ponowne przemyślenie oraz
wzbogacenie roślinności w parku. Wśród pomysłów na zagospodarowanie zieleni pojawiały
się też takie, które włączałyby mieszkańców w proces sadzenia i dbania o rośliny.
Nieobecny patron
Mieszkańcy, z którymi rozmawiałyśmy dzielili się na dwie grupy – tych, którym brakowało
obecności Stefana „Wiecha” Wiecheckiego w parku i tych, którzy nie wiedzieli, kim jest
patron parku. Sygnalizowano nieobecność Wiecha.
Otwartość mieszkańców
W czasie wszystkich działań spotykałyśmy się z niesamowicie pozytywnym przyjęciem.
Mieszkańcy w większości przypadków chętnie rozmawiali, dzielili się refleksjami
i pomysłami, byli zaskoczeni, że ktoś pyta ich o zdanie i z ciekawością słuchali propozycji
działań. Niektórzy odwiedzili nas podczas wszystkich trzech sobotnich akcji, co pozwoliło
nam nawiązać dalsze rozmowy z mieszkańcami. Dlatego ważne wydaje się podejmowanie
działań systematycznych, które przyzwyczają mieszkańców do tego, że w parku coś się
dzieje, że warto tu zajrzeć zamiast szukać atrakcji w innych częściach miasta.
Potrzeba spotkania
Często pojawiały się pomysły nawiązujące do lokalnego mini-centrum: miejsca, które skupia
ludzi dzięki organizowanym targom staroci, piknikom, działaniom dla sąsiadów. Takie
miejsce może też przyciągnąć ludzi z okolicy oraz innych dzielnic. Mieszkańcy zgłaszali
potrzebę miejsca charakterystycznego i atrakcyjnego, rozpoznawalnego również
dla „przyjezdnych”.
Mocne strony:
Miejsce blisko domu, większość naszych rozmówców podkreślała, że przechodzą przez
park prawie codziennie,
Źródełko wody oligoceńskiej (oligocen, oligocenka) generuje regularny ruch w parku,
jest istotnym powodem do odwiedzania parku,
Dużo miejsc z potencjałem: fontanny, niezagospodarowane trawniki, ukryte alejki,
miejsca popularne i „reprezentacyjne”,
Bliskie sąsiedztwo dużego osiedla, szkół, klubu osiedlowego, klubów sportowych
oraz Teatru Rampa (potencjalni partnerzy działań organizowanych w tym miejscu),
Mieszkańcy czują się związani z parkiem, wielu z nich chętnie zaangażuje się
w działania na jego terenie.
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Bariery i trudności:
Brak poczucia bezpieczeństwa, wandalizmy przywołują wiele negatywnych
skojarzeń,
Długi czas reakcji na dewastacje, „nikt tego nie naprawia” (zegar słoneczny wciąż
nie ma wskazówki, długi czas zdewastowane były fontanny). Takie sytuacje utrwalają
negatywne skojarzenia,
Braki w infrastrukturze: monitoring, toaleta, zbyt mały parking przed Teatrem
Rampa,
Brak kawiarni, miejsca z napojami i przekąskami, które skłaniałoby do zatrzymania
się w parku i umożliwiałoby dłuższe przebywanie w Parku,
Brak punktu wypadowego dla działań – nie ma zaplecza sanitarnego, działając
w parku działa się partyzancko (przykładami takich miejsc są np. Domek Herbaciany
w Parku Bródnowskim, czy Kawiarnia Kolonia w Parku Wielkopolskim na Ochocie),
Problem z psami, ludzie skarżą się na psie kupy i psy biegające po parku bez smyczy.

PREZENTACJA WYNIKÓW:
W wyniku przeprowadzonych 3 spotkań warsztatowych, 3 akcji animacyjnych i badania
ankietowego (patrz „Schemat działań konsultacyjnych” na str.6) uzyskałyśmy następujące
opinie, pomysły i propozycje mieszkańców na ożywienie przestrzeni Parku Wiecha:
Warsztat dla pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek, 30.X. 2013 r.
Podczas spaceru po parku z mapą, przeprowadzonego w trakcie warsztatu z pracownikami
urzędu, zaznaczano ciekawe i atrakcyjne miejsca. Wśród zebranych pomysłów i propozycji
na ożywienie parku, wytypowano 3 główne miejsca z potencjałem i hasłami promującymi:
1. Przestrzeń przed Teatrem Rampa: przestrzeń dla każdego (zwiedzających park,
widzów teatru, przechodniów), bezpośrednie sąsiedztwo teatru, „zwornik”, miejsce
przepływu ludzi, przestrzeń atrakcyjnie urządzona, przestrzeń żywa, otwarta,
architektura i marmur, (zbyt) monumentalnie.
Pomysły na przyszłość: kino letnie na fasadzie Rampy, degustacje, pokazy mody,
kafejka w okolicach Rampy, fontanny ze światłami, kwietniki (katafalki) - najlepiej
to usunąć i uwolnić tę przestrzeń dla ludzi, dlatego, że powinna być to bardziej
wielofunkcyjna przestrzeń.
Hasło promujące: Klimatycznie i kulturalnie.
2. Przestrzeń wokół dużej fontanny: miejsce dla osób wrażliwych na piękno
i architekturę, zabieganych, szukających odskoczni, rodziców z dziećmi, jest
to również ciekawa perspektywa z widokiem na Teatr Rampa (stąd podziwia się
architekturę, symetrię z walorami architektonicznymi, bliskość fontann).
Pomysły na przyszłość: iluminacja fontann z podkładem muzycznym, ocieplić
to miejsce oświetleniem, pokazy światła na fasadzie Teatru Rampa, więcej donic
z zielenią i kwiatami, „latający kelner” jako forma promocji teatru (w ramach
„przerzucania liny” z Rampy do Parku). Postulat zachęcenia Teatru Rampa
do wyjścia na zewnątrz, mobilny sprzedawca np. z lodami, napojami, herbatą (tytuły
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inspirowane aktualnym repertuarem granym w teatrze), a także teatr letni (pomysł
dla Teatru Rampa lub innych organizacji), opowieści wiechowskie, wieczory
wiechowskie, tańce na dechach z Wiechem.
Hasło promujące: Tradycja w perspektywie, Tryskający Wiech, Przewietrzyć Wiecha.
3. Alejki od strony ulicy Handlowej: miejsce dla matki z dziekiem, osób starszych, par
i „przytulaczy”, czytelników, miejsce zaciszne, intymne, odizolowane, jednak
stanowiące część parku, „krzaczory”, oaza zieleni, okrąg stwarza poczucie wspólnoty,
nie widać tu zniszczonych elementów, mało jest tu dewastującej młodzieży, szal
zieleni, intymności i ciepła.
Pomysły na przyszłość: pergole niemonumentalne, pnącza, np. w formie półkuli
obrośniętej bluszczem lub różami (jak w Parku Skaryszewskim lub w BUWie) –
gabinet ogrodowy, przytulne miejsce dla matek z dziećmi, pobudzające wyobraźnię.
Uwaga – ściana bluszczu nie zachęca grafficiarzy, kącik czytelniczy – czytanie
dzieciom, czytanie Wiecha, okresowo: leżaki, zajęcia jogi, a do poprawy: należy
zadbać o ławki - malowanie, dosadzić rośliny (kwiaty i byliny) w kształt koła,
estetyczne kosze na śmieci.
Hasło promujące: Przytulny Zakątek, Cichy kącik, Przytulnie i intymnie.
Uwagi ogólne:
- pomysły, które zostały zgłoszone bez odniesienia do konkretnej lokalizacji: park
linowy, zakątek sportowy, „kącik karka”,
-

problem bezpieczeństwa – bezsilność wobec aktów wandalizmu (bywa,
że użytkownicy Parku wyładowują na urzędnikach związane z tym frustracje),

-

problem wandalizmu – pole do działalności edukacyjnej z młodzieżą: „czyj” jest park,
jak z niego korzystać, jak się zachowywać, by uszanować obecność innych.
Warsztaty dla pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek, dnia 30.X.2013

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013_11_01_archive.html

10

Raport z konsultacji społecznych: Jak ożywić Park Wiecha?
Warsztat dla młodzieży, 15.XI. 2013 r.
Podczas warsztatu dla młodzieży, który odbył się w Zespole Szkół nr 113, zebrano ciekawe
uwagi, pomysły i propozycje na ożywienie przestrzeni Parku Wiecha:
Fontanna centralna (okrągła) - wprowadzić kolorowe oświetlenie, większe ciśnienie
wody, zmodernizować małe fontanny,
Zegar słoneczny - naprawić wskazówkę
Stacja Veturilo i infrastruktura rowerowa - brak ścieżek rowerowych w pobliżu,
nie ma gdzie jeździć rowerami, stacja Veturilo powinna powstać przy pętli
autobusowej,
Kwietniki - są nieatrakcyjne, warto je ożywić, zadbać o ich zawartość np. poprzez
sadzenie kwiatów sezonowych (wiosna – tulipany itd.),
Boisko do koszykówki - wyprostować kosze i tablice (po „remoncie” nie da się z nich
korzystać, są krzywo zamontowane), modernizacja czerwonej nawierzchni,
oświetlenie boiska lampami LED,
Teatr Rampa (miejsce dla wszystkich: młodzież, szkoły, emeryci) - dobra
lokalizacja, ciekawy repertuar, bliskość wodopoju, poszerzanie edukacji kulturalnej,
udogodnienia cenowe dla uczniów. Miejsce można wypromować poprzez:
organizowanie sztuk na wolnym powietrzu (wstęp wolny), zaangażowanie
popularnych aktorów, organizowanie spotkań z aktorami, interaktywne występy,
system zniżek (tańsze bilety w określonych dniach), zorganizowanie koła teatralnego
dla młodzieży, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – zwiedzanie teatru
od zaplecza, teatr starożytny, odgrywanie scenek,
Zielona łączka za oligocenem - organizowanie bankietów i pikników w parku,
Na rogu i przed Teatrem Rampa - tablice edukacyjne związane z teatrem
(prezentacja teatru na zewnątrz), miejsce na spektakle w przestrzeni i bankiety,
Parking przy Teatrze Rampa - rozbudowa parkingu – mieszkańcy mają stały
problem z brakiem miejsc pod blokiem, gdy grane są spektakle,
Ławki przy osi głównej (od teatru do fontanny) - stworzenie ławek tematycznych,
np. ławka dla zakochanych, która przyciągnie młode pary do parku - wpłynie
pozytywnie na relacje międzyludzkie (tani koszt realizacji), ale może stać się celem
chuliganów ze względu na nietypowy projekt - warto zadbać o solidne wykonanie,
Aleja przy starej fontannie - aleja historyczna przy starej fontannie z tablicą
edukacyjną, brukowaną ścieżką i latarniami gazowymi (plusy: element historyczny
i kulturalny na mapie Targówka pozbawiony znamion czysto zabytkowych,
wyjątkowy projekt o walorze edukacyjnym, minusy: wysokie koszty - warto postarać
się o dofinansowanie),
Ławki przy osi głównej (od teatru do fontanny) - dają możliwość spotykania się
z ludźmi i odpoczynku, miejsce dla dzieci, sportowców, ziomków, matek z dziećmi
staruszków, osób lubiących czytać na łonie natury, bezdomnych, pracowników,
wykonać zadaszenie ławek, osłonę przed deszczem, można pomalować i udekorować
w kwiatuszki, zamontować radio albo schowek,
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Duży trawnik za oligocenem - seanse filmowe na zielonej trawie z miejscem
na ekran i projektor, dobre miejsce na happening i transparenty,
Alejki w zacienionej części parku - poprawić nawierzchnię, alejki są nierówne,
Plac zabaw przy Rampie - rozbudować, żeby był bardziej atrakcyjny, można zrobić
tam jakieś zajęcia,
Skwer między główną fontanną a boiskiem do koszykówki - stworzyć boisko
do siatkówki plażowej,
Na tyłach głównej fontanny - młodzież nie ma gdzie się wyszaleć, więc warto
stworzyć plac zabaw dla młodzieży, park linowy, np. jak w parku na Kępie Potockiej,
Jarzębina przy kubiku obok fontanny - skupisko różnych gatunków ptaków,
atrakcja przyrodnicza, umilacz, warto zająć się troskliwie takimi miejscami, poświęcić
im uwagę, zgrać ławki z miejscami świergotu ptaków – projekt przyjemnego miejsca
np. dla rodzin, przesunąć pobliski śmietnik,
Pagórek na uboczu na tyłach Rampy – obecnie: ustronne miejsce, odsunięte
od ulicy (zasłona dźwiękowa). Propozycja: można zmienić rzeźbę terenu
powiększając pagórek, uzdatnić powierzchnię pagórka (wyrównać), pomysł na:
podziemną knajpkę, wydrążenie jamy, w której po podłączeniu wody, gazu, prądu
można urządzić restaurację, knajpę lub klub, od strony nieatrakcyjnej wizualnie można zasłonić, monitoring tego miejsca,
Studnia oligoceńska – obecnie: dostępna dla wszystkich, każdy może bezpłatnie
pobierać wodę, wykonanie z łatwopalnych materiałów, za dużo straży miejskiej.
Propozycja: wprowadzić monitoring zamiast tego, powiększyć budynek, tablice
informacyjne jak dotrzeć do oligocenki, uczynienie miejsca w pełni widocznym,
wyróżnienie tego miejsca, przemalowanie, otagowanie, ozdobienie, powiększyć
parking obok oligocenki.
Uwagi ogólne:
otworzyć sieć WI-FI dla ludzi (obecnie jest przez użytkowników parku uważana
za słabo dostępną),
lepiej zadbać o zagospodarowanie zieleni,
poprawić bezpieczeństwo - wprowadzić kamery i monitoring, bo patrole policji są
za częste, policjanci nie dają spokoju młodym użytkownikom, spisują, są wrogo
nastawieni, nie okazują szacunku drugiej osobie, młodzież traktowana jest jako
dorosły, ale bez praw, które dorosłym przysługują.
Spotkanie warsztatowe młodzieży licealnej z ZS nr 113, dnia15.XI.2013

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013/11/warsztat-z-modzieza-licealna.html
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Warsztat dla aktywistów lokalnych, 3.XII.2013 r.
Podczas spotkania warsztatowego dla aktywistów zebrano następujące pomysły, propozycje
i uwagi na ożywienie przestrzeni Parku Wiecha:
Pomysły niezależne od pory roku:
„Zakochana ławeczka” - specjalnie oznakowane miejsce siedzące dla zakochanych,
a na przeciwko elektroniczna tablica z wyznaniami miłosnymi wysyłanymi przez sms.
Płatne sms-y utrzymują cały system. Kiedy nie napływają sms-y, na tablicy mogą być
wyświetlane cytaty z Wiecha. Zalety: ocieplanie wizerunku, budowanie relacji
i powiązań z miejscem, dobre miejsce do sesji zdjęciowej dla zakochanych,
„Ławeczka Wiecha” - ławka lub kilka ławek z wyrytymi cytatami z książek Wiecha.
Można przerobić w ten sposób ławki, które już stoją w Parku. Cytaty jako sposób
na zaznaczenie patrona parku, mogą też stać się inspiracją do sięgnięcia po książki
tego autora,
Całoroczny wybieg dla psów – właściciele psów nie zbierają psich kup, brak
edukacji związanej z tym tematem, dlatego przyda się jedno miejsce wydzielone
i oznakowane jako „teren dla psów”. Dla jasnej sytuacji: kiedy zobaczymy, że pies się
załatwia w niedozwolonym miejscu, możemy zwrócić uwagę właścicielowi i wskazać
legalne miejsce. Można też skonstruować „fajne wychodki dla psów”,
Ścieżka biegowa wokół parku - infrastruktura (ścieżka z amortyzującą
nawierzchnią), której towarzyszyć będzie wspólna aktywność mieszkańców. Bieganie
z instruktorem, mające lokalny, integracyjny charakter (wspólne rozciąganie, bieg,
mierzenie czasu, wręczanie medali na schodach Teatru Rampa),
Monitoring – jest potrzebny w Parku Wiecha,
Wydarzenia cykliczne w centralnej części Parku Wiecha - kontynuacja tradycji
„Dnia Dziecka” i „Jarmarku Świątecznego”, możliwość zorganizowania kiermaszu
i innych. imprez,
Całoroczna kawiarnia na terenie parku z dostępną toaletą - kawiarnia może być
mobilna, zbudowana, np. z kontenerów (toaleta może być płatna),
System oznaczania klubów osiedlowych - propozycja wprowadzenia jednolitego,
widocznego oznakowania Klubów Osiedlowych w przestrzeni osiedla, postulat: aby
kluby „wyszły z piwnic i z podziemia” do Parku Wiecha, aby stały się bardziej
widzialne. Na dobre wyszłoby skoordynowanie współpracy klubów osiedlowych
i organizacji pozarządowych, by skuteczniej działać na terenie parku, skoordynowanie
różnych działań kulturalnych na tym obszarze. Pytanie: „kto miałby się tym
zajmować?”,
Miejsce centralne przed Teatrem Rampa - przestrzeń do organizacji większych
wydarzeń, odciążające „scenę letnią”, która mogłaby znajdować się na drugim końcu
osi parku,
Scena letnia – jedno rozpoznawalne miejsce do organizowania cyklicznych
wydarzeń,
Klub w Teatrze Rampa (obecnie nieczynny) - wymarzona przestrzeń, której brakuje
w najbliższej okolicy parku, świetna baza do działań kulturalnych, zaplecze
dla animatorów (przestrzeń, prąd, toaleta, problem z finansowaniem),
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Użyteczna rzeźba parkowa – amorek (np. z mosiądzu) na ławeczce zakochanych
w zacisznym zakątku, który np. może ogrzewać wodę.
Pomysły na okres wiosenno-letni:
Spotkania z psim treserem jako wydarzenie wspierające i dopełniające całoroczny
wybieg dla psów,
Społeczne działania z zielenią, akcja sadzenia zieleni (angażująca mieszkańców) –
działania w zaniedbanych przestrzeniach zielonych oraz tworzenie nowych ciekawych
form roślinnych (tunele, labirynty itp.), służących zabawie i działaniom edukacyjnym.
Przy tworzeniu tej przestrzeni można też użyć materiałów recyklingowych,
Kamienne stoliki do gry w szachy i warcaby,
Scena letnia z opracowanym 3-miesięcznym programem (teatr, kino, muzyka, tańce
na dechach), miejsce szeroko pojętej działalności artystycznej (występów teatralnych
i muzycznych) oraz prezentacji nieformalnych grup artystycznych, przestrzeń otwarta
na artystów i tego typu działania, przestrzeń, gdzie mogą prezentować się kluby
osiedlowe, zorganizowane zabawy dla dzieci, działania plenerowe, konkursy
plastyczne; w tym miejscu można również zorganizować kino letnie pod chmurką,
Ćwiczenia w zieleni z instruktorem,
Wydarzenia rodzinne - organizowanie śniadań, pikników, rodzinnych wymian,
pchlich targów, targów śniadaniowych,
Ścianka dla grafficiarzy,
Zbudowanie wraz z mieszkańcami funkcjonalnego obiektu w przestrzeni Parku,
który mógłby służyć do obserwacji ornitologicznych, botanicznych lub terenowych
w najbliższej okolicy (funkcja ambony) oraz jako podest do działań performatywnych,
Aktywności sportowe: bule, wrotki, skatepark, rower (w okolicy brak ścieżek
rowerowych).
Pomysły na okres jesienno-zimowy: jesienny plener artystyczny „Kolory w parku”,
ślizgawka lub lodowisko (np. na „błoniach”) rondo – jazda w kółko w rytm muzyki., zawody
curlingu, lepienie bałwanów, rzeźby lodowe, zjazd saneczkowy na górce, zimowa trasa
do biegania na biegówkach dookoła parku (w miejscu ścieżki biegowej), również dla dzieci.
Spotkanie warsztatowe dla aktywistów, dnia 3.XII.2013

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
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Sobotnie akcje animacyjne
Podczas trzech akcji animacyjnych pod hasłami: „Park Wiecha o zmroku”, „Ocieplanie
Parku Wiecha”, „Park Wiecha o poranku”, które odbywały się w soboty o różnych porach
dnia – uczestnicy podczas rozmów przedstawiali swoje pomysły, propozycje i uwagi. Zostały
one pogrupowane w następujących obszarach:
Elementy infrastruktury - toaleta w parku, przestrzeń do wspólnej zabawy, przestrzeń
wymiany pomysłów, wielkie kule, wielkie piłki-fotele do siedzenia, kluby toastmasters
interes jakiś w tym, co się dzieje, stoisko z herbatą i kawą, dobre jedzenie, grill, pokaz filmów
na ścianie teatru, kawiarenka ogródkowa przy Teatrze Rampa, klub z miejscem na kawę
i herbatę, ogródek zimowy, ogrodnik parkowy, ktoś - kto by dbał o zieleń w parku, piękne
kwiaty, coś dla oka, kolorowe drzewa.
Kultura i rozrywka – pokaz talentów, występy dzieci, pojedynek domów kultury (jak
raperów), przyciągać ludzi do przestrzeni (chodzi o przyzwyczajenie do konkretnych miejsc),
teatrzyk, dyskoteka, pokaz muzyki, DJ, kino letnie w parku, pokaz filmów na ścianie teatru.
Sport i rekreacja - gimnastyka na świeżym powietrzu (gimnastyka dla dorosłych na placu
zabaw), pokaz tańców, potańcówki, podchody, zawody w klasy, gumę, kapsle w kategorii
30+, impreza plenerowa, również dla starszych, ognisko, olimpiada gier, podchody, ścieżka
zdrowia.
Uwagi ogólne: tablica informacyjna o Wiechu, monitoring lub straż miejska wieczorem,
zegar słoneczny (remont wskazówki), koksowniki, remont i oświetlenie fontann (uwaga
zgłaszana wielokrotnie), psy – wyprowadzane bez smyczy, wyciąć stare topole, poprawa
sposobu informowania o wydarzeniach: z wyprzedzeniem, za pośrednictwem księdza.
Sobotnia akcja animacyjna: „Park Wiecha o zmroku”, dnia16.XI.2013

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013/11/rozswietlamy-park-wiecha.html
Sobotnia akcja animacyjna: „Ocieplanie Parku Wiecha”, dnia 23.XI.2013

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013/11/wiech-ocieplony.html
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ANKIETA
Ankieta była kolejnym narzędziem do zebrania opinii, pomysłów oraz propozycji
na ożywienie przestrzeni Parku Wiecha. Zawierała pytania wielokrotnego wyboru oraz
pytania otwarte. Pytania dotyczyły wyboru lub podania własnych pomysłów dotyczących
różnych elementów infrastruktury, które mogłyby pojawić się w Parku Wiecha, a także
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, które mogłyby
odbywać się w Parku Wiecha. W ostatnim pytaniu można było jeszcze dodatkowo opisać
sugestie i uwagi dotyczące Parku Wiecha (patrz: załącznik, str. 23-24 ).
Ankiety wypełniane były podczas akcji animacyjnych oraz podczas spotkań warsztatowych
przez osoby z różnych grup wiekowych. Łącznie zebrano 201 ankiet.
Odpowiedź na pytanie 1a.
Elementy infrastruktury, które mogłyby pojawić się w Parku Wiecha
Z propozycji wymienionych w ankiecie największą popularnością cieszyły się: park linowy
(110) oraz punkty kawiarniane (103). Warto zauważyć, że wszystkie przedstawione
w ankiecie propozycje spotkały się z dość dużym zainteresowaniem.
Wykres 1.
Elementy infrastruktury, które mogłyby pojawić się w Parku Wiecha

liczba odpowiedzi

110
103
93

Pa rk l i nowy
Ka wi a rni a
Ści eżki bi egowe

79

Ła wki tema tyczne

69

Boi s ka do s i a tkówki pl a żowej

62

Budka z jedzeni em i pi ci em

Odpowiedź na pytanie 1b. (pytanie otwarte).
Inne elementy infrastruktury. Wszystkie podane propozycje podzielono na grupy
uwzględniając pomysły, uwagi oraz postulaty. Najczęściej wymienianą potrzebą były toalety
(17) oraz skuteczniejsza ochrona i monitoring, by nie niszczono infrastruktury parkowej i by
utrzymać porządek (13).
Infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa: stoliki z kamienia do gry, np. w szachy
albo warcaby (5), ławki (4), ochrona przed deszczem, ławki z zadaszeniem (2),
miejsce zadaszone na gorszą pogodę (jesień/zima), ławki z wygrawerowanymi
cytatami z „Wiecha”, ławki z daszkami chroniącymi przed deszczem, miejsce
dla pijących, instalacja świetlna + muzyka, daszki nad ławkami (z ławek mogłaby
grać muzyka klasyczna), ciepła ławka zimą, stoliki przy podwójnych ławkach,
wyrywkowo ławeczki do gry.
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Sportowe: siłownia na świeżym powietrzu (12), ścianka wspinaczkowa (5),
skatepark, boisko do piłki nożnej (2), ścieżki biegowe (2), ścieżka rowerowa (3),
miejsce do ćwiczeń z bezpieczną powierzchnią, np. wydzielone na placu zabaw, park
linowy (2), boiska typu "Orlik", kort do badmintona, boisko do siatkówki, huśtawki.
Dla dzieci: (plac zabaw „z prawdziwego zdarzenia“, z nowoczesną nawierzchnią (3),
plac zabaw dla małych dzieci (2), małpi gaj, boisko dla maluchów, plac zabaw
z siłownią dla dzieci i rodziców, huśtawki dla dzieci, powiększenie placu zabaw
dla dzieci w stylu jak jest na Bródnie, przestrzenie edukacyjne dla dzieci.
Dla psów i ich właścicieli: wydzielona przestrzeń na "toaletę" dla psów, wybieg
dla psów, więcej pojemników na psie odchody, sprzątanie po psich odchodach
(nie egzekwowane), siłownia.
Postulaty konkretnych napraw: dbanie o fontanny (6), największą fontannę
ulepszyć (m.in. uniemożliwić chodzenie po nich zwierzętom i ludziom), ławki
są regularnie zanieczyszczane przez ptaki, zegar ma urwaną wskazówkę, wymiana
chodników w alejkach, brak dozoru nad wykonawcą porządku i zieleni, lepsze
zagospodarowanie terenu, latarnie nie świecą.
Inne postulaty działań i obiektów: wydzielone miejsce dla pijących, ławka dla
pijących, miejsce dla palaczy (2), WI-FI (4), grill – miejsce na piknik, ognisko (2),
targ staroci raz na miesiąc, coś dla seniorów, jeziorko (3), koncerty metalowe,
akcenty ze starej Warszawy, lodziarnia latem, więcej kwiatów (2), więcej: krzewów,
kwiatów, klombów, zieleni na wybieg dla psów, dobrej jakości stół do tenisa
stołowego, stół do ping-ponga, mur do graffiti, budka ze zdrowym żywieniem (2),
budka z jedzeniem i piwem, busik, amfiteatr, basen, lodowisko.
Odpowiedź na pytanie 2a.
Propozycje wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, które mogłyby pojawić się w Parku
Wiecha (można było zaznaczyć dowolną ilość propozycji podanych w ankiecie).
Wykres 2.
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Przedstawione w ankiecie propozycje budziły pozytywne reakcje wśród ankietowanych
mieszkańców, przez co można przypuszczać, że mieszkańcy są otwarci na różnorodne
działania w parku.
Spośród proponowanych wydarzeń, największą popularnością cieszyło się kino na świeżym
powietrzu (154) - często dopisywane w innych kategoriach, a najmniej popularną
odpowiedzią było oprowadzanie po zapleczu teatru. Ta propozycja wyszła od osób
zainteresowanych teatrem albo lokalną historią.
Odpowiedź na pytanie 2b. (pytanie otwarte).
Pomysły na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe
Zgłaszane były przede wszystkim pomysły na działania dla dzieci i dla rodzin, tj. różnego
rodzaju festyny, targowiska oraz propozycje wzmocnienia oferty związanej ze sportem
i wspólnej aktywności fizyczno-rekreacyjnej.
W tym pytaniu częste przywoływanie sportu pokazuje, jak ważna jest dla użytkowników
parku aktywność fizyczna i atrakcyjne spędzanie czasu w ruchu, na świeżym powietrzu,
niezależnie od wieku. Spontanicznie pojawiały się też pomysły na wzmocnienie widoczności
patrona parku – Wiecha, który teraz jest zupełnie niewidoczny.
Odpowiedzi z ankiet pogrupowano, gdzie przedstawiono pomysły, propozycje i uwagi:
Działania dla dzieci i rodzin: teatrzyk dla dzieci, koncerty dla dzieci, działania
dla dzieci (teatralne, plastyczne, itp.), bajki dla dzieci, zajęcia animacyjne dla dzieci,
imprezy dla starszych osób i dzieci, malowanie rękami po asfalcie dla dzieci, świetlica
oświetlona, np. pod namiotem, zabawy, np. szukanie fantów, kino letnie dla dzieci,
warsztaty edukacyjne, działania dzieci kontra rodzice, piknik dla dzieci z atrakcjami,
konkursy dla dzieci, imprezy typu "dzieci Targówka",
Targi, festyny, kiermasze: festyny (4), kiermasze, np. garażówki, targi mody, pikniki
śniadaniowe, targi, festyny organizowane przez mieszkańców, pikniki integracyjne
latem (zimą - nie), targi książek, festyny charytatywne, wszelkie kiermasze (książek,
zdrowej żywności), festyn, np. Dzień Książki (stragany z książkami), cotygodniowe
targi śniadaniowe - wyprzedaż zbędnych rzeczy,
Zawody, rozgrywki: stół do ping-ponga i zawody, wyścigi rowerowe, turnieje
rodzinne, np. rzuty do celu, wyścigi itp., animacje sportowe, kontest bmx, deskorolka,
konkursy,
Działania sąsiedzkie: zajęcia uaktywniające zebranych, piknik (tak jak na Polu
Mokotowskim), spotkania sąsiedzkie, zabawy na świeżym powietrzu, spotkania
zapoznawcze, zabawy rozrywkowe,
Koncerty, występy: koncerty muzyki rockowej, elektronicznej, koncerty metalowe
(2), opera, operetka, koncert młodych talentów, konkurs talentów (nie tylko młodych),
koncerty Rapu i Hip-hopu, koncert One Direction, teatry na powietrzu, przedstawienia
teatralne,
Działania związane z patronem parku: wspólne czytanie Wiecha (2), gry miejskie
np. o patronie "Wiechu", działania kulturalne nawiązujące do gwary warszawskiej
i postaci Wiecha, festyn i gra terenowa na temat "Wiecha",
Spotkania tematyczne: prelekcje, odczyty, spotkania ze znanymi osobistościami,
nauka i technika, spotkania filozoficzne,
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Kino: koniecznie kino letnie! bezpłatne, ciekawe(2), nowe filmy), kino na wiosnę
i jesienią,
Pozostałe pomysły: dni wolontariuszy, biblioteka na świeżym powietrzu, gra miejska
na Targówku, domek herbaciany i rzeźby jak w Parku Bródnowskim, rysowanie
modela na świeżym powietrzu, co roku, np. w maju mogłoby być robienie płytek
szklanych (chodzi o mozaiki na chodnikach, plenery malarskie, duże plenerowe
warcaby, duże figury, trampolina, zakaz wprowadzania psów do parku, dyskoteki
wieczorne, skatepark, graffiti jam (malowanie graffiti), ściana dla graficiarzy, galeria
rzeźby, przyjemny kącik parku dla starszych osób).
Odpowiedź na pytanie 3a.
Propozycje wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, które mogłyby pojawić się w Parku
Wiecha (można było zaznaczyć dowolną ilość propozycji podanych w ankiecie).
Wykres 3.

Największą popularnością cieszyły się ćwiczenia na świeżym powietrzu – (124 odpowiedzi).
Pozostałe propozycje cieszyły się nieco mniejszą popularnością, co pokazują dane
na powyższym wykresie
Odpowiedź na pytanie 3 b. (pytanie otwarte).
Propozycje wydarzeń sportowych i rekreacyjnych
Odpowiedzi z ankiet pogrupowano i przedstawiono wszystkie pomysły, propozycje i uwagi:
Ćwiczenia i warsztaty sportowe w parku: wspólne ćwiczenia dla dzieci i rodziców,
siłownia na świeżym powietrzu (2), gry zespołowe, treningi dla małych dzieci (piłka),
strzelanie z łuku (2), zawody szachowe itp., fitness (za darmo), ścieżki rowerowe
(wytyczone), wydzielenie strefy sportowej dla niemowlaków, zawody
dla najmłodszych 4-6 lat, joga (3), spotkanie i trening ze sławnym sportowcem, biegi
dookoła parku dla młodzieży i nie tylko z fantami, nagrodami, gra w bule, zawody gry
w bule, pogo, sztuki walki (2), tai-chi, warsztaty survivalowe, budowanie szałasów,
itp., fitness (2), zajęcia dla seniorów, emerytów, lekcje sportu na świeżym powietrzu,
pokazy sztuk walki,
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Rolki: skatepark do jeżdżenia na rolkach, tor do jeżdżenia w rolkach, rolkarz animator uczący jazdy, przystosowanie ścieżek do jazdy na rolkach, skatepark,
Sport zimą: narty biegowe, lodowisko, ślizgawka zimowa i tor curlingowy, zrobienie
górki zjazdowej na sanki dla dzieci, lodowisko zimą, górka do zjeżdżania na sankach,
kulig (2),
Bieganie w parku: zawody biegowe, biegi dookoła parku (po obwodnicy), ścieżki
biegowe, ćwiczenia biegowe, wspólny jogging,
Odpowiedź na pytanie 4. (pytanie otwarte).
Dodatkowe sugestie, uwagi dotyczące Parku Wiecha: spacery po Pradze, podchody,
konkursy dla dzieci (sportowe, muzyczne), gry, rekonstrukcje historyczne itp. związane
z rocznicą różnych wydarzeń, happening, ścieżki zdrowia, labirynty dla dzieci, dzień dziecka,
trampolina, wystawy plenerowe, pokazy jazdy konnej - prezentacja koni np. z pobliskiej
stadniny, szachy, warcaby, prelekcje na różne tematy, nauka języka obcego w formie quizu.
Postulaty:
Poprawienie estetyki, fuszerka, odpadające płytki,
Koniecznie zadbać o różnorodność roślin,
Fragment zaplanowanego dzikiego ogrodu!
Więcej atrakcji w Teatrze Rampa z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców
Targówka lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa,
Toalety (toi-toi).
Sobotnia akcja animacyjna „Park Wiecha o poranku” – wypełnianie ankiet

zdjęcia: http://parkwiecha.blogspot.com/2013/12/poranek-w-parku.html

zdjęcia: Cecylia Rotter
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Informacja o respondentach:
Informacja o mieszkańcach uczestniczących w badaniu ankietowym
M1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna

113
81

M2. Wiek
do 17 lat

74

18-24 lat
25-34 lat

5
33

35-44 lat

32
9

45-54 lat
55-64 lat

21

65 lub więcej lat

25

M3. Jak często bywa Pan(i) w Parku Wiecha?
codziennie

59

kilka razy w tygodniu

64

kilka razy w miesiącu

44

kilka razy w roku

23

raz w roku lub rzadziej

8

M4. Jak długo zajmuje Panu(i) dotarcie do Parku
Wiecha z miejsca zamieszkania na piechotę?
do 15 minut

145

pomiędzy 15 a 30 minut

18

więcej niż 30 minut

35

Na ogółem zebranych 201ankiet znajdowały się brakujące informacje o respondencie

Rekomendacje na przyszłość:
Konsekwencje w decyzjach i działaniach podejmowanych przez Urząd Dzielnicy
Targówek
Zgodnie z ideą konsultacji społecznych zebrane informacje powinny mieć wpływ na decyzje
i działania podejmowane przez władze. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili wiele
różnorodnych pomysłów. Które z nich są możliwe do realizacji, które można uznać
za priorytetowe, jak je wybrać i wdrażać? Warto, aby wyniki konsultacji zostały poddane
dyskusji, w której wezmą udział urzędnicy z różnych wydziałów. Proponujemy
przeprowadzenie warsztatu „realnych szans”, podczas którego urzędnicy ocenią, które
pomysły są możliwe do zrealizowania i wypracują metodę ich wdrażania.
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Cykliczność działań
Podczas konsultacji zgłaszana była potrzeba cykliczności wydarzeń organizowanych w Parku.
Z doświadczenia wiemy także, że ludzie potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowych
sytuacji i przekonać się do tego, że dane miejsce może być atrakcyjne i że warto spędzać
w nim swój wolny czas. Zmiana jest długim procesem, który warto rozplanować w czasie.
Wiech - nieobecny patron Parku Wiecha
Warto zareagować na zgłaszaną przez użytkowników nieobecność patrona Parku poprzez
organizowanie działań związanych postacią Wiecha (np. ławki z cytatami, nagrania audio
fragmentów książek, gra miejska związana z Wiechem). Tego typy działania mogą być dobrą
okazją do zaangażowania okolicznych szkół, bibliotek, Teatru Rampa.
Dbanie o zieleń
Dobrym pomysłem może być ogłaszanie harmonogramów dbania o roślinność
oraz reagowanie na skargi mieszkańców dotyczące niskiej jakości wykonawców
odpowiedzialnych za zieleń. Bez zadbania o Park, inicjatywy ze strony urzędu
wprowadzające nową jakość w myśleniu o tej przestrzeni, trudno będzie utrzymać
rozbudzone zainteresowanie i otwartość mieszkańców.
Uspołecznienie przestrzeni
Rozplanowanie elementów infrastruktury determinuje sposób ich użytkowania. Ustawiając
ławki i inne elementy infrastruktury warto pamiętać o tym, że Park jest miejscem różnych
aktywności – samotnych rozmyślań, spacerów z rodziną, spotkań ze znajomymi. Planując
zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni dobrze jest uwzględnić różne rodzaje aktywności
użytkowników Parku, np. poprzez wytyczenie przestrzeni rekreacyjnej, społecznej
(ustawienie ławek przodem do siebie, stolików do gry w szachy) oraz zacisznej (pergole
na uboczu oplecione bluszczem, oświetlone).
Ocieplanie wizerunku Parku Wiecha
Korzystnie na wizerunek Parku może wpłynąć budowanie powiązań i wzmocnienie relacji
między miejscem a jego użytkownikami. Relacje te można rozwijać poprzez wzbudzanie
i utrwalanie pozytywnych skojarzeń związanych z tym miejscem (np. miejsce do sesji foto
dla zakochanych) oraz organizowanie wydarzeń integrujących i aktywizujących
mieszkańców, podczas których mogą wspólnie włączyć się do działania.
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załącznik:
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