Raport z konsultacji społecznych

Wydarzenia w Parku
Skaryszewskim?
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Realizatorzy konsultacji
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Zleceniodawca:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, od lipca 2017 administrator
Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego

Wykonawca:
Fundacja Konsultacje Społeczne we współpracy
z Biurem Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy,
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
oraz Działem Komunikacji Społecznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Termin:
9-30 kwietnia 2018

Geneza konsultacji
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Grudzień 2016 – apel dziesięciu organizacji* do Prezydent m.st. Warszawy o:
• Wprowadzenie zakazu organizacji uciążliwych imprez** w Parku Skaryszewskim
• Umieszczenie przy wszystkich wjazdach do Parku wyraźnego oznakowania zakazującego ruchu
pojazdów (z wyłączeniem posiadających identyfikator) oraz zakazującego zatrzymywania
wszelkich pojazdów poza miejscami postojowymi wyznaczonymi na terenie obiektów w Parku
Skaryszewskim
• Zmobilizowanie Straży Miejskiej do bezwzględnego egzekwowania wymienionych zakazów,
w tym usuwania nieuprawnionych pojazdów z Parku na koszt właściciela
Luty 2017 – wymienione organizacje, zrzeszone w koalicji „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”,
złożyły skargę do Prezydent m.st. Warszawy, dotyczącą braku otrzymania informacji o sposobie
załatwienia powyższego wniosku.
*) Miłośnicy Krajobrazu – Stowarzyszenie Właścicieli Lokali, Ogród Warszawa – Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu
Kulturowego, Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek, Samorząd Mieszkańców Osiedla Saska Kępa, Stołeczne
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie ŁADna Kępa, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie
Obywatelskie Saska Kępa, Stowarzyszenie „Wiatrak”, Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy (Oddział TPW)
**) Takich, które cechuje co najmniej jedna z następujących właściwości: wymagają dodatkowego nagłośnienia,
wymagają ciężkiego sprzętu (np. sceny), wiążą się z zastawianiem trawników tymczasową infrastrukturą (np. stoiskami),
zanieczyszczają powietrze, mają charakter stricte komercyjny, zawłaszczają przestrzeń parkową na ekspozycję
reklam, zakładają udział większej liczby osób, skutkują parkowaniem samochodów na alejkach i trawnikach

5

qq
qq

6

qq

Lipiec 2017 – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW), nowy zarządca Parku, ogłosił konkurs
na przygotowanie oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, służących wypracowaniu przez
zainteresowane strony konsensusu na temat zasad organizacji wydarzeń oraz ruchu i parkowania
pojazdów w Parku.
W trakcie przygotowań do konsultacji reprezentanci koalicji „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”
sygnalizowali negatywne doświadczenia osób mieszkających w sąsiedztwie Parku oraz oczekiwanie
przez nie zmiany sposobu działania lokali zlokalizowanych w Parku. Dlatego postulowali
poszerzenie zakresu konsultacji o wpływ tych lokali na dobrostan okolicznych mieszkańców.
Po analizie diagnozy sytuacji propozycja została przyjęta przez zespół roboczy* i włączona
do tematów konsultacyjnych.
Na wniosek koalicji do wydarzeń w Parku dodano także wykorzystywanie tego miejsca przez ekipy
filmowe.

*) Zespół roboczy stanowią przedstawiciele koalicji „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, przedsiębiorców
działających w Parku, organizatorów imprez, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, ZZW, Centrum Komunikacji
Społecznej ze stołecznego Ratusza

Diagnoza sytuacji
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Konsultacje społeczne poprzedzono działaniami diagnostycznymi, wykonanymi w lipcu 2017
Celem tego etapu było:
• rozpoznanie interesariuszy, kwestii, wyzwań, ryzyk, propozycji rozwiązań oraz decyzji, które
powinny być podjęte, aby umożliwić partycypacyjne wypracowanie zasad organizacji wydarzeń
oraz dostępu Parku Skaryszewskiego dla pojazdów,
• opracowanie rekomendacji oraz finalne uzgodnienie zakresu, planu i narzędzi konsultacji
z interesariuszami.
Etap diagnostyczny przeprowadzono za pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych;
wywiadu grupowego; obserwacji uczestniczącej podczas przygotowań i przebiegu wydarzenia
„Święto Francji”, połączonej z jego monitoringiem przez wolontariuszy reprezentujących stronę
społeczną i urzędników; analizy korespondencji i dokumentów; informacji dostępnych w Internecie;
w oparciu o lekturę opracowania „Park Skaryszewski w Warszawie. Przyroda i użytkowanie”,
pod redakcją Jerzego Romanowskiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2016.
Działania diagnostyczne potwierdziły że dwie najważniejsze kwestie wymagające rozwiązań to:
• organizacja wydarzeń w Parku Skaryszewskim
• dostępność Parku dla pojazdów
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Zidentyfikowane zostały także inne obszary problemowe: hałas, pielęgnacja, remonty, bezpieczeństwo.
Uczestnicy tego etapu wskazali następujące ryzyka projektu:
• przedsięwzięcie będzie „na pokaz”, w jego wyniku nic się nie zmieni
• wnioski z konsultacji społecznych nie zostaną wzięte pod uwagę przez urzędników
• interesy sąsiadów Parku będą liczyć się w mniejszym stopniu niż potrzeby osób z dalszych okolic
miasta
• potrzeby „innej” strony przeważą nad „moimi”
• przeprowadzenie konsultacji pogorszy sytuację w stosunku do obecnej. Zdaniem społeczników
oznacza to wzrost dostępności parku dla pojazdów samochodowych, organizatorów imprez,
ze stratą dla przyrody, a także zmniejszenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Z kolei
w opinii przedsiębiorców pogorszenie oznacza przede wszystkim marginalizację i „uwiąd” parku
Skaryszewskiego w ogólno-miejskim organizmie
• konsultacje posłużą jako pretekst do niepożądanej przebudowy miejsca, zmiany jego charakteru
bądź funkcji.
W efekcie etapu diagnostycznego zainteresowane strony uzgodniły:
• powołanie trójstronnego* zespołu roboczego do spraw wypracowania zasad organizacji wydarzeń
oraz dostępu Parku dla pojazdów
• opracowanie rozwiązań oraz podejmowanie decyzji z wykorzystaniem wyników konsultacji
społecznych, czyli narzędzia umożliwiającego szeroką partycypację obywatelską
*) Zespół złożony z (1) społeczników – reprezentantów Koalicji „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, (2) urzędników
(ZZW, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe), (3) przedstawicieli
instytucji działających w Parku oraz organizatorów wydarzeń.
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Rezultatami przedsięwzięcia będą:
• wypracowanie zasad organizowania wydarzeń oraz ruchu i parkowania pojazdów w Parku
• stworzenie transparentnej ścieżki podejmowania decyzji dotyczących organizacji wydarzeń
• zmniejszenie ryzyka sporów dotyczących sposobu użytkowania Parku Skaryszewskiego
• zwiększenie satysfakcji osób odwiedzających oraz mieszkających w jego sąsiedztwie
• modelowe rozwiązania, możliwe do adaptacji i/lub zastosowania w innych warszawskich parkach
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Cel konsultacji społecznych
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Poznanie opinii mieszkańców i osób zainteresowanych przyszłością Parku Skaryszewskiego na temat
sposobu organizacji różnego typu wydarzeń na tym obszarze oraz dostępu Parku dla pojazdów

Zakres tematyczny
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Częstość odwiedzania parku
Sposób spędzania czasu w parku
Opinia o organizacji różnego typu wydarzeń
Opinia o obecności w parku różnego rodzaju instalacji, pojazdów i reklam
Opinia o udostępnianiu parku ekipom filmowym
Ocena wpływu znajdujących się na tym terenie lokali oraz instytucji na park i jego sąsiedztwo
Opinie na temat zamontowania fizycznych barier uniemożliwiających wjazd pojazdom nieuprawnionym
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Technika
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Ankieta elektroniczna (CAWI) umieszczona na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl
Ankieta papierowa (PAPI) przekazywana respondentom w trakcie działania czterech punktów
konsultacyjnych w Parku oraz dostępna w dwóch lokalach na jego terenie
Wywiady pogłębione z mieszkańcami
Wywiad grupowy z przedsiębiorcami i organizatorami wydarzeń w Parku

Kalendarium wydarzeń
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Zbieranie ankiet drogą internetową www.konsultacje.um.warszawa.pl: 9-30 kwietnia 2018
Udostępnienie i zbieranie wypełnionych ankiet w wersji papierowej w dwóch lokalach na terenie
Parku Skaryszewskiego (Dziki Lokator i Figaro Park): 9-30 kwietnia 2018
Wręczanie ankiet w wersji papierowej połączone z rozmowami oraz zbieraniem opinii uczestników
konsultacji. Promocja ankiety w wersji elektronicznej podczas czterech punktów konsultacyjnych:
• 10 kwietnia (wtorek) w godz. 12.00-18.00 główna aleja koło wejścia od strony ronda
Waszyngtona
• 14 kwietnia (sobota) w godz. 12.00-18.00 główna aleja koło wejścia od strony ronda
Waszyngtona
• 18 kwietnia (środa) w godz. 12.00-18.00, główna aleja w okolicy muszli koncertowej
• 22 kwietnia (niedziela) w godz. 9.00-15.00, główna aleja w okolicy muszli koncertowej
Zbieranie pogłębionych opinii za pomocą wywiadów indywidualnych i grupowych z użytkownikami
Parku Skaryszewskiego:
• 21 kwietnia (sobota) w godz. 12.00-14.00
• 24 kwietnia (wtorek) w godz. 18.00-20.00
Wywiad grupowy z przedsiębiorcami i organizatorami wydarzeń w parku:
• 20 kwietnia w godz. 16.00-18.00
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Próba
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Badanie ankietowe adresowane do mieszkańców Warszawy oraz osób zainteresowanych
przyszłością Parku Skaryszewskiego, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych
poświęconych temu tematowi N=1586 (nCAWI=1275; nPAPI=311)
10 wywiadów pogłębionych z mieszkańcami
8 uczestników spotkania z przedsiębiorcami i organizatorami wydarzeń

Główne wnioski
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Główne wnioski – wstęp
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59% uczestników konsultacji odwiedza Park Skaryszewski co najmniej kilka razy w tygodniu.
Tylko 2% respondentów bywa w nim rzadziej, niż kilka razy w roku.
W Parku badani najczęściej spacerują (79%), szukają kontaktu z przyrodą (61%), uprawiają sport,
biegają lub jeżdżą na rowerze (52%)*.
Ponad połowa respondentów (53%) zadeklarowała, że w ciągu ostatnich 2 lat nie uczestniczyła
w żadnym wydarzeniu zorganizowanym w Parku Skaryszewskim.
Najliczniej w konsultacjach wzięły udział osoby w wieku 26-44 lata (61%), najmniejszą
reprezentację miały dzieci i młodzież do 18 lat (2%) oraz osoby po 64 roku życia (5%).
Opinie kobiet stanowiły 55% wszystkich zebranych głosów.

*) Dane nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Główne wnioski – wydarzenia
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70% ankietowanych jest przeciwna organizowaniu targów i kiermaszów w Parku. Ponad 50%
biorących udział w ankiecie wyraża zdecydowaną niechęć do nich. Uzasadniają to przede
wszystkim tym, że: (1) park nie jest ze swej natury miejscem odpowiednim do prowadzenia
handlu, (2) aktywność tego rodzaju wpływa negatywnie na przyrodę oraz (3) ogranicza możliwości
spokojnego odpoczynku.
82% respondentów nie chce, by odbywały się w nim duże imprezy plenerowe, ze sceną,
nagłośnieniem czy stoiskami. Prawie 70% pytanych jest im zdecydowanie przeciwna.
Główne przyczyny to: chęć (1) zaspokojenia potrzeby spędzania czasu w strefie ciszy i spokoju,
(2) ochrony unikalnej przyrody parku, w szczególności zapewnienia dobrych warunków życia dla
zamieszkujących w nim zwierząt.
77% badanych zapytanych o akceptację innych, niż wymienione, wydarzeń w Parku Skaryszewskim
nie wyraziło na nie zgody.
51% uczestników konsultacji akceptuje występy w muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim,
jednocześnie będąc przeciwko koncertom (84%), a także kinu plenerowemu (67%) poza nią.
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Warto zauważyć, że wielu zwolenników występów w muszli oczekuje, by zasięg dźwięków, które im
towarzyszą, był ograniczony do widowni i nie zaśmiecał akustycznie reszty parku ani jego sąsiedztwa.
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61% respondentów nie chce zorganizowanych wydarzeń biegowych w Parku z tym, że tylko 18%
badanych nie ma co do tego żadnych wątpliwości, zaś 43% jest „raczej na nie”. 34% uczestników
ankiety daje zielone światło imprezom biegowym w taki sposób, że 13% akceptuje je bez zastrzeżeń,
a 21% przy spełnieniu określonych warunków. Przeciwnicy podkreślają, że imprezy biegowe utrudniają
codzienne korzystanie z parku oraz bywają źródłem hałasu i bałaganu. Zwolennicy wskazują, że Park
jest dobrym, naturalnym miejscem do uprawiania biegów – także zorganizowanych – ponieważ
dobrze się wpisują w ideę otwarcia tej przestrzeni dla różnych aktywności na świeżym powietrzu.
Podsumowując można stwierdzić, że znaczna większość uczestników konsultacji nie chce wydarzeń
w Parku Skaryszewskim. Wyjątek stanowią występy w muszli koncertowej. Respondenci mają

wyrobione opinie na temat organizowania konkretnych imprez, pomimo że ponad połowa badanych
nie brała w nich udziału w ciągu minionych 2 lat. Brak zdania – w zależności od wydarzenia –
deklarowało jedynie od 2% do 5% badanych.
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Warto odnotować że, zwłaszcza w wywiadach pogłębionych z odwiedzającymi park oraz w wywiadzie
grupowym z przedsiębiorcami, pojawiły się opinie, iż Park Skaryszewski powinien być dostępny dla
różnorodnych aktywności indywidualnych i zorganizowanych (w tym pikników, imprez kulturalnych,
rozrywkowych, czy sportowych – jak biegi, kolarstwo, wioślarstwo). Potrzebna jest do tego dobra
koordynacja działań, przemyślany terminarz imprez oraz jasne reguły ich organizowania. Rozległość
terenu pozwala na harmonijne współdzielenie przestrzeni, zaś szerokie spektrum wydarzeń
nawiązywałoby do oryginalnych założeń i historii tego miejsca jako stołecznego parku gościnnego
dla wszystkich użytkowników.
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Główne wnioski – obecność reklam,
instalacji, pojazdów podczas wydarzeń
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Największy sprzeciw u respondentów (93%) budzą pojazdy spalinowe obecne w związku
z wydarzeniami w Parku. Uważają oni bowiem, że Park Skaryszewski jest unikatową miejską ostoją
przyrody i z tego powodu powinien być całkowicie wolny od aut. Ponadto samochody stanowią
źródło zagrożenia dla użytkowników tego miejsca, zatruwają powietrze spalinami oraz zaburzają
spokojny odpoczynek.
86% badanych sprzeciwia się umieszczaniu reklam podczas wydarzeń w Parku przede wszystkim dlatego,
że naruszają naturalną estetykę parku, zaśmiecają krajobraz i zakłócają swobodny odbiór przyrody.
Niewiele mniejszą niechęć respondentów wzbudzają urządzenia nagłaśniające (79%) oraz estrady
i sceny (78%). Za takimi wynikami stoi (1) wizja uczynienia z Parku oazy ciszy i spokoju, (2) dobro
lokalnej fauny oraz (3) istnienie na terenie parku muszli koncertowej, w której powinny odbywać się
wszelkie wydarzenia związane z emitowaniem dźwięku.
Stoiska handlowe nie uzyskały akceptacji 71% uczestników konsultacji dlatego, że Park co do zasady
powinien być miejscem wolnym od działalności komercyjnej, która w stopniu wystarczającym
prowadzona jest w wielu innych miejscach miasta. Poza tym aktywności związane z handlem
obciążają parkowy ekosystem.
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Taki sam odsetek respondentów (71%) jest przeciwko tworzeniu tymczasowych instalacji
rozrywkowych (np. dmuchańców, karuzeli, podestów), na pierwszy plan wysuwając argument
o tym, że zagrażają one przyrodzie i ciszy w zabytkowym parku.
Zdaniem 66% badanych pojazdy elektryczne – ze względu na bezpieczeństwo gości oraz dlatego,
że mogą niszczyć Park – nie powinny tam wjeżdżać nawet przy okazji wydarzeń.
Jedynie w przypadku organizowania galerii obrazów lub wystaw zdjęć w trakcie imprez w Parku ich
zwolennicy uzyskali pewną przewagę (49%) nad badanymi, którzy nie wspierają tego pomysłu (47%).
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Główne wnioski –
ekipy filmowe i lokale w Parku
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Większość uczestników konsultacji (63%) jest za udostępnianiem terenu Parku Skaryszewskiego
ekipom filmowym, pod warunkiem, że:
• przyroda i elementy użytkowe pozostaną nienaruszone
• do parku nie będą wjeżdżały pojazdy
• nie będą stosowane urządzenia nagłaśniające
W opinii 51% respondentów lokale i inne obiekty obecne w Parku generują uciążliwości polegające
głównie na (1) hałasie w późnych godzinach, (2) nadużywaniu alkoholu przez gości restauracji,
wskutek czego okolica robi się niebezpieczna, zanieczyszczona, odstręczająca dla innych użytkowników
terenu zieleni oraz (3) tworzeniu przez klientów, personel i dostawców znaczącego ruch pojazdów
w Parku Skaryszewskim.
Dla 34% badanych lokale
nie są uciążliwe, zaś 15%
uczestników konsultacji nie
ma zdania na ten temat.

Główne wnioski –
fizyczne bariery uniemożliwiające
wjazd pojazdom nieuprawnionym
qq
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83% uczestników konsultacji jest za zamontowaniem fizycznych barier, które
uniemożliwią wjazd do Parku Skaryszewskiego pojazdom nieuprawnionym.
Celem takiego działania jest polepszenie warunków rozwoju parkowej
przyrody oraz zapewnienie spokoju i wytchnienia od „miasta” ludziom,
którzy odwiedzają to miejsce.
Za tego rodzaju rozwiązaniem przemawiają obserwacje respondentów,
świadczące o:
• nieskuteczności odpowiednich służb w egzekwowaniu obecnie
istniejących zakazów dotyczących ruchu i parkowania pojazdów na
terenie Parku Skaryszewskiego
• skłonności części klientów i obsługi obiektów lub lokali
gastronomicznych oraz innych użytkowników Parku (w tym podczas
wydarzeń) do wjeżdżania i pozostawiania w nim samochodów czy
motocykli, pomimo ustawionych zakazów drogowych
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Wyniki szczegółowe
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Wnioski z ankiet elektronicznych
i papierowych

25

Ankieta w wersji papierowej – strona 1 i 2
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Ankieta w wersji papierowej – strona 3 i 4
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Czy chciał(a)by Pan(i),
aby w Parku Skaryszewskim
organizowano targi i kiermasze?
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Targi i kiermasze – komentarze
qq

qq

qq

Wśród zgłoszonych uwag większość świadczy o sprzeciwie wobec tego typu wydarzeń, ponieważ:
• powodują niszczenie zieleni, np. rozjeżdżane są trawniki i alejki
• przeszkadzają w wypoczynku
• płoszą ptaki i inne zwierzęta
• powodują tłok w alejkach
• są źródłem hałasu.
Przykładowe wypowiedzi na ten temat:
• „Park jest miejską przestrzenią przyrody, a nie terenem handlowym, zwłaszcza park zabytkowy!
Działalność handlowa powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych - sklepach,
galeriach i na placach targowych…”
• „Ze względu na zabytkowy charakter parku, a także jego walory przyrodnicze nie wolno
urządzać w nim takich imprez.”
Pozostałe uwagi wskazują, że gdyby targi i kiermasze miały się odbywać w Parku, wtedy należy
pamiętać, aby:
• były kameralne, bez nagłośnienia i nie zakłócały spokoju
• nie wiązały się ruchem samochodów po parku
• organizowane były z szacunkiem do zieleni, w szczególności aby organizatorzy sprzątali po sobie

29

qq

30

Zwolennicy organizowania tych wydarzeń wskazywali następującą tematykę, która mogłaby się
dobrze sprawdzić jako ich „motyw przewodni”:
• „Chciałbym, żeby oddawały charakter dzielnicy i były targami książek. Antyków.”
• „Coś kameralnego, związanego z przyrodą, zdrowiem, rękodziełem, kulturą”
• „Dobrym pomysłem jest urządzanie coraz bardziej popularnych wśród mieszkańców Warszawy
wyprzedaży garażowych”
• „Jeśli kiermasze, to kameralne, z niewielka ilością stoisk, głównie w temacie eko: eko żywność,
ciuchy handmade”
• „Jestem bardzo za wspieraniem twórców, powinny być w weekendy od strony ronda małe kramy
z rękodziełem”
• „Kiermasze związane z kulturą ok. Targi śniadaniowe, pikniki z muzyką ok.”
• „Korelujące z miejscem i dzielnica, artystyczne i kulinarne nie bardzo komercyjne.”

Uwagi dotyczące organizacji targów
i kiermaszy w Parku Skaryszewskim
qq

Na kolejnych stronach w tabelach prezentujemy uporządkowane zestawienie odpowiedzi na
pytania otwarte, liczbę wskazań oraz procentowy udział we wszystkich opiniach dotyczących
danego zagadnienia.
Mile widziane jeśli
będą: nie bardzo komercyjne, wspólnoOrganizatowe, podkreślające
Brak
cja z szacharakter dzielnicy,
aut
cunkiem
kultura, rękodzieło,
do zieleni
książki, pchli targ,
żywność lokalna,
eko, garażówki

Uwagi
na temat
targów
i kiermaszy

Wprowadzić
zakaz
imprez
handlowych

Powinny być
kameralne,
bez dużego
nagłaśniania, żeby
nie zakłócać
spokoju

Liczba
wskazań
(z 307)

139

53

48

47

Procent
wskazań*

45%

17%

16%

15%

Targ
śniadaniowy
jest
dobrym
pomysłem

Należy
zapewnić
czystość,
oraz
porządek,
usuwać
odpady

Fajnie,
że coś
się
w parku
dzieje

Wyznaczyć
części parku
dla takich
wydarzeń

Niska
częstotliwość

37

31

28

20

17

11

9

2

12%

10%

9%

7%

6%

4%

3%

1%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag

Organizować
Zapewnić
z szacunwiększą
kiem do
reklamę
innych
wydarzeń
użytkowników
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Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano duże
imprezy plenerowe ze sceną,
nagłośnieniem, stoiskami?
32

Duże imprezy plenerowe – komentarze
qq

qq

qq

Zdecydowana większość respondentów wyraża niechęć wobec dużych imprez plenerowych
ze sceną czy nagłośnieniem, dlatego że:
• hałas związany z nimi wpływa negatywnie na przyrodę
• ograniczają one swobodę odpoczynku w ciszy
• powodują zaśmiecanie parku
• utrudniają kontakt z naturą
W odniesieniu do dużych imprez w Parku charakterystyczne są następujące uwagi:
• „Uważam, że takie imprezy powinny być organizowane w innych miejscach (np. pobliski Stadion
Narodowy).”
• „Park jest ostoją dla zwierząt, a ludzie raczej szukają tu wypoczynku, wytchnienia, kontaktu
z przyrodą. Nagłośnienie nie jest tu raczej wskazane.”
• „Takie wydarzenia płoszą ptaki, niszczą naturę. To też rozjechane trawniki przez samochody
dostawcze.”
Zwolennicy tej kategorii wydarzeń wskazywali, że powinny one:
• być organizowane sporadycznie
• mieć kameralny charakter
• być umiarkowanie głośne.

33

qq

qq
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Jako przykłady akceptowalnych imprez
plenerowych wskazywano:
• spektakle muzyczne, teatr, rewia, piosenki
przedwojenne, pokazy tańca
• darmowe koncerty muzyki klasycznej
i jazzowej
• pikniki rodzinne.
Część osób podkreślała, że do wydarzeń
o tym charakterze najlepiej nadaje się muszla
koncertowa.

Uwagi dotyczące dużych imprez
plenerowych ze sceną, nagłośnieniem,
stoiskami w Parku Skaryszewskim
Uwagi
Wprowadzić
na temat
zakaz
dużych
dużych
imprez
imprez
plenerowych plenerowych

Mile
widziane
koncerty
muzyki
klasycznej,
jazz

Imprezy
powinny
być tylko
w muszli
koncertowej

Tak
jeśli będą
kameralne

Niska częstotliwość

Bez dużego
nagłośnienia

Potrzebne
jest
wydzielone
miejsce

Szacunek
do zieleni,
brak aut,
kosze na
śmieci

Chętnie
przyjdę
na piknik
rodzinny

Liczba
wskazań
(z 281)

217

15

15

12

7

6

5

5

3

*Procent
wskazań

77%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.
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Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano występy
w muszli koncertowej?

36

Występy w muszli koncertowej –
komentarze
qq
qq

W odniesieniu do występów w muszli koncertowej wskazywano potrzebę precyzyjnego
„zarządzania hałasem”, aby nie płoszyć zwierząt oraz nie zakłócać spokoju pozostałym
użytkownikom parku. W praktyce oznacza to, zdaniem badanych, limitowanie dźwięków
towarzyszących wydarzeniom tak, żeby nie zaśmiecały akustycznie Parku poza muszlą.
Użytkownicy parku chętnie widzieliby w tym miejscu:
• koncerty dla dzieci oraz dla dorosłych (np. muzyka poważna, jazz, rock)
• spektakle z poezją śpiewaną
• odczyty literatury
• kino plenerowe
• potańcówki tematyczne
• koncerty młodych muzyków
• występy dzieci z okolicznych domów kultury
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Uwagi dotyczące organizacji
występów w muszli koncertowej
w Parku Skaryszewskim

38

Uwagi
dotyczące
organizacji
występów
w muszli
koncertowej

Potrzebny
jest limit
nagłośnienia

Wydarzenia
w muszli są
mile widziane

Liczba
wskazań
(z 244)

108

*Procent
wskazań

44%

Powinny być
kameralne

Wprowadzić
zakaz
organizacji
koncertów
w muszli

Organizować
z szacunkiem
dla przyrody

Niska
częstotliwość

Tylko w ciągu
dnia

Potrzebna
jest lepsza
promocja

69

51

34

16

7

5

4

28%

21%

14%

7%

3%

2%

2%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano koncerty
poza muszlą koncertową?

39

Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano kino
plenerowe poza muszlą koncertową?

40

Koncerty i kino plenerowe poza muszlą
koncertową – komentarze
qq
qq
qq

Większość respondentów nie chce takich wydarzeń. Ich zdaniem wiążą się one z niszczeniem
przyrody (np. deptanie trawników) oraz zakłóceniem odpoczynku wśród zieleni.
Często pojawiały się następujące głosy:
• „Hałas nie służy przyrodzie parku i okolicznym mieszkańcom”
• „Poza muszlą jest miejsce na relaks wśród ciszy, zieleni w kontakcie z przyrodą”
• „Zagrożenie dla dobrostanu zwierząt, wjeżdżające samochody do parku oraz hałas”
Pozostała grupa osób jest otwarta na koncerty i kino plenerowe poza parkową muszlą,
w szczególności jeśli byłyby to kameralne koncerty na trawie, organizowane bez nagłośnienia
i z szacunkiem dla przyrody. Jak przykłady wskazywano występy uczniów szkół muzycznych,
chórów seniorów
czy lokalnych artystów.
• „Zależy od skali, ale jakieś nieduże występy np. kwartetu smyczkowego w przestrzeni zielonej
były by malownicze i przyjemne”
• „Można wykorzystać polany do organizacji kina”
• „Koncerty plenerowe sprzyjają kontaktowi ludzi z przyrodą”
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Uwagi dotyczące organizacji kina
i koncertów poza muszlą koncertową
w Parku Skaryszewskim

42

Uwagi dotyczące organizacji
koncertów poza muszlą koncertową

Nie dla koncertów
poza muszlą

Dobrym pomysłem są kameralne
koncerty na trawie, bez nagłośnienia,
z szacunkiem dla przyrody

Powinny być organizowane tylko
do określonej godziny; z nagłośnieniem w stronę ronda. Należy
zapewnić porządek po koncercie

Liczba wskazań (z 150)

106

35

13

*Procent wskazań

71%

23%

9%

Uwagi dotyczące organizacji
kina plenerowego poza muszlą
koncertową

Nie dla kina plenerowego
poza muszlą

Kino plenerowe poza muszlą jest mile
widziane, tylko powinno być organizowane z szacunkiem dla przyrody

Dobrym pomysłem jest
tzw. ciche kino, gdzie każdy
ma swoje słuchawki

Liczba wskazań (z 123)

71

47

5

*Procent wskazań

58%

38%

4%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano biegi?

43

Biegi – komentarze
qq
qq
44

qq
qq
qq

Najliczniejsza grupa odpowiedzi wskazuje na to, że biegi powinny
być organizowane w skromnej skali, z szacunkiem dla przyrody
oraz innych użytkowników parku: „Jeśli park nie będzie w tym
czasie zamykany i ogradzany, a bieg będzie raczej kameralny, to tak”.
Wśród zwolenników biegania sygnalizowana jest potrzeba
wyznaczenie ścieżek biegowych, zadbania o nawierzchnię
oraz zorganizowanie przebieralni.
Postulowane jest limitowanie liczby uczestników i określenie
maksymalnej częstotliwości organizowania tego typu aktywności.
Oczekiwane jest także ograniczenie nagłośnienia oraz reklam.
Przeciwnicy biegania podkreślają, że park jest dla spacerowiczów.
Problemem jest towarzyszący imprezom biegowym hałas,
obecność sponsorów, zaśmiecanie oraz zwiększona liczba
samochodów.
„Nie chcę, biegi to muzyka i ryczący konferansjer, zniszczone
alejki, walające się śmieci, nieusuwane taśmy.”

Uwagi dotyczące organizacji biegów
w Parku Skaryszewskim

Uwagi
dotyczące
organizacji
biegów

Tak dla biegów
o ograniczonej skali,
z szacunkiem dla
innych użytkowników parku

Liczba
wskazań
(z 224)

98

85

71

*Procent
wskazań

44%

38%

32%

Biegi powinny
Nie dla biegów być organizowane Bez nagłow parku
z szacunkiem do
śnienia
przyrody

Trzeba poprawić trasy
biegowe

Niska częstotliwość

Bez reklam
sponsorów

Potrzebna jest
przebieralnia

23

22

12

5

2

10%

10%

5%

2%

1%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.
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Czy chciał(a)by Pan(i), aby w Parku
Skaryszewskim organizowano inne
wydarzenia niż wyżej wymienione?

46

Inne wydarzenia – komentarze
qq

Kategorie wydarzeń w parku, które respondenci wskazują jako preferowane:
1. Spacery ornitologiczne, przyrodnicze, krajoznawcze, tematyka ekologiczna, spotkania
z przyrodą. Aktywności pokazujące park jako wspólną przestrzeń. Warsztaty ogrodnicze.
Edukacja przyrodnicza.
2. Aktywności dla dzieci oraz rodzin. Pikniki rodzinne.
3. Sport, rekreacja ruchowa (nordic walking, małe biegi, boule, badminton, stoły do ping-ponga).
4. Wydarzenia kulinarne, targi śniadaniowe, wspólne parzenie herbaty, zdrowa żywność.
5. Wydarzenia artystyczne, happeningi, sztuka. Wystawy i warsztaty fotograficzne, plastyczne.
Plenery malarskie. Teatry uliczne, pantonima, cyrk uliczny.
6. Zajęcia Jogi oraz Tai Chi w parku.
7. Animacje, wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe, harcerstwo, gry miejskie,
czytanie książek, koncerty akustyczne, poezja .
8. Wydarzenia dla psów oraz ich miłośników.
9. Aktywności dla seniorów i nie tylko, np. spotkania w muszli z ciekawymi ludźmi, gry karciane,
szachy.
10. Inne: pokazy modelarskie, latawce, rewia mody XX lecia i PRL.

47

Propozycje innych wydarzeń
w Parku Skaryszewskim

48

Propozycje
innych
wydarzeń

Spacery ornitologiczne,
przyrodnicze,
krajoznawcze.
Tematyka ekologiczna, edukacyjna, spotkania
z przyrodą. Park
jako przestrzeń
wspólna.

Liczba
wskazań
(z 342)
*Procent
wskazań

Artystyczne,
Wyjątkowe
happeninnp. pokaz
gi, sztuka.
Animacje,
Czytanie
Dla seniorów modelarski,
Wystawy
Dla psów
wydarzeksiążek,
np. spotkania pantonima, Kajaki,
i warsztaty
Joga,
oraz ich
nia NGO,
koncerty
z ciekawymi cyrk uliczny, wiosła,
fotograficz- tai chi
miłośniharcerstwo, akustyczne
ludźmi w mulatawce,
łodzie
ne, plastyczków
gry miejskie
poezja
szli koncert. rewia mody
ne. Plenery
XX lecia
malarskie. Tei PRL
atry uliczne

Dla
dzieci

Sport, rekreacja ruchowa (nordic
walking, małe
biegi, boule,
badminton)

Kulinarne,
targi śniadaniowe,
parzenie
herbaty,
pikniki,
zdrowa
żywność

104

72

69

58

53

31

18

15

13

13

7

6

30%

21%

20%

17%

15%

9%

5%

4%

4%

4%

2%

**2%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.
** W raporcie prezentujemy pomysły, które uzyskały minimum 2% wskazań.

Czy w związku z organizowanymi
wydarzeniami zgadza się Pan(i) na
obecność w Parku Skaryszewskim reklam?

49

Czy w związku z organizowanymi
wydarzeniami zgadza się Pan(i) na
obecność w Parku Skaryszewskim stoisk
handlowych?
50

Reklamy i stoiska handlowe – komentarze
qq
qq
qq

Uczestnicy konsultacji mają w zdecydowanej większości silne oczekiwanie, aby Park Skaryszewski
był wolny od reklam oraz stoisk handlowych, które zaburzają naturalny charakter przestrzeni,
szpecą krajobraz oraz utrudniają kontakt z naturą, „wprowadzają chaos, kicz i zaśmiecenie”.
Nieliczne głosy dopuszczały możliwość ustawiania małej liczby tymczasowych reklam (np. sponsorów)
tylko w trakcie wydarzeń. Wówczas oczekiwane było zadbanie o zieleń, w tym sprzątnięcie
po zakończeniu imprezy.
Podobnie jeśli chodzi o stoiska handlowe, które jeśli miałyby zostać ustawione powinny być
kameralne, estetyczne i wysokiej jakości, nie naruszające zieleni oraz powiązane tematycznie
z parkiem lub danym wydarzeniem.
„Jeśli nie są w nadmiarze to mogą funkcjonować na obrzeżach parku (zwłaszcza gastronomiczne).”
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Uwagi dotyczące reklam i stoisk
handlowych w Parku Skaryszewskim

52

Uwagi dotyczące reklam

Zakaz reklam

Reklamy jeśli mają być
ustawiane to z szacunkiem
do zieleni i obowiązkiem
sprzątania po wydarzeniu

Tylko w trakcie wydarzeń,
tylko sponsorów

Nośników powinno być
mało, w niedużych
formatach. Estetyczne,
dopasowane do miejsca.

Liczba wskazań (z 184)

138

25

23

19

*Procent wskazań

75%

14%

13%

10%

Uwagi dotyczące stoisk
handlowych

Zakaz stoisk
handlowych

Stoiska
powinny być
kameralne

Oczekiwana
jest wysoka
jakość stoisk

Niska częstotliwość,
tylko w trakcie
wydarzeń

Stoiska kulinarne byłyby
mile widziane

Wystawcy
zapewnią
szacunek do
zieleni

Ustawiane
tylko na
utwardzonym
podłożu

Potrzebna jest
przebieralnia

Liczba
wskazań
(z 168)

89

34

33

29

20

15

13

2

*Procent
wskazań

53%

20%

20%

17%

12%

9%

8%

1%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy w związku z organizowanymi
wydarzeniami zgadza się Pan(i)
na obecność w Parku Skaryszewskim
wystaw zdjęć lub galerii obrazów?
53

Wystawy zdjęć lub galerie obrazów –
komentarze
qq

54

qq
qq
qq

Wystawy zdjęć lub galerie obrazów spotykają się z dużą przychylnością mieszkańców okolic parku.
Ważne jest aby były wysokiej jakości, estetyczne oraz ustawiane tylko w alejkach o utwardzonej
nawierzchni, a także „…o tematyce spokojnej, przyrodniczej, turystycznej. Bez tematów drastycznych”.
Pojawił się postulat tymczasowych wystaw rzeźby oraz dopasowania sposobu prezentacji do przestrzeni
parkowej (np. drewniane sztalugi).
Wypowiedzi krytyczne podkreślają, że „Oglądanie sztuki wymaga skupienia jakiego nie daje
środowisko parkowe. Tu natura, a tu kultura” oraz „Wystawy i galerie oglądamy w miejscach do tego
przeznaczonych, nie w parku”.
Wątpliwości oraz obawy budzi sposób organizowania tego typu wydarzeń, który zdaniem części
mieszkańców ograniczałby kontakt z przyrodą.

Uwagi dotyczące wystaw zdjęć lub
galerii obrazów w Parku Skaryszewskim
Wystawy i galerie
to dobry pomysł.
Powinny być wysokiej
jakości, gustowne,
artystyczne lub edukacyjne, prezentujące
lokalnych artystów

Zakaz wystaw

Liczba
wskazań (z 101)

42

*Procent wskazań

42%

Uwagi dotyczące
wystaw zdjęć lub
galerii obrazów

Wystawy powinny
być organzowane
z szacunkiem do
zieleni

Ustawiane tylko
w alejkach
na twardej
nawierzchni

Bez namiotów,
infrastruktury,
kameralnie

31

21

14

11

8

31%

21%

14%

11%

8%

Tymczasowe;
w czasie wydarzeń,
niska częstotliwość
55

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy w związku z organizowanymi wydarzeniami
zgadza się Pan(i) na obecność w Parku
Skaryszewskim tymczasowych konstrukcji
i instalacji rozrywkowych (karuzele, dmuchańce,
maty, podesty, plaża itp.)
56

tak
22%

Czy w związku z organizowanymi wydarzeniami
zgadza się Pan(i) na obecność w Parku
Skaryszewskim urządzeń nagłaśniających?

tak
16%
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Czy w związku z organizowanymi
wydarzeniami zgadza się Pan(i) na
obecność w Parku Skaryszewskim
estrad i scen?
58

Instalacje rozrywkowe, nagłośnienie,
sceny estrady – komentarze
qq
qq
qq

Zdaniem większości mieszkańców instalacje rozrywkowe związane są z hałasem, ruchem pojazdów
oraz zniszczeniem zieleni. Dlatego nie są mile widziane: „Chciałabym, żeby ich nie było, bo burzą
harmonię tego miejsca”.
Mała część uczestników konsultacji zgadza się na tego typu instalacje jedynie wtedy, gdy byłyby
ustawiane z szacunkiem do zieleni, tymczasowo, bez konieczności dodatkowego ruchu pojazdów
oraz tylko w wyznaczonych miejscach.
Jeśli chodzi o nagłośnienie, sceny oraz estrady to w opiniach respondentów nie powinny one
znajdować się w Parku Skaryszewskim, ponieważ zakłócają spokój użytkowników parku oraz zwierząt.
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Uwagi dotyczące instalacji rozrywkowych,
nagłośnienia, scen i estrad
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Uwagi dotyczące instalacji
rozrywkowych

Park powinien być
miejscem bez instalacji
rozrywkowych

Instalacje należy ustawiać
z szacunkiem do zieleni

Mało.
Jedynie podczas
wydarzeń

Ewentualnie
w wyznaczonych
miejscach

Liczba wskazań (z 128)

86

18

15

14

*Procent wskazań

67%

14%

12%

11%

Uwagi dotyczące urządzeń
nagłaśniających

Park powinien być
miejscem bez urządzeń
nagłaśniających

Kameralne
nagłośnienie jest
dobrym pomysłem

Korzystanie
z urządzeń
z szacunkiem
dla przyrody

Tylko w trakcie
wydarzeń

Nagłośnienie
dopuszczalne tylko
w muszli koncertowej

Liczba wskazań (z 162)

120

25

13

9

6

*Procent wskazań

74%

15%

8%

6%

4%

Uwagi dotyczące scen
i estrad

Park powinien być
miejscem bez estrad
i scen

Sceny i estrady
powinny być ograniczone do muszli
koncertowej

Tylko w trakcie
wydarzeń

Na asfalcie

Kameralne

Liczba wskazań (z 121)

88

16

7

5

5

*Procent wskazań

73%

13%

6%

4%

4%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy w związku z organizowanymi wydarzeniami
zgadza się Pan(i) na obecność w Parku
Skaryszewskim pojazdów o silniku spalinowym?
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Czy w związku z organizowanymi wydarzeniami
zgadza się Pan(i) na obecność w Parku
Skaryszewskim pojazdów o silniku elektrycznym?
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Pojazdy o silniku spalinowym
oraz elektrycznym – komentarze
qq
qq
qq

Uczestnicy konsultacji kategorycznie nie chcą aut o silniku spalinowym w Parku Skaryszewskim,
ponieważ zatruwają powietrze, są źródłem hałasu oraz stanowią niebezpieczeństwo dla spacerujących.
Samochody „agresywnie ingerują w ekosystem parku, niepotrzebnie stresują pieszych, dzieci, psy,
osoby uprawiające sport, zanieczyszczają powietrze”. Dlatego ruch pojazdów o silniku spalinowym
powinien być wykluczony, za wyjątkiem uprzywilejowanych służb.
Rozwiązaniem bardziej akceptowalnym byłyby pojazdy o silniku elektrycznym, które są cichsze,
wolniejsze i nie emitują spalin: „Potencjalnie do zaakceptowania – np. w wypadku obsługi parku
albo innych rzeczywiście uzasadnionych przypadków. W wypadku użycia komercyjnego - nie”.
Również w tym przypadku
zdaniem mieszkańców
konieczne jest zachowanie
ostrożności, aby park był
miejscem spokojnego
wypoczynku oraz
kontaktu z naturą.
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Czy jest Pan(i) za udostępnianiem terenów
Parku Skaryszewskiego ekipom filmowym?
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Ekipy filmowe – komentarze
qq
qq
qq
qq

Obecność ekip filmowych w parku jest przez większość uczestników konsultacji akceptowana,
przy spełnieniu określonych warunków (np. szacunek dla zieleni, zakaz wjazdu pojazdów czy
urządzeń nagłaśniających).
Najczęściej wskazywanym dodatkowym oczekiwaniem jest dostępność parku dla użytkowników
w czasie nagrań filmu. Problem bywa to, że „pracujące ekipy zagradzają dostęp do parku, dodatkowo
zachowują się tak jakby Park był ich własnością i nikt inny w tym czasie nie mógł się w nim poruszać”.
Zdaniem mieszkańców ekipy filmowe powinny być w parku jedynie okazjonalnie.
Często postulowanym warunkiem jest także to, aby filmowcy sprzątali po nagraniach, naprawiali
zniszczone trawniki oraz wpłacali odpowiednią kwotę do administratora parku na koszty utrzymania
zieleni.
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Uwagi dotyczące ekip filmowych
w Parku Skaryszewskim
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Uwagi dotyczące
ekip filmowych

Park powinien być
dostępny dla wszystkich
w czasie zdjęć

Ekipy filmowe mogą
pracować okazjonalnie

Na ekipy filmowe należy
nałożyć obowiązek
włączenia się w koszty
utrzymania parku

Filmowcy powinni
zachować szacunek
dla zieleni i sprzątać
po nagraniu

Liczba wskazań (z 101)

44

22

21

16

*Procent wskazań

44%

22%

21%

16%

*Procent wskazań nie sumuje się do 100% ponieważ jedna osoba mogła wpisać wiele uwag.

Czy Pana(i) zdaniem lokale lub inne obiekty w Parku
Skaryszewskim generują uciążliwości czy też ich
obecność nie ma znaczenia w tym zakresie?
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Uciążliwość lokali i innych obiektów –
komentarze
qq
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Uciążliwości, jakie najczęściej wymieniano to:
• Hałas, którego źródłem bywają lokale bądź ich klienci
• Oświetlenie w godzinach wieczornych
• Negatywne skutki dostępności alkoholu dla gości
• Obecność aut dostawczych
• Zwiększony ruch samochodowy na terenie parku
• Zawłaszczanie przestrzeni właściwej do kontaktu z przyrodą

Czy, Pana(i) zdaniem, przy wejściach do Parku
Skaryszewskiego powinny zostać zamontowane
fizyczne bariery (np. szlaban lub słupki chowane
w podłoże) uniemożliwiające wjazd pojazdom
nieuprawnionym?
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Wnioski z wywiadów pogłębionych
z mieszkańcami
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W odniesieniu do wydarzeń uczestnicy
indywidualnych lub grupowych wywiadów
z mieszkańcami w większości byli za:
qq
qq

Jasnymi zasadami organizowania wydarzeń, jak chodzi o ich częstość, liczbę uczestników,
lokalizację w Parku „żeby nie rozlewały się na inne części Parku, niż oznaczone”
Ogólnodostępnym harmonogramem wydarzeń (np. rocznym)

71

qq

qq
qq
72

qq

Wydarzeniami wpisanymi w kontekst historyczny i przyrodniczy Parku („żeby było artystycznie”,
„kiedyś jeziorko zamarzało i ludzie jeździli na łyżwach”, „na kanałku robili zawody wioślarskie”, „ten
park nie powinien się zamienić w lokalny grajdołek”); jednak bez nagłośnienia i wjazdu pojazdów
(„musi być bezpiecznie”, „nie przeszkadzać innym użytkownikom Parku”, „nie parkować na terenie
biologicznie czynnym”, „zachować park jako oazę dla zwierząt”)
Otwartym dostępem Parku dla imprez określanych jako „kameralne” czyli ciche, trwające około 30
minut, gromadzące „mniej więcej” 20 osób
Umożliwieniem organizowania imprez biegowych (w tym narciarskich), pod warunkiem ograniczenia
ich liczby w sezonie (2-3) oraz zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa parkowejprzyrodzie oraz
współużytkownikom tego miejsca
Zapewnieniem dodatkowych koszy na śmieci w trakcie wydarzeń, sprzątaniem bezzwłocznie
i dokładnie po każdym z nich; przestrzeganiem reżimów sanitarnych szczególnie w przypadku
„imprez związanych z żywnością”

Jak chodzi o ruch pojazdów oraz lokale na terenie Parku
uczestnicy indywidualnych lub grupowych wywiadów
z mieszkańcami w większości byli za:
qq

qq
qq

Umożliwieniem (1) dojazdu do lokali bądź obiektów
wyłącznie dostawcom oraz (2) wjazdu do Parku
pojazdom specjalnym (np. wozy asenizacyjne, śmieciarki,
obsługa zieleni)„ale muszą uważać na przyrodę i ludzi
przebywających w Parku”, „naprawiać to, co zniszczą”
Wyznaczeniem godzin wjazdu dostawców, np. 7-9 rano
Działaniem lokali gastronomicznych w Parku. Co do zgody
na sprzedaż w nich alkoholu zdania były podzielone,
przeciwnicy kojarzą ją z „agresją pijaków” oraz hałasem
i zanieczyszczaniem okolicy, zwolennicy uważają,
że picie piwa (lecz już nie mocniejszych trunków) wewnątrz
lokalu albo w wyznaczonym ogródku jest „w porządku”,
trzeba natomiast egzekwować ciszę nocną, a nawet
limitować otwarcie lokali do godziny 20-21 lub zmierzchu.
Osoby badane przychylniej odnosiły się do działalności
gastronomicznej o charakterze kawiarni, niż do miejsc
posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu.
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Uczestnicy indywidualnych lub grupowych wywiadów
z mieszkańcami byli w większości przeciwni:
qq
qq
qq
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qq
qq
qq
qq

Używaniu urządzeń nagłaśniających w Parku poza muszlą koncertową
Udostępnianiu Parku dla samochodów (z wyjątkiem pojazdów uprawnionych, posiadających
przepustkę na wjazd) „nie powinno być taksówek pod lokalami”
„Rozlewaniu się i inwazji” wydarzeń bądź aktywności lokali poza wyznaczone limity dotyczące
czasu, obszaru, poziomu hałasu czy oświetlenia
Obecność reklam podczas wydarzeń wywoływała mieszane opinie, od takich, iż „nie powinno być
żadnych reklam”, „Park to zabytek, na zabytkach nie może być reklam”, do takich, że mogłyby zostać
określone dopuszczalne wymiary i forma reklam, zaś ich odpłatna obecność w czasie imprez mogłaby
być źródłem dofinansowania np. remontów w Parku.
Uczestnicy indywidualnych lub grupowych wywiadów z mieszkańcami podkreślali jednomyślnie,
iż równie ważne, jak zasady organizowania wydarzeń, dostępu Parku dla pojazdów czy funkcjonowania
lokali i obiektów zlokalizowanych na jego terenie - jest efektywne ich egzekwowanie.
W tym kontekście często pojawiało się pytanie: kto i jak będzie dbał o przestrzeganie zasad?
Jako podmioty odpowiedzialne, od których wymaga się większej, niż dotychczas aktywności
i skuteczności zwykle wskazywano gospodarza Parku Skaryszewskiego oraz Straż Miejską.

Uczestnicy indywidualnych lub grupowych wywiadów z mieszkańcami
Uczestnicy indywidualnych lub grupowych wywiadów
sygnalizowali następujące kwestie,niezwiązane bezpośrednio z głównymi
z mieszkańcami sygnalizowali następujące kwestie,
obszarami konsultacji:

niezwiązane bezpośrednio z głównymi obszarami konsultacji:
qq

Kontrowersje i niekiedy silne emocje wzbudza pomnik żołnierzy radzieckich; przeważają głosy
o potrzebie usunięcia go z Parku
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qq
qq
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W Parku brakuje nowoczesnych toalet;
kabiny typu Toi-Toi są „okropne”,
„Miasto powinno zainwestować w dwa
publiczne szalety z przewijakami”
Potrzebna jest modernizacja
zniszczonych i niebezpiecznych alejek
oraz wymiana latarni na bardziej
estetyczne i działające; potrzebne są
kosze na śmieci odporne
na wyrzucanie z nich odpadków
przez ptaki
Mieszane opinie wywołuje kwestia
ogrodzenia i ewentualnego
zamykania Parku po zmroku;
zwolennicy tego rozwiązania
podkreślają jego dobroczynny wpływ
na bezpieczeństwo, ograniczenie
wandalizmu oraz umożliwienie kontroli
dostępu rowerów i czworonogów;
niechętni temu pomysłowi stawiają
na otwartość jako rdzenną właściwość
Parku Skaryszewskiego

Wnioski z wywiadów z przedsiębiorcami
i organizatorami wydarzeń
w Parku Skaryszewskim
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qq
qq
qq
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Uczestnicy: w wywiadach pogłębionych z przedsiębiorcami i organizatorami wydarzeń wzięło
udział osiem osób (3 związane z obiektami działającymi na terenie Parku, 5 organizatorów
dotychczasowych wydarzeń w Parku). Siedmioro z nich uczestniczyło w wywiadzie grupowym,
z jedną osobą przeprowadzony został wywiad telefoniczny.

Miejsce: restauracja Figaro Park
Termin: 20 kwietnia 2018

Spotkanie z przedsiębiorcami
i organizatorami wydarzeń - wnioski
qq

qq

Uczestnicy uważają, że należy:
• Zachować dostępność parku dla różnych grup użytkowników: spacerowiczów, rowerzystów,
uprawiających sport czy wyprowadzających psy
• Wspierać sport i rekreację:
–– organizować marsze, biegi (w tym na orientację oraz narciarskie) „szerokość alejek zapewnia
dobrą przepustowość”
–– dopuszczać sporty wodne na jeziorku; warto odbudować trasę kajakową na Gocław
• Wykorzystać muszlę koncertową do organizacji wieczorów tematycznych, koncertów, spektakli
teatralnych, kina
Rozmówcy są zdania, że w kwestii wydarzeń potrzeba:
• Uregulować ruch pojazdów tak, by dostawy miały miejsce do określonej godziny, wydawać
przepustki czasowe
• Organizując wydarzenie zajmować wyłącznie wydzieloną część Parku Skaryszewskiego,
aby harmonijnie współdzielić go z innymi użytkownikami
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• Nałożyć obowiązek pozostawienia miejsca w tym samym stanie, jak przez wydarzeniem
(instruować uczestników, dbać o obecność służb porządkowych w trakcie imprezy, kontrolować
wywiązywanie się z zapisów umowy przez organizatorów imprez)
• Stworzyć i udostępnić harmonogram wydarzeń w parku „na rok do przodu”
• Dobrze koordynować działania i przekazywać jasne wytyczne organizatorom, co jest
dozwolone, a co nie
• Wyrazić zgodę na bannery reklamowe w czasie wydarzeń, ponieważ pozwalają sfinansować
działanie i udostępniać je bezpłatnie uczestnikom
• Szybciej wydawać decyzje dotyczące organizacji wydarzeń
• Jasno określać w umowach warunki przeprowadzania imprez
• Stworzyć przejrzystą procedurę wydawania decyzji w sprawie organizacji wydarzeń
80

Inne postulaty dotyczące zarządzania
Parkiem, zgłoszone w trakcie wywiadów:
qq
qq
qq
qq
qq

Naprawić nawierzchnię alejek, zbudować stojaki rowerowe
Udostępnić więcej miejsc parkingowych w okolicy
Uporządkować ruch rowerów i rolkarzy
Poprawić oświetlenie
Zbudować toalety z przewijakami w Parku
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Dalsze działania
qq
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qq

Niniejszy raport z konsultacji społecznych posłuży trójstronnemu* zespołowi roboczemu w celu:
• wypracowania zasad organizowania wydarzeń oraz ruchu pojazdów w Parku Skaryszewskim
• stworzenia transparentnej ścieżki podejmowania decyzji dotyczących organizacji wydarzeń
przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - administratora Parku
• zmniejszenia ryzyka sporów dotyczących sposobu użytkowania Parku Skaryszewskiego
• zwiększenie satysfakcji osób odwiedzających to miejsce oraz mieszkających w jego sąsiedztwie
• opracowania modelowych rozwiązań, możliwych do zastosowania w innych warszawskich
parkach
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opublikuje zasady organizacji wydarzeń w Parku Skaryszewskim
w lipcu 2018. Efekty ich wprowadzenia będą monitorowane w ciągu następnych 12 miesięcy przez
członków zespołu roboczego. Następnie zasady zostaną ocenione i ewentualnie udoskonalone.

*) Zespół złożony z (1) społeczników – reprezentantów Koalicji „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, (2) urzędników
(Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe),
(3) przedstawicieli instytucji działających w Parku oraz organizatorów wydarzeń.
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