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WSTĘP

Ogłoszone we wrześniu 2015 roku konsultacje społeczne związane z planami zagospodarowania terenu
zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej miały na celu zebranie
oczekiwań mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych stron wobec utworzenia nowego parku na
Ursynowie, określenia charakteru przestrzeni, funkcji i przeznaczenia tego obszaru.
Konsultacje przeprowadził Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, we współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie
Warszawskim, w ramach projektu „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”.
Raport z konsultacji, posłuży projektantom jako wytyczne do przygotowania koncepcji parku, na podstawie
których mieszkańcy zdecydują o jego finalnym kształcie, charakterze miejsca.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konsultowany obszar podzielony jest na
dwa obszary:
tereny zieleni publicznej parkowej (ZPP), które mogą pełnić funkcję parkową; dopuszcza się tereny
zieleni z ciągami pieszymi spacerowymi i ścieżką rowerową, zakazana jest realizacja obiektów
budowlanych z wyjątkiem obiektów małej architektury związanej z funkcją parkową, zakazane jest
wprowadzania ruchu kołowego na teren projektowanego parku; zakaz grodzenia terenu.
tereny zieleni parkowej z funkcją towarzyszącą (ZPU); dopuszcza m.in. możliwość realizacji
terenowych urządzeń rekreacyjnych w oparciu o istniejące ukształtowanie terenu oraz takich jak: tor
zjazdowy dla rowerów górskich, tor saneczkowy, boiska do gry w piłkę, place do jazdy na rolkach, itp.
na terenie płaskim.
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Kalendarium,
czyli jak konsultowaliśmy
o
o
o
o
o
o

2, 3 października 2015 r. – terenowy punkt konsultacyjny
10, 14 października 2015 r. - 2 otwarte spacery
22, 27 października 2015 r. – 2 otwarte warsztaty
internetowa platforma konsultacyjna oraz dedykowana skrzynka mailowa
specjalnie przygotowana pocztówka
informacyjna akcja plakatowa, ogłoszenia w lokalnej prasie, promocja
projektu na Facebooku oraz stronach www ursynowskiego i stołecznego
Ratusza.

Konsultacje społeczne „Zaplanuj z nami park!” trwały od 28 września do 31 października 2015 roku. W tym
czasie podjęliśmy następujące działania:
2, 3 października – terenowy punkt konsultacyjny (namiot, dający osłonę przed
wiatrem bądź deszczem, wyposażony w stoły i krzesła), w którym do dyspozycji
zainteresowanych przyszłością tego terenu byli urzędnicy z Wydziałów Architektury
i Budownictwa, Ochrony Środowiska, a także Promocji. 3 października na dwie
godziny do ekipy Urzędu Dzielnicy dołączył Burmistrz Robert Kempa. Obok rozmów
z ekspertami oraz pomiędzy sobą goście dzielili się z organizatorami konsultacji
opiniami na specjalnie przygotowanych pocztówkach, zapoznawali się z mapami
terenu, które w formacie A4 mogli wziąć ze sobą. Punkt mieścił się na rogu ulic
Gandhi i Rosoła. Odwiedziło go około 300 osób. Drugiego dnia akcję dokumentowali
dziennikarze lokalnych mediów. Od 2 października do końca konsultacji w tej samej
lokalizacji ustawiony był duży transparent zachęcający do udziału w nich
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10 października - I otwarty spacer, 14 października - II otwarty spacer, których
celem była wizja lokalna a także poznanie metodą wywiadu grupowego in situ
potrzeb oraz pomysłów uczestników co do przyszłości tego miejsca. W spacerach
wzięło udział łącznie 20 osób dorosłych i 5 dzieci. Towarzyszyli im urzędnicy
wydziałów bezpośrednio zaangażowanych w proces konsultacji. W pierwszym
terminie do spaceru dołączył Burmistrz Ursynowa
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22 października – I otwarty warsztat, 27 października - II otwarty warsztat w
Urzędzie Dzielnicy. Dwugodzinne spotkania o charakterze badań fokusowych
umożliwiły pogłębienie wiedzy na temat oczekiwań osób zainteresowanych
terenem zieleni. W warsztatach uczestniczyło łącznie 13 osób dorosłych i 2 dzieci.
Opiekunami merytorycznymi spotkania byli przedstawiciele Wydziałów Ochrony
Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Promocji.
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 Przez cały okres konsultacji dostępna była internetowa platforma konsultacyjna
oraz dedykowana skrzynka mailowa służąca przekazywaniu opinii. Otrzymano 62
wiadomości dotyczące tematu.
 Każdy zainteresowany mógł także podzielić się swym zdaniem na specjalnie
przygotowanej pocztówce, wrzucając ją po wypełnieniu do urny w Urzędzie
Dzielnicy bądź w czasie spotkań. Tą drogą zebrano 155 opinii.
 Konsultacjom towarzyszyła informacyjna akcja plakatowa, ogłoszenia w lokalnej
prasie, promocja projektu na Facebooku oraz stronach www ursynowskiego
i stołecznego Ratusza.
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KRÓTKI OPIS TERENU ZIELENI
Obszar będący przedmiotem konsultacji zajmuje około 1,5 hektara. Ma kształt zbliżony do kwadratu. Od
wschodu, południa i zachodu otaczają go bloki mieszkalne, zaś od północy oraz północnego-wschodu
nieużytek, porośnięty kępami drzew i krzewów, wysoką trawą oraz chwastami, który nie jest własnością
Dzielnicy. W bezpośrednim sąsiedztwie ulokowana jest nowa siłownia plenerowa. Na jego północnej
granicy
znajdują
się
pozostałości
po
boisku
do
koszykówki
w postaci rdzewiejących słupów wraz z tablicami,

zaś nieco dalej w tym kierunku ruiny niskiego, ceglanego budynku ogrodzone płotem pokrytym graffiti
„koszmarna rudera za jadowicie niebieskim ogrodzeniem”
Na terenie zieleni dominuje centralnie położone, rozległe, łagodne wzniesienie, nazywane przez
niektórych psią górką, zwieńczone nieregularnym w kształcie wypłaszczeniem

Cały obszar porośnięty jest okresowo koszoną, wygrabianą z liści trawą oraz nielicznymi, nieregularnie
rosnącymi krzewami bądź drzewami, głównie liściastymi, wśród nich starymi drzewami owocowymi
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Wyjątek stanowi niewielka, umiarkowanie zadrzewiona wyspa, zwana laskiem, która znajduje się u stóp
wzniesienia od strony południowej „taka miniatura lasu”, „można tam odpocząć przed wejściem pod
górkę”
Szlaki piesze to przedepty o ziemnej, miejscami nierównej, a po deszczu lub śniegu śliskiej nawierzchni
„ścieżki są krzywe, niebezpieczne”

.
Wejścia do parku również są wynikiem samorzutnej aktywności korzystających z tego terenu.
Od ulicy Szolc-Rogozińskiego wydeptane wejście jest pochyłe, niewygodne dla osób starszych,
niepełnosprawnych albo z wózkami.
Od północnej strony, w sąsiedztwie głównej ścieżki leżą fragmenty betonowego gruzu. Ławek
praktycznie brak, kosze na śmieci są nieliczne, umieszczone w sposób określany jako „raczej
przypadkowy”. Nie ma sztucznego oświetlania. Całość – poza laskiem – jest mocno nasłoneczniona,
krajobraz sprawia wrażenie naturalnej, przestronnej przestrzeni, latem zielonej a śnieżną zimą białej.
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Teren zieleni
oczami uczestników konsultacji,
czyli jak jest
Kto korzysta z tego terenu i w jaki sposób?


Dominują ludzie z psami wyprowadzanymi na spacery „teraz to psia górka, inni prawie nie
korzystają z tego terenu”, „jak na razie strach tamtędy przejść, ze względu na biegające psy”.
Właściciele chętnie spotykają się w grupkach, rozmawiają „chodzenie z psami ma walory
społeczne, ludzie samotni mają okazję porozmawiać”. Zwierzęta często biegają swobodnie „nie
mają Ursynowianie innego miejsca takiego na którym mogłyby się wybiegać bezkarnie
zwierzaki” foto. Stali bywalcy deklarują sprzątanie po swoich pupilach oraz zwracanie uwagi
gościom z psami, kiedy ci łamią zasady zachowania porządku „widać zmianę, bo ludzie
zaczynają sprzątać po swoich psach”, „zresztą my sami chodzimy po tej trawie i sami nie mamy
chęci wdeptywać w kupy, dlatego sprzątamy”. Przełajowe wędrówki przez park
w trakcie przygotowania dokumentacji fotograficznej oraz spacerów wizyjnych kończyły się
niekiedy koniecznością czyszczenia butów z psich odchodów.



W mniejszym stopniu reprezentowani są rodzice z dziećmi, także w wózkach albo
wczesnoszkolne dzieci odwiedzające to miejsce samodzielnie. Latem dzieci biegają po trawie,
niektóre boso, wspinają się na drzewa, czasami puszczają latawce. Zimą zjeżdżają na sankach,
stawiają pierwsze kroki, bądź doskonalą jazdę na nartach albo snowboardzie „jestem mamą
i moje dziecko wspaniale bawi się na takiej górce”. Jednak zdaniem wielu osób, choć miejsce
z perspektywy tej grupy użytkowników ma potencjał, obecnie nie sprzyja dzieciom, szczególnie
gdy nie ma śniegu. W zasadzie nie mają one tutaj co robić, obecność puszczonych luzem
czworonogów nie wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa, trzeba się liczyć z wdepnięciem
w psią kupę „niestety teren jest okupowany przez psiarzy, co powoduje że dzieci zamiast
pobiegać po trawie, idą za mną, ponieważ wszędzie są psy i to co po nich pozostaje”. Rodzice
spacerują, przy słonecznej pogodzie opalają się. Gdy chcą usiąść do wyboru mają właściwie
tylko murawę „w tej chwili Wzgórze nie ma ścieżek, ławek więc nie ma po co wybierać się tam
z wózkiem i dzieckiem”. To w sposób oczywisty nie sprzyja liczniejszym odwiedzinom tej grupy
w parku.



Przychodzą tu na spacery osoby starsze lecz „to rzadki w miarę widok, bo
z racji braku ławeczek oraz mało przyjazne, a na dodatek częściowo strome ścieżki to dla nich
zbyt duży wysiłek”.



Z kolei codzienny obraz to przechodnie, traktujący teren jako skrót, szlak komunikacyjny
pomiędzy np. domem a przedszkolem czy przystankami.
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Pojawiają się także gimnazjaliści i starsza młodzież. Wybierają to miejsce dlatego, że jest mniej
uczęszczane, ma swoje odludzia. Siedzą, leżą na trawie, rozmawiają, wygrzewają się w słońcu,
zimą niektórzy zjeżdżają na nartach albo deskach. Jeśli piją alkohol to „kulturalnie”, nie
zachowują się hałaśliwie, ani agresywnie. Są głosy, że wzrost popularności parku wśród innych
użytkowników spowoduje przeniesienie się tej grupy w inne, bardziej spokojne miejsca.



Nielicznych biegaczy zachęca naturalne ziemne podłoże oraz zróżnicowane ukształtowanie
terenu. Innych odstrasza to, że „masa psów biega bez kagańca, stanowiąc zagrożenie”.



Ze względu na swój charakter park przyciąga osoby, które szukają raczej spokojnego relaksu,
zarówno zorganizowanego (piknikowanie, grillowanie, spotkania), jak niezorganizowanego
(spacery, rozmowy, czytanie, opalanie się, obserwacje nieba bądź otoczenia, słuchanie ptaków)
„to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się, rozmawiają, odpoczywają”.

Bezpieczeństwo






Zdania na temat bezpieczeństwa na terenie zieleni są podzielone, choć przeważa opinia, że
jest tam bezpiecznie, jeśli chodzi o ludzi, których się spotyka „jest tu spokojnie, nie ma agresji,
nie ma incydentów”. Niektórzy mieszkańcy „sami dbają o porządek i bezpieczeństwo”, jak
wynika z około-konsultacyjnej interpelacji radnego. Odnotować należy jednak mocne głosy
przeciwne, stwierdzające, że „to raj dla wszelkiego rodzaju chuliganów, narkomanów i dilerów”
oraz, że „po zmroku jest tu ciemno i niebezpiecznie, a w krzakach czają się bezdomni”.
„Pijaków i meneli”, którzy „koczują w krzakach otaczających górkę” przyciąga bezpośrednia
okolica „w tych chaszczach oraz w niedokończonej budowie przesiadują pijani bezdomni, więc
jest tam niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorem”.
Miejscem konsumpcji alkoholu jest cienisty lasek „tutaj ludzie spędzają czas na piwku”.
W trakcie spacerów wizyjnych ciężkie, betonowo-drewniane kosze na śmieci w tej części
skweru były poprzewracane służąc, według słów uczestników, jako ławki i stoliki dla „pijaków”.
Dla wielu osób biorących udział w konsultacjach źródłem braku bezpieczeństwa są swobodnie
biegające psy oraz przeszkody terenowe, jak beton, gruz, wystające z ziemi pręty czy krzywe,
śliskie ścieżki, albo trudne do zauważenia dołki w trawniku.

Za co uczestnicy konsultacji lubią ten teren?


Naturalność, dzikość, możliwość kontaktu z naturą
„lubię, że jest dziko”, „to jest jedyny dziki teren na Ursynowie”, „mamy naturalny skarb, kroplę
zieleni wśród miejskich zabudowań”, „to są zielone płuca mojego osiedla”, „jest to jedyne
miejsce na spacery w warunkach zbliżonych do natury”, „tu jest naturalnie, nie ma chodników”,
„ludzie z miasta tak często wyjeżdżają za miasto w poszukiwaniu zielonego, my nie musimy,
mamy naturalny, dziki, zielony teren w najbliższej okolicy”.



Przestronność, otwarta przestrzeń, widoki, perspektywa
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„bardzo cenię sobie ten naturalny krajobraz, których tak niewiele zostało już na Ursynowie”,
„jest daleka perspektywa, można siedzieć i obserwować, patrzeć przez siebie, oglądać
perspektywę miasta”.


Kontakt z innymi ludźmi oraz zwierzętami
„teren Parku jest wyjątkowy, socjalizuje i tworzy więzi między odwiedzającymi go osobami”,
„miejsce poznawania się ludzi”, „kontakt z żywymi zwierzętami, zwłaszcza jak się nie ma
swoich”, „Sama jestem właścicielką psa i wiem, jak ważna dla psów jest socjalizacja”, „jest to
również jedno z niewielu miejsc gdzie starsza pani nie krzyczy: proszę zabrać pieska…”.



Poczucie swobody
„jest tutaj wolność”, „swoboda bycia tutaj”, „ten teren daje możliwość by poczuć się intymnie”.



Unikatowość wynikająca ze zróżnicowania – górka, lasek, łąka
„to jest coś innego niż zazwyczaj płaskie parki”, „mały lasek ma swój urok”.



Możliwość obserwacji nieba, zachodów słońca, pejzażu
„nie ma tutaj świateł i pewnie dlatego tak dobrze widać gwiazdy, inaczej niż
w Warszawie…”, „dzięki temu, że na górce nie ma latarni można w nocy obserwować gwiazdy”.



Wyjątkowy mikroklimat
„jest chłodniej, niż dookoła”.



Wrażenie, że jest się poza miastem
„możliwość wyjścia z cywilizacji”, „nie ma smrodu samochodów”, „mam wiatr
w uszach”, „tam jest od razu ciszej, słychać śpiew ptaków i szelest liści”, „czuć zapach trawy”.



Nieskrępowane poruszanie się i zabawy psów
„psy mogą się ganiać, biegać wolno”, „jest to jedyne super miejsce dla psów
w okolicy”, „idealne dla zabaw dla piesków”, „fajnie, że te czworonogi mają gdzie pobiegać,
takie miejsce powinno dla nich być”.



Magiczna atmosfera
„w zimie śnieg odbija światło, jest jakoś tak… że trudno powiedzieć”.



Górka
„kojarzy mi się to z zimą, z jazdą na sankach”, „górka dobrem przyrody”, „dzieciaki świetnie się
bawią zimą na górce”, „nie niwelować górki”.

Co budzi obawy uczestników konsultacji?


Zmiana charakteru miejsca, utrata naturalności, harmonii, cywilizowanie parku na siłę „jest
super tak jak jest, proszę nie psuć pięknego kawałka zieleni”, „pozostawienie tego terenu
niezagospodarowanego będzie optymalnym rozwiązaniem”, „pozostawienie terenu
nienaruszonego, jest to jedyne miejsce na spacery w warunkach zbliżonych do natury”, „jestem
całym sercem przeciw wprowadzaniu jakichkolwiek zmian na tzw. Górce”, „gdy przyjeżdżają do
nas znajomi, zawsze zabieramy ich na spacer na Górkę, są zachwyceni – łąka za blokiem,
szkoda, że takiego miejsca nie mam obok siebie – to najczęstsze komentarze”, „Nie stwarzajmy

Raport z konsultacji społecznych związanych z planami zagospodarowania
terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej

12

czegoś podobnego do pseudo parku na Kabatach przy bażantarni gdzie dominuje beton, place
zabaw w pełnym słońcu, niewiele tam trawy, drzew i miejsca na rodzinny piknik, „nie
wykładajcie ścieżek kostką Bauma”.


Zawłaszczenie terenu przez jedną grupę. Najczęściej wymieniani są posiadacze psów i
biegające luzem zwierzęta „niestety teren jest okupowany przez psiarzy… cieszę się, że w
końcu urząd się za to zabrał”, „niestety wielu mieszkańców traktuje skwer jako toaletę dla
swoich psów”.



Wypchnięcie z parku właścicieli psów „Bezwzględnie potrzebny jest teren dla osób
posiadających psy. Chociaż część. Nie wyobrażam sobie rezygnacji ze spacerów w tym
miejscu setek osób”.



U rodziców młodszych dzieci zaczepianie przez psy, niesprzątnięte psie odchody oraz nuda
„miejscowe place zabaw są malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych, często
pamiętają czasu PRL i jest ich jak na lekarstwo”, „proszę nie używać argumentów, że nie ma
małych dzieci, po prostu matki z dziećmi chodzą na inne osiedla, bo tutaj nie ma co robić
a ryzyko jest duże, że się w coś wdepnie albo skoczy na ciebie pies”.



Skłócenie grup użytkowników wywołane przez zmiany w parku „dobrze by było, aby i ludzie, ale
i zwierzęta, miały swoje miejsce do wypoczynku”.



U starszych dzieci nuda i przeganianie przez rodziców dzieci młodszych „dzieci ze szkoły na
Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić są z niego przeganiane przez mamy
młodszych dzieci, dla dzieci szkolnych nie ma nic ciekawego w okolicy”.



Osoby starsze czy niepełnosprawne obawiają się utrwalenia niedostępności terenu dla nich,
a więc niezgodnie „z hasłem akcji Ursynów 60+: Wszyscy są ważni!”



Młodzież obawia się utraty ustronnego miejsca „dać jej święty spokój – oni chcą posiedzieć i się
poopalać”.



Przeładowanie terenu nadmiarem funkcji „Bez nadmiaru atrakcji”, ”„Nie upstrzyć tego parku
atrakcjami z innych bajek”.



Zniwelowanie górki albo ograniczenie bądź utrata możliwości uprawiania sportów zimowych na
niej „zostawić górkę bo w zimę można iść na sanki”.



Nadmierny wpływ na decyzje dotyczące terenu zieleni przez osoby nie związane z okolicą
„martwi mnie że ludzie którzy wcale nie spędzają tam czasu będą decydować o czymś co ich
tak naprawdę nie dotyczy…”, „zanim Wy, którzy tu nie bywacie zdecydujecie o tym, że są tu
potrzebne zmiany przyjdźcie tu, zobaczcie jak tu jest, zachwyćcie się tym miejscem”.



Przejęcie gruntu pod zabudowę w całości albo punktowe inwestycje deweloperskie (blok, obiekt
handlowy), grodzenie, betonowanie „żadnych bloków PARK!”, „zawsze lepszy jest park niż
kolejny blok mieszkalny lub użytkowy”, „bez asfaltu i betonu”, „Apeluję o PARK”, „nie potrzeba
nam więcej Lidlów i Biedronek a jedynie ciszy i spokoju, którego w obecnych czasach tak brak”,
„chyba bezpośrednio przy ulicy właścicielem terenu jest firma Hochtief, która od kilku ładnych
lat na tablicy informuje o planowanej inwestycji” „należy dbać o tereny zielone na Ursynowie
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i nie zagęszczać zabudowy”, „co ze sprawą roszczeń do działek na górce, ten problem pojawił
się podczas składania projektu do budżetu partycypacyjnego”.



Brak bezpieczeństwa, napływ „elementu”. Obawy wynikają nie tyle ze stanu faktycznego, co
z możliwości nasilenia niekorzystnych zjawisk w parku, związanych z bezdomnością, alkoholem
lub narkotykami „okolica jest sukcesywnie dewastowana przez bezdomnych popijających piwo
i mocniejsze trunki oraz przez wagarowiczów z okolicznych szkół, którzy również tam potrafią
pić alkohol oraz palić tak zwane zioło”.



Niewzięcie pod uwagę opinii mieszkańców, pozorne konsultacje.



Niepodjęcie przez Urząd działań po konsultacjach „Czy Dzielnica ma zaplanowane środki na
inwestycje?”.

PRZYSZŁOŚĆ TEGO MIEJSCA
WG UCZESTNIKÓW KONSULTACJI
Jak osoby zainteresowane widzą to miejsce w przyszłości?
Podstawę do określenia, co i w jakim stopniu jest ważne dla uczestników stanowiła liczba wyrażonych
przez nich konkretnych oczekiwań na temat tego jak chcą/nie chcą, żeby było na terenie zieleni,
stanowiącym przedmiot konsultacji.

Chcemy mieć park
„Park – super idea! Nareszcie!”
Powszechnym postulatem, skądinąd zgodnym z planem miejscowym, jest utworzenie, a z perspektywy
wielu uczestników konsultacji pozostawienie w tym miejscu parku (114).
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Poza jednym głosem, wynikającym z przekonania, że park miałby powstać na działkach prywatnych
oraz o nieumiejętności zadbania przez Dzielnicę o to, co stworzy, nie odnotowano opinii przeciwnych
czy pomysłów innego zagospodarowania tej przestrzeni.

Zachować charakter miejsca, pielęgnować jego unikatowość,
doskonalić roztropnie i z umiarem, dbać o porządek.
Co do charakteru terenu zieleni przeważa potrzeba zachowania jego klimatu, naturalności, spójności,
„dzikości”, w duchu – jak wyrażali się niektórzy mieszkańcy – „parku angielskiego”. Postulowana jest
wstrzemięźliwość w dokonywaniu zmian, przekształcaniu czy cywilizowaniu tego miejsca (69). Owa
wstrzemięźliwość nie oznacza jednak powstrzymywania się przez Urząd od dbania o czystość oraz
bezpieczeństwo parku. Wręcz przeciwnie. Najczęstszym przykładem konieczności zmian na lepsze
w tym zakresie jest tzw. lasek. Uczestnicy sygnalizują konieczność sprzątania tam śmieci, butelek,
rozbitego szkła oraz dozoru przez Straż Miejską. Problem zintensyfikowania usuwania nieczystości
dotyczy całego terenu. Oprócz psich odchodów ludziom przeszkadzają gnijące owoce czy niegrabione
liście.
W wielu wypowiedziach widać upodobanie i potrzebę utrzymania w parku rozległych trawników,
przestronności, świetlistości oraz dalekich perspektyw, co nie wyklucza dodatkowych nasadzeń drzew
i krzewów (19). Uczestnicy podają tutaj praktyczne raczej niż estetyczne argumenty, takie jak
zapewnienie cienia, dyskrecji, wydzielenie stref użytkowych, izolacja przed hałasem albo widokiem
bloków czy wreszcie schronienie i źródło pokarmu dla ptaków. Kilka osób sygnalizowało oczekiwanie
dosadzenia albo wymiany drzew owocowych, inni liściastych dopasowanych do lokalnych warunków
przyrodniczych. Warto odnotować pomysł ukwiecenia terenu za pomocą łąki, klombów albo szpalerów
wzdłuż alejek (10).

Wspomagać i rozwijać funkcje rekreacyjne, zapewnić dostęp
oraz równowagę różnym grupom użytkowników.
Wspólnym mianownikiem opisu ogólnej wizji parku jest jego rekreacyjna funkcja. Na poziomie
szczegółowych rozwiązań zaznacza się jednak zróżnicowanie.
Z jednej strony oczekiwania idą w stronę wszelkich form wypoczynku zorganizowanego
i niezorganizowanego (pikniki, grillowanie, spotkania plenerowe, spacery, siedzenie, czytanie, opalanie
się). To sprawia, że szczególnie wartościowe są, zdaniem uczestników, polany piknikowe, trawiaste
plaże, szlaki piesze, miejsca do siedzenia, a także cień. W tym kontekście silnie wybrzmiewają głosy
domagające się równego prawa dostępu do całego obszaru dla osób starszych, niepełnosprawnych
bądź rodziców z wózkami „żeby każdy, nawet na wózku czy z wózkiem miał możliwość kontaktu
z naturą w sercu Ursynowa”. W zakresie ekstensywnego użytkowania główne potrzeby to:
 ławki – wkomponowane w krajobraz, odporne na zniszczenia, w optymalnej liczbie
i przemyślanej lokalizacji (108)
 kosze na śmieci – wkomponowane w krajobraz, odporne na zniszczenia,
w optymalnej liczbie i przemyślanej lokalizacji (63)
 alejki – równe, poszerzone, o utwardzonej, naturalnej nawierzchni (40).

Raport z konsultacji społecznych związanych z planami zagospodarowania
terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej

15

Z drugiej strony spodziewane jest wyjście naprzeciw potrzebie aktywnego spędzania czasu, przede
wszystkim
przez
(1)
dzieci
oraz
(2)
psy
i
ich
właścicieli.
Poczynione
w tym zakresie obserwacje oraz zebrane opinie wskazują na istniejący antagonizm między „jestem
matką/ojcem” a „psiarzami”, ugruntowany w przekonaniu niektórych osób o niemożności pogodzenia
interesów obu stron. Istnieje ryzyko przekształcenia tlącej się obecnie niechęci w otwarty konflikt, co
jedna z osób posiadających psa zilustrowała następującymi słowami: „Nie wprowadzać zmian, bo one
przyciągną więcej użytkowników i to spowoduje konflikt między nami”. Dlatego koncepcja parku musi
zostać opracowana w duchu dialogu i dążenia do znalezienia obustronnie satysfakcjonujących
rozwiązań. Jej osią powinno być otwarcie terenu zielonego na rodziców z dziećmi, poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa, atrakcyjności oraz higieny korzystania, przy jednoczesnej dbałości o dobrostan
psychofizyczny czworonogów oraz ich właścicieli. Do optymizmu skłaniają głosy wskazujące na udaną
koegzystencję obu grup, zgłaszane przez uczestników konsultacji, w tym bezpośrednio
zainteresowanych „osoby, które nie mają psów, przychodzą na górkę też by z nimi obcować”, „nie ma
dużego konfliktu pomiędzy osobami z psami, a rodzicami z dziećmi, ponieważ jest to duża przestrzeń”,
„Jako mieszkanka Natolina wiem, jak wielu czworonożnych przyjaciół mają moi sąsiedzi. Nie muszę też
chyba nikogo przekonywać, jak wspaniałymi kompanami życia są psy i jak dobrze wpływają na nasze
samopoczucie i rozwój naszych dzieciaków”, „Niedopuszczalne jest by psy biegały bez smyczy po
całym parku. Jest to narażanie psów na stały konflikt z innymi użytkownikami tej samej przestrzeni. Nie
wszyscy muszą lubić psy. Niektórzy się ich boją. Poza tym pies może stać się obiektem ataku ze strony
silniejszego, bardziej agresywnego osobnika lub wystraszonego człowieka. W tym starciu zawsze
opiekun psa ma gorzej. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć apeluję o park dla psów w części
planowanego do realizacji parku”, „Jestem za zagospodarowaniem tego terenu i stworzeniem tam
parku, dużego wybiegu dla psów i miejsca zabawy dla dzieci”, „Wybieg dla psów jest niezbędny,
ponieważ zwyczajowo na górkę przychodzi dużo ludzi na spacery z psami . Zwyczaj należy
uszanować”. W tym zakresie najważniejsze oczekiwania to:
 strefa swobodnego ruchu dla psów – przestronna, oznaczona, z naturalnymi wygrodzeniami
(najlepiej z gęstej zieleni), elementami do zabaw, poidłem, koszami na odchody, regulaminem
(68)
 plac zabaw dla dzieci – uwzględniający upodobania młodszych oraz starszych dzieci (jednym
z pomysłów jest podział na dwie części, wyposażone adekwatnie do ich wieku, zapobiegające
nierównowadze sił w dostępie do wyposażenia), ocieniony, wtopiony w teren / wykonany
z naturalnych materiałów bądź typu Jordanek. Z miejscami do siedzenia dla opiekunów,
wyposażony w toaletę z przewijakiem (65)
 stok saneczkowy i narciarski na górce – bez przeszkód na trasie, takich jak kosze na śmieci czy
ławki, naturalny, szeroki, z bezpieczną strefą hamowania (31)
W kilku przypadkach uczestnicy rekomendowali wzorowanie się na rozwiązaniach, które uważają za
udane, zarówno jeśli chodzi o plac zabaw dla dzieci (np. Płock Podolszyce), jak psią strefę (np. Ogród
Krasińskich w Warszawie).
Pojawiały się głosy, że „wpuszczenie dzieci na ten teren” samo przez się wygeneruje wzrost kultury
i spowoduje, że „nie będzie zdominowany przez osoby, które piją piwo”. Jednym z magnesów dla
rodziców z dziećmi, dzięki któremu mógłby wykształcić się nowy model użytkowania tego miejsca, jest
organizowanie wydarzeń typu festyny, spotkania młodych wynalazców, pikniki naukowe, zarówno
jednorazowych, jak wpisanych na stałe w kalendarz ursynowskich imprez. Animatorem bądź
mecenasem takich przedsięwzięć powinien być Urząd Dzielnicy.
Inne częściej zgłaszane pomysły na rozwój parku to:
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jeziorko, oczko wodne, dające się zimą przekształcać w lodowisko (17)
skatepark (17)
fontanna (14)
kafejka, lodziarnia, mała gastronomia (13)
a także
 rozbiórka pozostałości po boisku do koszykówki (interpelacja).





Były również nieliczne głosy, aby powstały:
 ścieżka edukacyjna, np. ciekawostki przyrodnicze, mapa nieba, wynalazcy, interaktywne
instalacje, jak kołowrotki, zegar słoneczny (7)
 park linowy (5).
W wyraźnej mniejszości są oczekiwania o charakterze sportowo-rekreacyjnym, takie jak:







boisko (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton) (11)
ścianka do wspinaczki (8)
ścieżka biegowa (7)
ścieżka zdrowia (7)
ścieżka rowerowa (4)
kort lub ścianka tenisowa (3).

Zapewnić poczucie bezpieczeństwa
Obok wspomnianych już rozwiązań, jak wydzielenie strefy dla psów bez smyczy, usunięcie przeszkód
terenowych, poprawienie alejek, uczestnicy konsultacji najczęściej postulowali:
 zmobilizowanie Straży Miejskiej do aktywnego nadzoru terenu (42)
 instalację latarni lub innego oświetlenia, w szczególności w lasku (20). Warto zauważyć, że
kilka osób sprzeciwiało się sztucznemu doświetlaniu ze względu na widok nieba nocą lub
niezakłócanie życia parkowej fauny
 rozebranie rudery i jej ogrodzenia przy ulicy Gandhi „usuńcie te ruiny niedoszłej przychodni,
straszą i są skupiskiem bezdomnych” (3).

Pamiętać o dobrostanie i specyfice lokalnej przyrody
Tylko trzy osoby uczestniczące w konsultacjach zadeklarowały przynależność do organizacji
przyrodniczych. Pomimo tego stosunkowo częste były wątki świadczące o świadomym dążeniu do
zapewnienia dobrostanu lokalnego ekosystemu. Wśród popularnych postulatów znalazły się:
 nasadzając drzewa i krzewy należy wziąć pod uwagę specyfikę tutejszej przyrody, w tym
tworzenie naturalnych kryjówek i żerowisk dla ptaków
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do nasadzeń wykorzystywać rośliny zagrożone gdzie indziej likwidacją
zainstalować budki lęgowe, wieże dla jeżyków oraz poidła dla ptaków
założyć łąkę kwietną, która jest źródłem pokarmu dla pszczół, „ginących owadów zapylających”
zostawiać niewygrabione liście oraz, przynajmniej częściowo, nieskoszone łąki celem
zapewnienia warunków do egzystencji owadów, płazów, drobnych ssaków (jeże, nornice)
 nie robić sztucznego oświetlenia, ponieważ szkodzi ptakom, owadom
 prace terenowe prowadzić w sposób jak najmniej inwazyjny dla lokalnego ekosystemu.





Do ciekawostek można zaliczyć:
 założenie pasieki
 zasiedlenie wiewiórkami.

Nazwać park spójnie z jego charakterem
Nazwa parku nie była przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji, ponieważ Urząd planuje
powrót do tematu, po publicznym przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu zieleni. Obecnie,
na podstawie zgłaszanych opinii, można już stwierdzić, że nazwa nie jest obojętna uczestnikom. Co do
zasady mieszkańcy chcą, by była spójna z charakterem oraz funkcjami tego miejsca. Jednak pomysły,
jak to zrobić, idą w dwóch różnych kierunkach. Jeden, polega na tym, żeby najpierw nadać nazwę,
a następnie w jej duchu formować przestrzeń i świadomość użytkowników. Drugi natomiast – że
w pierwszej kolejności warto poznać wartości i oczekiwania osób zainteresowanych, na ich podstawie
wypracować wizję oraz misję miejsca, po czym przedsięwzięcie zakończyć adekwatną do nich,
demokratycznie wybraną nazwą.

Co dalej?
Po zapoznaniu się z uwagami, opiniami mieszkańców uczestniczących w konsultacjach Dzielnica
zlecając koncepcje zagospodarowania będzie starała się o zachowanie w niej naturalnego charakteru
nowego parki oraz uwzględni interesy rodziców zabiegających o powstanie miejsca do zabawy dla ich
dzieci oraz właścicieli psów, którzy chcą mieć tu miejsce do spędzania wolnego czasu w towarzystwie
czworonożnego pupila. Dostosowanie koncepcji do oczekiwań mieszkańców ograniczać będą zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ZPU I ZPP), nieduża powierzchnia terenu
przeznaczonego do zagospodarowania oraz charakterystyczne ukształtowanie terenu.
Urząd Dzielnicy Ursynów planuje w 2016 roku zlecenie wykonania koncepcji parku, następnie
konsultacje z mieszkańcami (zebranie uwag do koncepcji), przygotowanie projektu oraz stworzenie na
tej podstawie zadania inwestycyjnego na najbliższe lata.
Zestawienie uwag mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących terenu
zieleni na Ursynowie, pomiędzy ulicami Jana Rosoła, Indiry Gandhi, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Marii
Grzegorzewskiej stanowi załącznik do raportu.
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Zestawienie uwag mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących terenu zieleni
na Ursynowie, pomiędzy ulicami Jana Rosoła, Indiry Gandhi, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Marii
Grzegorzewskiej

I. Uwagi i postulaty zebrane na pocztówkach konsultacyjnych

treść

odpowiedź UD

1

Chciałbym, aby ten teren pozostała niezagospodarowany – to wspaniałe
miejsce na spacery, zimą dzieci szaleją na sankach

2

Jest super tak jak jest , proszę nie psuć pięknego kawałka zieleni

3

Jestem zadowolona z tego co jest. Są kosze i jest koszona trawa. Mam
psa, chodzę 3x dziennie z nim na spacer. Piękno i dzikość tego miejsca i
spokój jest dobrze skomponowane z otoczeniem.

4

Moim zdaniem nie zmieniałbym, ma wspaniała dziką przyroda, idealną dla
zabaw dla piesków. Uwielbiam to miejsce.

5

Nic. Jestem zadowolona.

6

pozostawienie terenu nienaruszonego. Jest to jedyne miejsce na spacery
w warunkach zbliżonych do natury

7

Proponuję , żeby ten teren pozostał niezmieniony – korzystałam z uroków
tego terenu kiedy dzieci były małe, korzystam teraz jeżdżąc na rowerze,
Możliwe do realizacji - nie
czasem korzystam z siłowni. Dla mnie pozostawienie tego terenu
„niezagospodarowanego” będzie optymalnym rozwiązaniem. To są zielone koliduje z ustaleniami mpzp
płuca mojego osiedla.

8

Proszę o zostawienie w takiej formie „dziczy”

9

Prośba o utrzymanie obecnego charakteru tego miejsca. Można ew.
uporządkować teren tzn. kosze, zasypać dziury w nawierzchni

10

teren powinie zostać niezmieniony

11

Uważam, że należy pozostawić górkę taką jaką jest. To jedyny naturalny
teren w okolicy co jest wartością samą w sobie. Jestem mama i moje
dziecko wspaniale bawi się na takiej górce.

12

wg mnie powinno zostać tak jak jest

13

Zostawić w stanie nienaruszonym. Jest bardzo dobre.

14

Żadnych radykalnych zmian, opłotków, „kącików zabaw” zagródek dla
piesków etc.! Hasło – ogród angielski!

15

Proszę o pozostawienie tego terenu takim jaki jest, bez żadnego parku,
bez wielkiej infrastruktury. Pozostawić teren w stanie „dzikim” z koszami i
regularnym koszeniem i zburzyć ruiny wzdłuż I. Gandhi.
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Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp,
ale „boisko” i „ruiny” poza
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16

Gorąca prośba o zachowanie ciągłej, unikalnej na Ursynowie panoramy;
ideałem byłoby usuniecie koszmarnej rudery za jadowicie niebieskim
ogrodzeniem (z pozostawieniem samosiejek).

17

To jedyny teren gdzie można wyjść na koc, dzieci puszczają latawce, psy
biegają, teren zadbany. NIE CHCE ZMIAN!!! Nie niszczmy tego co jest
dobre. Proszę zadbać o teren byłego boiska do kosza, wykosić trawy,
rozebrać ruiny.

18

Chcielibyśmy, aby powstał park z ławkami, alejami – ogrodzony z
monitoringiem (w nocy zamykany) z placem zabaw dla dzieci małych i
dużych jak przy Bażantarni

19

Alejki parkowe z ławkami i drzewami

20

Park z górką

21

Proszę: nie wycinać drzew, nie niwelować górki (ukształtowanie terenu)
oraz zachować naturalny trawiasty stok (zimą saneczkarski)

22

Ciekawa architektura parkowa

23

Park z drzewami i kawiarniami.

24

Park z ławkami, ścieżkami pośród zieleni.

25

Park z drzewami, alejkami i ławeczkami

26

Warto by posadzić kwiaty ozdobne i ustawić fontannę.

27

Nasadzenia kwietne, skwer dla osób poruszających się pieszo, bez wjazdu
Możliwe do realizacji dla rowerów, wydzielony teren dla psów
zgodne z ustaleniami mpzp,
ale ustalenia mpzp
dopuszczają realizację
ścieżki rowerowej
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granicami własności m.st.
Warszawy

Możliwe do realizacji budowa obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp, ale możliwość budowy
ogrodzeń oraz realizacja
urządzeń rekreacyjnych
wyłącznie w granicach
obszaru ZPU
Brak szczegółowych
informacji - nie można
określić zgodności z mpzp
Możliwe do realizacji, ale
realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU, badanie
zgodności parametrów i
funkcji obiektów na etapie
postępowania
administracyjnego
Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp
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28

Alejki dobrze, żeby nie były przez górę. Na górce można posadzić
naturalnie kwiaty jak w parku róg ul. Puławska/Rzymowskiego po
przekątnej jak Wydział Zarządzania UW – tam również jest góra

29

Drzewa

30

Dużo zieleni (2)

31

Górka dobrem przyrody, jeże, nornice

32

Można nazwać alejki np. Alejka Różowej, Białej, Czerwonej Róży, alejka
Tulipanów , Bratków, Pelargonii, Lilli, Żonkili, Narcyzów, itp.

33

można posadzić drzewa i krzaczki

34

Na Ursynowie brakuje prawdziwego parku – to jest świetne miejsce.

35

Park – super idea! Nareszcie!

36

Park (3)

37

Park z zachowaną naturalną roślinnością, byle nie był zbyt sztuczny i
„wygładzony”

38

Polana jak w Powsinie

39

Pozostawić górkę! Dużą łąkę

40

Proponuj e zostawić tak jak jest, pod warunkiem regularnego koszenia i
ustawienia większej ilości koszy na śmieci

41

Proponuje powstanie parku zielonego bez zabudowy. Takie miejsce jest mi
najbardziej potrzebne, oczywiście jako miejsce służące spacerom i
wypoczynkowi

42

Proszę o park na Ursynowie

43

Tereny spacerowe, chodzi o to aby była to teren dla wszystkich, a nie tylko
dla dzieci (np., karuzele, itp.)

44

Tereny zielone kurczą się dramatycznie, debile wycinają stare drzewa –
PARK!!!

45

Tylko piękny park

46

Zgadzam się na park (2)

47

Zieleń – nie tylko trawniki lecz także „zakrzaczenie” i jest milej

48

Zieleń składająca się głównie z drzew z gat. szlachetnym

49

Zielony park z ławkami pod drzewami dla ochłody. Żadnych bloków.

50

Żadnych bloków PARK!!

51

Alejki i ławeczki otoczone zielenią

52

Dróż drzew, ławki

53

Dużo zieleni, alejki, ławeczki. Place zabaw dla młodzieży i dzieci.
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Możliwe do realizacji

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp, realizacja urządzeń
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54

Park : ławeczki, ścieżki, plac zabaw, jeziorko, drzewa etc.

55

Park przystosowany dla osób starszych i duża ilość ławek, kwiatów,....itp.

56

park z prawdziwego zdarzenia, tj. alejki z ławkami, drzewa, krzewy. Plac
zabaw dla dzieci

57

Park zielony bez asfaltów, kostki betonowej, ze ścieżkami żwirowymi z
..........wyłożonymi masa ceglaną, w zimie lodowisko.

58

Plac zabaw dla dzieci, koniecznie z miejscem w cieniu , alejki, ławki –
nieduży park

59

Postawić ścieżki (niezbyt dużo, żeby zostawić zieleń), ławki, drzewa.

60

Proponuje ten obszar pozostawić jako park służący do relaksu i
odpoczynku osób starszych. Czyli dużo ławeczek, ścieżek spacerowych.
Proponuje pozostawić dużo zieleni, nie robić z tego placu zabaw dla dzieci.
Żeby było trochę „czystej zieleni”. Bez nadmiaru atrakcji. Na Ursynowie
jest dużo osób starszych i będzie jeszcze więcej.

61

Róże i inne kwiaty mogą rosnąć wzdłuż alejek, przy każdej z alejek inny
kolor kwiatów

62

Ścieżki z miękką nawierzchnią do biegania, dużo drzew

63

Teren do rekreacji

64

Trzeci pomysł to zrobić park leśny jak na Bródnie.......

Niemożliwe do realizacji ze
względu na przeznaczenie
terenu, zbyt małą
powierzchnię i brak powiązań
z naturalnymi siedliskami
leśnymi

65

Skoszenie chaszczy w części płaskiej i usunięcie zardzewiałych tablic i
słupów „koszykówki” i dopełnienie pasów zieleni od Gandhi i Rosoła) etc.

Możliwe do realizacji tylko w
ramach terenu pozostającego
we władaniu m. st. Warszawy

66

Alejki

67

Kilka alejek w miejscach wydeptanych ścieżek

68

nie powinny powstać żadne alejki brukowane

69

Alejki mogą być z brązowo-czerwonymi pasami po bokach na tle
pomarańczowym, jak przed przedszkolem blisko ul Stryjeńskich/ wejście
na Uboczu

70

Równe alejki – dostępne dla matek z wózkami oraz osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich lub z trudnością(do tej pory skazani są na
spacery wzdłuż ulicy)

71

Proszę pozostawić duży teren spacerowy

72

Żeby usprawnić korzystanie z parku przy górce to należy zrobić
chodniczek i więcej nic. No ! postawić śmietniczki.
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rekreacyjnych wyłącznie w
granicach obszaru ZPU

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp

22

73

Alejki z ławeczkami i koszami na śmieci

74

Alejki i ławeczki

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp

75 Chciałabym, żeby na tym terenie górki wokół powstały tereny rekreacyjne
dla dorosłych i plac zabaw z prawdziwego zdarzenia dla dzieci – mama 3ki dzieci, mieszkanka ul. Rosoła
76 Część zagospodarowana dla dzieci w różnym wieku
77 Ławki , plac zabaw dla dzieci
78 Miejscami dla dzieci (plac zabaw)
79 Park i plac dla zabaw dla dzieci- mieszkam na Kopcińskiego
80 Piękny plac zabaw dla dzieci i park dla dorosłych
81 Plac zabaw dla dzieci (8)
82 Plac zabaw dla dzieci np. z tyrolką, zjeżdżalnią z górki
83 Plac zabaw dla dzieci z terem do SKYTINGU
84 Plac zabaw taki jak Dino Park przy Kopie Cwila.

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp, realizacja urządzeń
rekreacyjnych i ogrodzeń
wyłącznie w granicach
obszaru ZPU

85 Plac zabaw z częścią dla dzieci małych i większych (bardzo potrzebne)
86 Po pierwsze: mały, przyjazny, ocieniony i oświetlony plac zabaw, do tego
ew. woda (oczko), ew. ławki
87 Potrzebny jest: plac zabaw, dla dzieci, więcej zieleni, wydzielony i
ogrodzony wybieg dla psów.
88 Proponuję ładny park do spacerowania i odpoczynku, z placem zabaw i
miłymi ścieżkami
89 Tematyczne zagospodarowanie- edukacyjne
90 Plac zabaw zacieniony ( (starodrzew lub sezonowe zacienione daszki)

Możliwe do realizacji, poza
starodrzewem, który na
terenie nie występuje;
realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach obszaru ZPU

91 Chcemy, aby w Parku Polskich Wynalazców można było wchodzić z psami
92 Miejsce na spacery z psem
93 Bez żadnych wielkich placów zabaw, które sa wszędzie wokół. Jest to
jedyne super miejsce dla psów w okolicy dla psów
94 Toalety dla psów otoczone Żywopłotem

Konsultowany park nie ma
nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

95 Miejsce dla ludzi spacerujących z psami z infrastrukturą
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96 Zasypanie dziur na górce rozkopanych przez psy
97 Moim zdaniem powinien ten teren zostać przeznaczony dla zwierząt
(psów)
98 Nie mają Usynowianie miejsca takiego na którym mogłyby się wybiegać
bezkarnie zwierzaki
99 Teren dla psów: możliwość swobodnej zabawy bez smyczy
100 Bezwzględnie potrzebny jest teren dla osób posiadających psy. Chociaż
część. Nie wyobrażam sobie rezygnacji ze spacerów w tym miejscu setek
osób.
101 Powinien pozostać teren otwarty dla psów
bez smyczy)

(możliwość wyprowadzani

102 Oddzielenie psów od dzieci (wybieg + kosze)
103 Na terenie Ursynowa bardzo przydałby się profesjonalny ogrodzony teren
dla psów, tzw. Plac zabaw. W innych dzielnicach powstały już takie
miejsca – na Ursynowie brak
104 Plac wydzielony i ogrodzony dla psów (wybieg dla psów)
105 Zamknięty teren dla psów
106 Ławki, kosze na śmierci, dużo zieleni, miejsce na wyprowadzanie psów”
obowiązkowo”
107 zorganizowany wybieg dla psów
108 Wybieg dla psów

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp, ale realizacja
urządzeń rekreacyjnych oraz
budowa ogrodzeń wyłącznie
w granicach obszaru ZPU

109 mogą powstać ławki + dodatkowy tor agality dla psów
110 Park z wydzielonym terenem dla psów. Reszta dla dzieci – park zabaw
111 Wybieg dla psów
112 Teraz to ”psia górka”, inni prawie nie korzystają z tego terenu

Brak uwag

113 Fontanna, ławeczki
114 Kosze na drobne śmieci
115 Ławki (5)
Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
117 Ławki, aby można było odpocząć
ale realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
118 Ławki, hamaki, plac zabaw, więcej drzew, kwiaty, inspiracje z innych kultur,
granicach terenu ZPU
bez psów
116 ławki na szczycie górki + śmietniki na psie odchody

119 Ławki, kosze na śmieci
120 Na terenie Psiej Górki teren powinien być zagospodarowany jak na polu
Mokotowskim. Ławeczki, latarnie, śmietniki na psie kupy
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121 Park podobny do terenu wokół Kopy Cwila. Utwardzone ścieżki, mała
architektura (ławki, śmietniki, latarnie) Należy zachować naturalny
charakter samej górki umożliwiającej np. zjeżdżanie na niej na sankach
zimą.
122 Park z ławeczkami i koszami na śmieci
123 Park z ławkami
124 Wzdłuż alejek mogą stać ławeczki i kosz na śmieci. Może być rabata z
różami.
125 Przydałyby się papierowe torebki na odchody w dystrybutorach i kosze
126 Więcej koszy i torby

Sprzątanie po psach i
niezbędne do tego
wyposażenie jest
obowiązkiem właściciela
czworonoga

127 Oświetlenie
128 Plac zabaw dla dzieci!! dyskretne oświetlenie alejek spacerowych
129 Kilka latarni
130 Niskie latarenki, ławeczki.
131 Bardzo proszę o pozostawienie górki w stanie jakim jest, niezmiennym.
Ew. kilka latarni celem oświetlenia w g. wieczornych.

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
ale realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU

132 Oświetlenie oraz alejki
133 Ławki oraz oświetlenie terenu (2)
134 Ucywilizowanie lasku: ścieżki, kila latarenek na około, wybieg dla psów,
śmietniki tak, żeby nie przeszkadzały w saneczkowaniu,

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU, nakaz
zachowania istniejącego lasu
oraz włączenie go w układ
projektowanej zieleni

135 Teren rodzinny/piknikowy
136 Miejsca trawiaste – piknikowe
137 Z miejscami piknikowymi

Możliwe do realizacji

138 Tereny piknikowe: ławeczki, antresole, możliwość relaksu i posiłku.
139 Miejsce do pikników kamienne z zakazem wprowadzania psów.
140 Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego: plac
zabw dla dzieci, alejki, ławeczki i miejsce wypoczynku.
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Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU
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141 Popieram projekt budowy parku rekreacyjnego. Dodatkowo można by
Możliwe do realizacji z
zagospodarować cześć parku nas niewielkie oczka wodne (zima darmowe wyjątkiem oczka wodnego i
lodowisko.
lodowiska - ze względu na
ukształtowanie terenu
142 W okolicy nie ma atrakcyjnych terenów rekreacyjnych gdzie mieszkańcy
mogliby spędzać wolny czas, najbliższe tego typu parki znajdują się kilka
kilometrów stąd (Kopa Cwila, Park przy Bażantarni)

Brak uwag

143 Kort ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży i seniorów lub przynajmniej
ścianka tenisowa. Na Ursynowie nigdzie nie ma ogólnodostępnych kortów.
144 lodowisko
145 Basen odkryty (2)
146 Lodowisko, boisko do siatkówki ora badmintona

Niemożliwe do realizacji ze
względu na ukształtowanie
terenu

147 boisko siatkarskie , koszykarskie, lodowisko zimą.
148 Można zrobić boisko dla dzieci (sportowe)
149 ławki, leżaki, fontanna, latarnie, park linowy
150 Mini pole golfowe
151 Park linowy
152 park linowy dla dzieci.
153 park parkour’u
154 Parkan dla deskorolek i łyżworolek
155 Plac zabaw i siłownia plenerowa (rodzinny razem)
156 pole do rzucania bumerangiem i puszczania latawców
157 schodki do ćwiczeń biegowych
158 Siłownia na powietrzu
159 Siłownia zewnętrzna

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
rekreacyjnych i sportowych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

160 Ścianka wspinaczkowa (2)
161 ścieżka biegowa wokół i poprzek z miękka nawierzchnia,
162 Ścieżki do Nordic Walking (2)
163 Ścieżki rowerowe
164 Ścieżki rowerowe (cała sieć), żeby rowerzyści nie jeździli po ulicach, tylko
jeździli sobie dookoła parku
165 Teren rekreacyjny, plac zabaw, „małpi gaj”, siłownia plenerowa
166 wrotowisko
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167 Park linowy, boisko, plac zabaw, boisko do siatkówki, lodowisko,
saneczkarstwo

Park linowy i saneczkowy
możliwe do realizacji .
Pozostałe niemożliwe ze
względu na ukształtowanie
terenu

168 Urządzenie sportowe ( siłownie, itp., mała gastronomia)

Możliwe do realizacji realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU,
realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU

169 Plac zabaw, siłownia na powietrzu, boisko! Skate park

Boisko niemożliwe do
realizacji ze względu na
ukształtowanie terenu.
Pozostałe możliwe do
realizacji

170 Trasa kolarstwa górskiego MTB (pętla 1-2 km) + pumprocki (tez dla
rowerów).
171 W tej sprawie warto skonsultować się z ursynowskim klubem
Warszawskim Klubem Kolarskim.
172 Oddzielny wybieg dla psów, boisko do kosza, ławki oświetlenie ścieżki
rowerowej przy Rosoła.

Możliwe do realizacji w
ograniczonym zakresie ze
względu na wielkość terenu
Boisko niemożliwe do
realizacji ze względu na
ukształtowanie terenu.
Pozostałe możliwe do
realizacji. Ścieżka rowerowa
poza konsultowanym
obszarem; budowa ogrodzeń,
obiektów sportowych i
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU

173 W parku na skraju powinna być góra wielkości wzgórza Trzech Szczytów z
trasa dla biegaczy, bo górkę Kazurkę. chcą zając rowerzyści na swoje
Niemożliwe do realizacji
utrzymanie ze swoimi rowerami i znowu ograniczając dostępność.
174 Miejsce dla sanek – zjazdy zimowe
175 Skate park
176 Skate park dla wszystkich grup dzieci
177 Plac zabaw dla różnych grup wiekowych, w tym również nastolatków (np.
skatepark)
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Możliwe do realizacji realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU
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178 Zostawić górkę bo w zimę można iść na sanki

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

179 Tor saneczkowy

Niemożliwe do realizacji w
zakresie budowy
infrastruktury (toru
saneczkowego).
Dopuszczalny zjazd na
sankach po naturalnym stoku

180 Zjazd narciarski

Niemożliwe do realizacji w
zakresie budowy
infrastruktury (wyciągu
narciarskiego). Dopuszczalny
zjazd na nartach po
naturalnym stoku

181 Wyciąg narciarski dla dzieci

182 Z górki zima dzieci zjeżdżają na sankach i nartach – zachować tę
możliwość
183 Pozostawić górkę do sportów zimowych
184 Według mnie należy na tym terenie miejsce do spacerów, placu zabaw i
zostawić wolny stok dla saneczkarzy.
185 Plac zabaw + sporty zimowe

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
rekreacyjnych i sportowych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

186 Górkę wykorzystać zimą na spoty zimowe (dla dzieci)
187 Górka dla saneczkarzy (2)
188 zostawić stoki bez przeszkód aby można było zjeżdżać na nartach i
sankach, to jedyna taka górka tutaj
189 Zachowanie fragmentu toru saneczkowego

Dopuszczalny zjazd na
sankach i nartach po
naturalnym stoku; realizacja
urządzeń rekreacyjnych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

190 Aleja sportów miejskich (na wzór bemowskiej) izolacja akustyczna nie
krzewy, alejki latarnie, ławeczki, fontanna na upały.

Możliwe do realizacji w
ograniczonym zakresie
(realizacja wybranych
elementów), ze względu na
ukształtowanie terenu;
realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU

191 Brak krzewów, tor saneczkowy dla dzieci, izolacja akustyczna od
zabudowy (nowe bloki)

Niemożliwe do realizacji w
zakresie budowy
infrastruktury (toru
saneczkowego).
Dopuszczalny zjazd na
sankach po naturalnym
stoku. W zakresie zieleni
możliwe do realizacji;
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192 odgrodzenie od Rosoła

Realizacja ogrodzeń
wyłącznie na terenie ZPU

193 Park z drzewami, ławki, fontanna

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
194 Fontanna (2)
architektury jest zgodna z
mpzp, realizacja urządzeń
195 Fontanna, ławeczki
rekreacyjnych wyłącznie w
196 Plac zabaw dla dzieci, plac spacerowy dla psów, fontanna – z możliwością granicach terenu ZPU
zabawy dla dzieci (bezpieczna)
197 Park! Zielony wentyl. Całkowicie naturalny, bez betonu i asfaltu. Miło
byłoby z małym wodnym oczkiem i roślinnością wokół. Ciche, zielone
miejsce. Dziękuję!

Możliwe do realizacji z
wyjątkiem oczka wodnego ze
względu na ukształtowanie
terenu

198 Pawilon wielofunkcyjny i lodziarnia Gryca, toalety i sala zabaw dla dzieci

Możliwe do realizacji z
wyjątkiem oczka wodnego ze
względu na ukształtowanie
terenu - realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU, badanie
zgodności parametrów i
funkcji obiektu z ustaleniami
mpzp na etapie
postępowania
administracyjnego

199 Punkty handlowo-usługowe lub chociażby automat z napojami – żadne
butiki
200 Kafejka
201 proponuję park, plac zabaw dla dzieci i kawiarenkę
202 Park, oczka wodne, kawiarnie, lodziarnie
203 Parki, fontanny, place zabaw, oczka wodne, kawiarnie, lodziarnie
204 Ławeczki, wiata
205 Koniecznie toalety + przewijak dla najmłodszych
206 W przyszłości mogłaby powstać wiata – altana, pod która można by
schowac asie przed deszczem
207 Z miejscami na małe, kameralne koncerty

W granicach parku nie
przewidziano możliwości
wprowadzenia funkcji kultury

208 Proszę o bark zabudowy poprzez sklepy i budowę osiedla!

zgodne z ustaleniami mpzp

209 Minimalne zabudowa, zagospodarowanie.

Możliwe do realizacji, z
wyjątkiem stawu ze względu
na ukształtowanie terenu realizacja urządzeń
rekreacyjnych, realizacja
obiektów kubaturowych,
obsługujących zespół
rekreacyjnych mających
charakter lekkich pawilonów
parkowych, wpisanych
harmonijnie w zieleń
wyłącznie w granicach
obszaru ZPU

210 teren rekreacyjny ogólnodostępny : zieleń, ławki, ew. mała gastronomia,
urządzenia dla dzieci
211 Połączyć park z placem zabaw w formie „Jordanka”, mile widziane
kawiarnia, lodziarnia
212 Park z ławeczkami , staw, plac zabaw dla dzieci a obok fajna kawiarenka
gdzie napiję się kawy. Tak mi się marzy.
213 Aż się prosi, aby na tym terenie był park z alejkami, ławeczkami, kącik dla
dzieci i emerytów, jakaś kawiarenka, miejsce dla wychodzenia z pieskami.
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214 Czwarty pomysł to galeria handlowa

Niemożliwe do realizacji sprzeczne z ustaleniami
mpzp

215 Nie budować żadnego baru

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

216 Proponuje zaplanować muszle koncertową

Zgodnie z ustaleniami mpzp
przeznaczenie terenu to
zieleń parkowa (ZPP) i zieleń
parkowa oraz funkcje
sportowo - rekreacyjne
(ZPU). W granicach parku nie
przewidziano możliwości
wprowadzenia funkcji kultury

217 Amfiteatr

218 Zbiornik wodny

Propozycja nieprecyzyjnanie można do niej się odnieść

219 Chciałbym aby w tym miejscu powstał park z ławkami (ponieważ ludzi
starszych przybywa) z uwzględnieniem muzeum wynalazców Polskich.

Realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU, funkcja
muzealna jest sprzeczna z
ustaleniami mpzp

220 Proponuje park zieleni, a w nim Muzeum Wynalazców Polskich
221 Chciałbym aby na tym terenie powstał park oraz muzeum Wynalazców
Polskich

222 Warto postawić pomnik Postaci historycznej np. : Jana Pawła II, Janusza
Korczaka, lub Jana Rosoła

Sprzeczne z ustaleniami
mpzp na obszarze ZPP

223 Można postawić rzeźby nowoczesnej

Możliwe do realizacji

224 Park polskich wynalazców

Konsultowany park nie ma
nazwy - taka nazwa nie
istnieje.

225 Popieram powstanie Parku Polskich Wynalazców wokół górki przy Rosoła
z placem zabaw i terenem dostępnym dla psów.
226 Park Wynalazców

Możliwe do realizacji, ale
nazwa parku nie była
przedmiotem dociekania na
tym etapie konsultacji - Urząd
planuje powrót do tematu, po
publicznym przedstawieniu
koncepcji zagospodarowania
terenu zieleni.

227 Zniwelować górkę, żeby nikt się nie potykał

Niemożliwe do realizacji sprzeczne z ustaleniami
mpzp

228 More trees, more amazing games!

Możliwe do realizacji w
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229 Every year a gamers club
230 More flowers, community help Ro garden and clean

zakresie drzew. Pozostałe zbyt mało danych do oceny

231 Fairs to win Prizes!
232 Kino pod chmurką

Mpzp nie przewiduje funkcji
kulturalnej na tym terenie

233 Zakaz wprowadzania psów

Możliwe do realizacji

234 Powinien być teren zabaw dla psów, ale więcej ławek, śmietników i częste Możliwe do realizacji sprzątanie, np. trawy, zgniłych owoców
realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp
235 Nadzór straży

Niezależne od Urzędu
Dzielnicy Ursynów

236 Poza tym Ursynów potrzebuje szpitala

Budowa szpitala na terenie o
funkcji parkowej jest
sprzeczna z ustaleniami
mpzp

237 Ścieżka edukacyjna

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

II. Opinie zebrane w trakcie 2 spacerów i 2 warsztatów konsultacyjnych

treść

odpowiedź UD

1 nie grodzić, nie wydzielać,
2 pozostawić teren zieleni, takim jaki jest, jedynie go „ucywilizować”.
3 zachować charakter, a przeprowadzić minimalną ingerencję – podnoszącą
jakość, a nie zmieniającą drastycznie tego terenu.
4 chcę odpoczywać według własnego pomysłu. Chce zachowania terenu w
takim stanie, w jakim jest, żeby w przyszłości było tak jak jest teraz,
5 natura sama wie, co dać człowiekowi. Powinny więc być wprowadzone
drobne zmiany, ulepszenia, bez większej ingerencji,

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

6 nie wprowadzać zmian, bo one przyciągną więcej użytkowników i to
spowoduje konflikt pomiędzy nimi
7 dać jej święty spokój – oni chcą posiedzieć i się opalać. Jeżeli wejdą do
parku nowe grupy młodzież się prawdopodobnie wyniesie, bo szuka
miejsc ustronnych
8 tak, żeby było teraz, bo młodzież jest w tym parku wieczorami
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9

nie zepsuć tego jaki ten teren jest obecnie, zachować jego charakter,

10

zachować dziki charakter tego terenu, przyjaznego dla zwierząt

11

zachować obecne łąki – nie kosić ich w całości

12

utrzymanie tego parku w takiej formie, pozwala na utrzymanie w
równowadze ekosystemu. Organizowanie, przetwarzanie terenów zaburza
ten balans.

13

im więcej nowych rzeczy zostanie postawionych, tym więcej rzeczy będzie
Brak uwag
do zdemolowania,

14

podoba mi się forma teraźniejsza, ale chciałabym więcej ławek. Obecnie
nie ma ścieżek, nie ma poręczy pomagających wchodzić, to mi nie
odpowiada,

15

wpuścić dzieci na ten teren – stworzyć warunki do zabawy dla nich, to
spowoduje, że teren ten nie będzie zdominowany przez osoby, które piją
piwo.

16

plac zabaw tzw „naturalny” (np. z wydrążonymi pniami, siedziskami
wkomponowanymi w górkę, urządzeniami dla dzieci), położony na płaskim
stoku górki, od ulicy Wesołej i Grzegorzewskiego. Pomysł na plac zabaw
był zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego,

17

wpuścić dzieci na ten teren – stworzyć warunki do zabawy dla nich, to
spowoduje, że teren ten nie będzie zdominowany przez osoby, które piją
piwo.

18

plac zabaw – ale nie jako skupisko kilku urządzeń, ale rozsiane
urządzenia, wkomponowane w tę przestrzeń, takie jak: zjeżdżalnia
wykorzystująca stok, wydrążone pnie drzew.

19

piaskownica dla małych dzieci

20

huśtawki

21

zabawki dopasowane do charakteru miejsca, wykorzystujące jego
ukształtowanie

22

zaprojektowanie placu zabaw

23

toaleta z przewijakiem

Raport z konsultacji społecznych związanych z planami zagospodarowania
terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury parkowej jest
zgodna z mpzp

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
sportowych i rekreacyjnych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

Możliwe do realizacji realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU, badanie
zgodności parametrów i
funkcji obiektu z ustaleniami
mpzp na etapie
32

postępowania
administracyjnego
24

wykorzystać teren na pokazy szkolnych kół naukowych, tak jak było to
robione w 2014 r. (2)

25

wyznaczyć miejsca na grilla – pojawiły się głosy sprzeciwu, że takie
wyznaczanie miejsc będzie opresyjne, bo ludzie sami wiedzą, gdzie robić
grilla, pod drzewkami owocowymi,

26

dodać miejsca do siedzenia – różne propozycje miejsc do siedzenia:

27

dodać więcej ławek i nasadzeń, żeby nie było tak pusto, więcej drzew
dających cień.

28

ławki

29

miejsca do siedzenia

30

miejsca do siedzenia – ławki, albo miejsca wykorzystujące naturalne
ukształtowanie terenu

31

miejsca do siedzenia dostosowane do otoczenia (2)

32

miejsce do siedzenia – propozycje: altany, ławki,

33

postawić ławki, ale takie, które będą wkomponowywać się w ten teren,
propozycja aby postawić na zboczu górki, ale jednocześnie nie były
przeszkodą w zjeżdżaniu na sankach.

34

propozycja ustawienia ławek na szczycie górki,

35

stworzenie miejsca do odpoczynku z ławeczkami w lasku.

36

ustawienie miejsc do siedzenia w formie ławek zrobionych z kłod drzewa,
w tym w szczególności w lasku, jaku miejscu dostępnym dla osób
starszych lub mających kłopot z podejściem pod górkę.

37

więcej ławek i siedziska na szczycie górki, które by nie zaburzało linii górki

38

wtapiające się w krajobraz, np. siedziska wykorzystujące stok górki,

39

zrobić miejsce do siedzenia – propozycje: altany, ławki,

40

alejki żwirowe, które ułatwią spacerowanie po tym terenie

41

bazować na przedeptach wyznaczonych przez ludzi i zjazdach
saneczkowych i na tej podstawie wyznaczać ścieżki i tory,

42

poprawienie ścieżek, np. doprowadzenie na szczyt górki schodów
ziemnych, które pomogłyby pomóc korzystać z górki osobom mającym
problem z chodzeniem,
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Możliwe do realizacji

Możliwe do realizacji realizacja obiektów małej
architektury jest zgodna z
mpzp

Możliwe do realizacji - brak
szczegółowych informacji nie można określić zgodności
z mpzp

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp

33

43

ulepszyć ścieżki – ale nie mocna ingerencja, np. obłożenie kamieniami.
Ścieżki są istotne, bo dzikość tego miejsca przyciąga alkohol. Trzeba z
tego zrobić miejsce społeczne, Ścieżki by podkreślały klimat tego miejsca.

44

ulepszyć ścieżki – ale nie mocna ingerencja, np. obłożenie kamieniami.
Ścieżki są istotne, bo dzikość tego miejsca przyciąga alkohol. Trzeba z
tego zrobić miejsce społeczne, Ścieżki by podkreślały klimat tego miejsca.

45

wyrównany teren do chodzenia – utwardzone dróżki

46

doświetlić miejsce wieczorem -dyskretnymi latarniami, wzdłuż ciągu
komunikacyjnego. Głos mówiący o tym, że nie ma przekonania czy coś
pomoże. (2)

47

nie ustawiać latarni, ponieważ szkodzą ptakom i owadom

48

nie ustawianie latarni

49

nie wykładanie ścieżek kostka bauma, i nie wyrównywanie jej powierzchni
– to spowoduje przeoranie górki

50

u podnóża górki i w lasku ścieżka z doświetleniem

51

budki z dobrymi lodami u podnóża górki

52

rozważyć ustawienie toalety. Głos przeciw, że to nie pomoże, trzeba
zaakceptować to jak jest (2).

53

ustawić czasowy punkt gastronomiczny na obrzeżach, z możliwością
zakupu napojów, ale bez alkoholu – głosy przeciwne postawieniu takiego
miejsca.

54

ustawić czasowy punkt gastronomiczny na obrzeżach, z możliwością
zakupu napojów, ale bez alkoholu – głosy przeciwne postawieniu takiego
miejsca.

55

altany, takie jak w parku przy ulicy Żabińskiego,

Możliwe do realizacji - brak
szczegółowych informacji nie można określić zgodności
z mpzp

56

zawiesić budki dla ptaków, karmniki,

57

postawić ule dla pszczół,

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

58

większej ilości ptaków

59

domek na drzewie

60

coś dla ptaków – np. poidełko, budki lęgowe, na nowych nasadzeniach –
jaki gatunek drzewa, jakie ptaki żyją, wieże dla ptaków typu jeżyki,
poidełko
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Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

Możliwe do realizacji realizacja obiektów
kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych
mających charakter lekkich
pawilonów parkowych,
wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach
obszaru ZPU, badanie
zgodności parametrów i
funkcji obiektu z ustaleniami
mpzp na etapie
postępowania
administracyjnego

34

61# możliwość zjazdu na sankach – wytyczyć ścieżki i kosze tak by były
niekolizyjne ze zjazdami saneczkowymi. Ale też głos, by nie być
zakładnikiem zjazdów saneczkowych.,

Możliwe do realizacji (zjazd
na odpowiedzialność
opiekunów) - zgodne z
ustaleniami mpzp, realizacja
urządzeń sportowych i
rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU

62

przemyśleć park pod kątem osób zjeżdżających na sankach, by nie
dochodziło do niebezpiecznych sytuacji,

63

pozostawienie miejsca do zjeżdżania na sankach w kilku miejscach, tak,
żeby nie robiły się kolejki.

64

stok od ulicy Rosoła, zabezpieczyć w ten sposób aby dzieci nie wpadały z
impetem na chodnik zjeżdżając na sankach

65

zjeżdżalnia na stoku górki

66

stworzyć skocznię na zimę, w lato służąca jako siedzisko.

Niemożliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
sportowych i rekreacyjnych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

67

postawić stoliki do szachów – cos co by przyciągnęło starszych ludzi,

68

blat z szachownicą w lasku

69

teren do uprawiania sportu: fresbee, piłka, badminton, narty, snowboard.

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń
sportowych i rekreacyjnych
wyłącznie w granicach terenu
ZPU

70

dostawienie koszy na śmieci na przedepcie dzielącym przestrzeń na dwie
części, pod górką.

71

nie wygrabiać liści - dzięki temu jest to

72

nie wygrabiać liści spod drzew

73

ustawienie koszy na śmieci

74

sprzątać regularnie liście (2),

75

zniwelować dziury i nierówności na górce, według uczestników są one
niebezpieczne dla użytkowników,

76

bardziej regularnie sprzątać – przede wszystkim wypróżniać kosze na
śmieci, wymienić je na bardziej estetyczne

77

uprzątnąć butelki po alkoholu, zbite szkło, ustawić kosze na śmieci,(2)

78

zasypać dołki na stokach górki, usnąć pręty,

79

dosadzenie drzew krzewów owocowych, kwitnących, w tym np. głóg

80

dosadzenie drzew o takim samym charakterze

81

dosadzenie większej liczby drzew liściastych o dzikim charakterze. Drzewa
zasadzone w różnych miejscach górki.
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Możliwe do realizacji

Niewskazane ze względu na
ochronę bioróżnorodności

W realizacji na bieżąco

Możliwe do realizacji - nie
koliduje z ustaleniami mpzp
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82

dosadzenie zieleni zasłaniającej okoliczne bloki – tutaj zdania odrębne:
warto zachować widoki, jakie daje górka,

83

łąka

84

łąka kwietna na szczycie górki

85

miejsce do wyrzucania psich odchodów

86

możliwość i miejsce dla swobodnego biegania dla psów

87

poidełko

88

rzadkie drzewa owocowe,

89

więcej zieleni

90

zachować dzikość - rewitalizacja parku w duchu dzikości - imitacja dzikości
w duchu parku angielskiego.

91

zasiać łąkę kwietną, która urozmaici panoramę, ale też wtopi się w
otoczenie

92

zbyt mało drzew na górce, które dawałby cień, co powoduje, że latem w
tym miejscu nie bawi się za dużo dzieci. Dosadzenie drzew owocowych

93

zmodernizować teren zieleni w stylu angielskim – minimalna ingerencja,
mający charakter quasi dziki, zaprojektowany jako nieuporządkowany.

94

pomysł na przesadzenie na ten teren drzew, którym grozi wycięcie w
innych miejscach Ursynowa.

Możliwe do realizacji z
ograniczeniami: drzewo musi
nadawać się do
przesadzenia, ponadto musi
rosnąć w zbliżonych
warunkach siedliskowych

95

nie wycinać drzew owocowych i głogu

Możliwe do realizacji, chyba,
że stanowiłyby zagrożenie

96

łąki w stylu alpejskim

Nierealne w naszym klimacie

97

zrobić nasadzenia drzew, które mogłyby stanowić naturalny ekran
dźwiękowy np. od strony ulicy Ghandi i Rosoła.

Poza obszarem parku

98

miejsce z wodą, takiego jak dotleniacz, lub źródełka, strumyków, sadzawki
Zbyt mało danych do oceny
dla ptaków

99

to miejsce jest określane przez użytkowników jako górka lub psia górka,
górka na Skraju

100 nazwa Park Polskich Wynalazców nie ma żadnego nawiązania do tego
miejsca
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Konsultowany park nie ma
nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Nazwa parku nie była
przedmiotem dociekania na
tym etapie konsultacji - Urząd
planuje powrót do tematu, po
publicznym przedstawieniu
koncepcji zagospodarowania
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terenu zieleni.
101 wydzielenie stref zabaw dla psów od strefy zabaw dla dzieci, np.
szpalerem krzewów lub wodą

Możliwe do realizacji w
ograniczonym zakresie - nie
koliduje z ustaleniami mpzp

102 zachęcenie większej liczby rodzin z dziećmi, do przychodzenia do parku –
w ten sposób relacje pomiędzy tymi dwoma grupami się zaczną naturalnie Brak uwag
kształtować.
103 danie w pewnych obszarach terenu pierwszeństwa dzieci przed
zwierzętami. Można to sygnalizować piktogramami
104 stworzenie stref, które nie będą bardzo od siebie oddzielone, będą
kształtowane poprzez konkretne rozwiązania w przestrzeni: np. w jednym
miejscu więcej ławek, w innym więcej koszty na psie odchody, stworzenie
ścieżki spacerowej, która będzie wymuszą na użytkowniku chodzenie a
nie bieganie z psem.
105 umiejscowienie placu zabaw w innym miejscu gdzie zwyczajowo
przebywają osoby z psami, czyli na szczycie górki i łagodnym zboczu.

106 założenie ogródka społecznościowego, który spełniałby wymiar
edukacyjny
107 niekoniecznie wydzielona specjalna przestrzeń dla seniorów, ale taka,
która będzie uwzględniała ich potrzeby

Niemożliwe do realizacji w
zaproponowanej formie (pies
nie zrozumie piktogramu)

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp

Możliwe do realizacji realizacja obiektów
rekreacyjnych wyłącznie na
terenie ZPU
Możliwe do realizacji - brak
szczegółowych informacji nie można określić zgodności
z mpzp

108 biblioteka plenerowa (np. wydrążona w pniu)
109 park z elementami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Miejsce do
Możliwe do realizacji w
prezentacji osiągnięć kół naukowych, elementy do poznawania, jak mata z ograniczonym zakresie grafemem
brak szczegółowych
informacji - nie można
określić zgodności z mpzp
110 przeciw „upstrzyć tego parku atrakcjami z innych bajek”
111 kącik ciszy

Zbyt mało danych do oceny

112 poprawić dojście od ulicy Rosoła

Inwestycja poza terenem
przeznaczonym na
lokalizację parku

113 coś co by ułatwiło wejście na górkę, np. naturalne schody

Możliwe do realizacji zgodne z ustaleniami mpzp

114 górka raczej nie jest dla osób w bardzo zaawansowanym wieku, nie dadzą Zbyt mało danych do oceny rady na nią podejść.
zgodnie z ustaleniami mpzpdotyczy ZPP- istnieje
115 wyrównanie terenu
możliwość podwyższania
istniejącego terenu i
kształtowania go wg potrzeb,
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zakaz wywozu ziemi poza
teren parku
116 Czy dzielnica ma zaplanowane środki na inwestycje, jaka jest ścieżka
inwestycyjna?

117 Co ze sprawą roszczeń do działek na górce – ten problem pojawił się
podczas składania projektu pt. skwer dialogu społecznego do budżetu
partycypacyjnego,

Urząd Dzielnicy Ursynów
planuje w 2016 roku zlecenie
wykonania z bieżących
środków koncepcji parku,
następnie konsultacje z
mieszkańcami (zebranie
uwag do koncepcji),
przygotowanie projektu oraz
stworzenie na tej podstawie
zadania inwestycyjnego na
2017 rok
wg stanu na dzisiaj - w
obrębie konsultowanym
(patrz mapa konsultowanego
terenu) - nie ma żadnych
roszczeń

118 Czy można do terenu zieleni włączyć teren przeznaczony pod usługi
zdrowotne?

Nie ma takiej możliwości

119 Projekt zagospodarowania parku - można ogłosić konkurs wśród
studentów SGGW. 6 lat temu były takie projekty tworzony przez
studentów.

Rozważymy taką
ewentualność

120 Czy można powiększyć teren parku?

Nie ma takiej możliwości

121 przygotowania spójnej koncepcji, tak żeby nie zniszczyć tego co już jest,
żeby nie było w parku rzeczy przypadkowych

Koncepcja zostanie zlecona
profesjonalnej firmie
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III. Uwagi mieszkańców nadesłane w formie wiadomości e-mail.

treść
1

odpowiedź UD

Witam
jestem całym sercem PRZECIW wprowadzaniu jakichkolwiek zmian na tzw. Górce. Mamy naturalny skarb, krople
zieleni wśród miejskich zabudowań ( budynków mieszkalnych, ulic, chodników, placów zabaw itd.), cudowną łąkę. Jest
to chyba jedyne takie miejsce nie tylko na Ursynowie, ale może i w całej Warszawie. Nie wiem skąd potrzeba w
ludziach strukturalizowania, tego co w swojej naturalnej postaci jest wartością samą w sobie. W czasie, gdy zaczynamy
wracać do tego co zdrowe, naturalne zostawmy Górkę w spokoju. Coraz więcej osób chce jeść zdrowe, naturalne
produkty, szuka wakacji w czystych, zielonych miejscach wpiszmy się w ten trend eko i zostawmy Górkę w jej naturalnej
postaci. Ludzie z miasta tak często wyjeżdżają za miasto w poszukiwania “zielonego” - My nie musimy mamy naturalny,
dziki, zielony teren w najbliższej okolicy. W moim odczuciu środki, które mają być przeznaczone na zmianę tego co
dobre (aktualnego stanu Górki) powinny być przeznaczone na innego rodzaju inicjatywy na Ursynowie.
Mieszkam bardzo blisko Górki, jestem na niej od kilkudziesięciu lat kilka razy dziennie i nie tylko dlatego, że spaceruję
tam z moimi Psiakami. Jestem Mamą pięciolatka i od zawsze moje Dziecko spędza czas na Górce, która jest
alternatywą dla okolicznych placów zabaw; nasze ulubione to Plac Zabaw przy Bażantarni, Plac Zabaw Dinozaury (na
te jeździmy rowerami, lub metrem), oraz te najbliższe na tyłach bloku Szolc- Rogozińskiego 17 i przy Grzegorzewskiej.
Co robimy na Górce ? Mój Syn biega, jeździ rowerem, wspina się po drzewach, skacze po kałużach , gdy był Malutki
rozkładaliśmy kocyk na trawie, w zimę sanki i lepienie ze śniegu ( bałwany, wspaniałe igloo, motocykl, piesek). Gdy
przyjeżdżają do nas znajomi, zawsze zabieramy ich na spacer na Górkę, są zachwyceni - łąka za blokiem, szkoda, że
takiego miejsca nie mam obok siebie - to najczęstsze komentarze. Nie mogę zrozumieć dlaczego mając taki skarb,
chcemy go zniszczyć …W okolicy, zarówno tej bliższej i dalszej mamy place zabaw, skate park
Na Górce spotykam właściwie ciągle te same osoby, zanim Wy, którzy tu nie bywacie zdecydujecie o tym, że są tu
potrzebne zmiany przyjdźcie tu , zobaczcie jak tu jest , zachwyćcie się tym miejscem - może dojdziecie jak stali
bywalcy, do wniosku że TU JUŻ JEST IDEALNIE.
Nie ma lepszego architekta niż Natura, nie psujmy tego co mamy
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Możliwe do realizacji - brak kolizji z ustaleniami
mpzp

2

Witam
Chciałabym aby górka pozostała taka jaka jest. Jest to piękny trochę dziki teren w mieście, co jest unikalne i warto to
zachować. Parków, siłowni plenerowych, placów zabaw, boisk mamy w okolicy dużo a takiego terenu w Warszawie juz
prawie nie ma
Chodzę na górkę kilka razy dziennie i wszyscy znajomi których tam codziennie spotykam są również za tym aby
pozostawić ten teren bez zmian.
Martwi mnie ze ludzie którzy wcale nie spędzają tam czasu będą decydować o czymś co ich tak naprawdę nie
dotyczy...
Pozdrawiam

3

Dzień dobry, piszę w sprawie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Rosoła oraz Gandhi. Niestety nie mogłem
uczestniczyć osobiście w konsultacjach, dlatego chciałem napisać swoje uwagi w mailu.
Uważam, że ogromnym atutem tego skweru jest spokój i cisza, jakie tam panują. Myślę, że nie należy bardzo zmieniać
jego "dzikiego" charakteru (np. wyrównywać górki), ale stworzyć brukowane alejki oraz kosze na psie odchody (niestety
wielu mieszkańców traktuje skwer jako toaletę dla swoich psów). Byłoby to fenomenalne miejsce na spacery dla
rodziców z małymi dziećmi. Będę wdzięczny za informacje, jakie wnioski zostały przyjęte w sprawie skweru, oraz jakie
będą końcowe plany jego zagospodarowania.
Pozdrawiam

4

Witam;

Możliwe do realizacji - zgodne z ustaleniami mpzp

W związku ze zbieraniem opinii ta temat przyszłości terenu Parku. proszę o pamiętanie iż jest bardzo mało, co raz mniej
terenów naturalnych nie zmienionych przez człowieka.
Na pewno można zagospodarować teren na 1000 sposobów proszę pamiętać o żyjących ty zwierzętach głównie
ptakach.
dodatkowo każda zmiana np. dodanie ławek spowoduje wzmożony ruch i zakłóci spokój osób mieszkających najbliżej
planowanych zmian
mieszkam w budynku bezpośrednio przy planowanym Parku
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Jestem za zmianą ale polegającą na zachowaniu charakteru naturalnego jak najmniej zmienionego miejsca.
Dziękuję i pozdrawiam
5

Dzień dobry,
Chciałam zgłosić swoje propozycje w sprawie zagospodarowania terenu górki w okolicach Rosoła i Gandhi.
Przede wszystkim chciałam podkreślić, że zależy mi na zachowaniu zielonego charakteru tego miejsca czyli trawiastej
łąki, na której rosną też dzikie kwiaty oraz w której żyją owady. Dużą przyjemnością dla mnie jest znalezienie się tam
latem gdy wśród traw grają świerszcze. Dzięki temu jest to unikalne miejsce na Ursynowie, bo w innych miejscach
trawniki są zbyt często koszone i owadów jest mało.
To co warto dodać to miejsca do siedzenia (ławeczki) oraz kosze na śmieci – wszystko to możliwie ładnie
wkomponowane w krajobraz.
Dodatkowo zależy mi na stworzeniu warunków przyjaznym małym ptakom śpiewającym jak wróble czy sikorki. Dlatego
proponowałabym:
Zasadzenie gęstych krzewów które mogłyby być schronieniem dla małych ptaków.
• Przy okazji mogłyby to być krzewy, których owoce stanowią zimą pożywienie dla ptaków (np. berberys, czy dzika róża)
• Postawienie karmników – bardzo fajne rozwiązanie jest w Parku Szczęśliwickim (zdjęcie poniżej) gdzie karmniki są
zamykane rodzajem kratki, który umożliwia dostęp małym ptakom, a ogranicza dużym. Myślę, że karmniki mogłyby być
stawiane tylko zimą a demontowane w pozostałych porach roku kiedy ptaki nie potrzebują dokarmiania – to
ograniczyłoby też ich ewentualną dewastację.
• Na Szczęśliwicach zrobiono też tablice informacyjne, które spełniają rolę edukacyjną czym należy karmić ptaki. Myślę,
że tak duże tablice w przypadku naszego, dość niedużego terenu nie byłyby estetyczne. Natomiast przydałyby się
nieduże tabliczki na samych karmnikach informujące o tym co można a czego nie należy wrzucać do karmnika (taka
informacja znajduje się np. na karmniku w parku w Powsinie). To zapobiegłoby „zaśmiecaniu” karmników i terenu wokół
resztkami jedzenia.
• Powieszenie budek lęgowych dla ptaków na znajdujących się na tym terenie drzewach, ewentualnie też zbudowanie
wieży z budkami dla jerzyków.
• Fajnie byłoby gdyby udało się zrobić jakiś zbiornik wodny lub poidełka
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Czekam z wielką ciekawością na przyszły projekt J
Pozdrawiam serdecznie,
6

witam,
Przedstawiam moje propozycje zagospodarowania parku:
1. Rozbudowanie siłowni plenerowej.
2. Utworzenie chodnika wzdłuż górki.
3. Dodatkowe oświetlenie (latarnie)
4. Plac zabaw dla psów
Myślę że moje propozycje są w pełni do zrealizowania.
Dziękuję i pozdrawiam

7

Dzień dobry,
Mieszkam na Ursynowie całe życie-35 lat, według mojej opinii w tym właśnie miejscu, czyli u zbiegu ulic Rosoła i
Gandhi brakuje nowoczesnego zielonego parku, w którym można spotkać się z rodziną i znajomymi i po prostu
odpocząć.
Do tej pory przestrzeń ta służyła tylko właścicielom z psami, które są puszczane bez smyczy.
Chciałabym aby teren naturalny nie został mocno zmieniony, górka powinna pozostać, gdyż w zimę całe rodziny
zjeżdżają z niej na sankach.
Moja wizja na park: wąskie kręte chodniczki z dużą ilością ławek do odpoczynku, więcej drzew i kwiatów, nowoczesny
plac zabaw dla dzieci, miejsce dla rodzin na wspólny piknik czy grilla, mały skatepark i aby nie narażać się właścicielom
psów - mały park dla psów.
Chciałabym aby Ursynów pozostał taki jak do tej pory: zielony, spokojny, z kameralną zabudową, licznymi miejscami
spotkań kulturalnych, z licznymi parkami i ścieżkami rowerowymi.
Nie potrzeba nam więcej Lidlów i Biedronek a jedynie ciszy i spokoju, którego w obecnych czasach tak brak.
Dziękuję za możliwość wyrażenia swojej opinii,
Pozdrawiam,

8

Witam serdecznie
Możliwe do realizacji - realizacja urządzeń
Bardzo chciałabym w imieniu swoim i moich dzieci plac zabaw z ławeczkami, alejkami podobny do tych przy Wiolinowej
rekreacyjnych wyłącznie w granicach terenu ZPU
lub Aleji kasztanowej. W pobliżu nie mamy tak atrakcyjnego miejsca. Pozdrawiam.
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9

Szanowni Państwo,
Chciałabym wziąć działu w konsultacjach społecznych związanych z planami zagospodarowania terenu zieleni
pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
Jestem mieszkanką Ursynowa od urodzenia (w tym ponad 20 lat ulicy Kopcińskiego, bardzo blisko górki przy
planowanym terenie), obecnie ulicy Nowoursynowskiej. W tej chwili jestem także matką trójki dzieci, z którymi w
najbliżej okolicy nie mam gdzie spędzać wolnego czasu. Najbliższy nam plac zabaw za sklepem "Warus" przy ulicy
Nugat jest stary i mało ciekawy dla dzieci przedszkolno-szkolnych. Przez 8 lat mieszkaliśmy na Kabatach gdzie są
piękne 3 wielkie place zabaw dla dzieci (Jeżewskiego, Pala Telekiego, Stryjeńskich), na które moje dzieci chodziły (i
nadal chodzą) z przyjemnością. Kolejny interesujący plac zabaw usytuowany jest dopiero przy metrze Ursynów (Park
Dinozaurów), natomiast na wysokości metra imielin nie ma nic ciekawego pod kątem dzieci, których w naszej okolicy
jest bardzo wiele (jedynie malusieńki placyk zabaw przy urzędzie dzielnicy).
Apeluję o rozważenie na tym fajnym terenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci, ale także skate parku dla dzieci
starszych (szkolnych), alejek, ławeczek, oświetlenia.
Pozdrawiam,

10

Szanowni Państwo,
Chciałbym wziąć działu w konsultacjach społecznych związanych z planami zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy
ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
Jestem ojcem trójki dzieci, w pobliżu brak jest terenów spacerowych i placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Ten teren
nadaje sie do tego idealnie. W tej chwili jest niewykorzystywany przez szersze grono okolicznych mieszkańców, w tym
zwłaszcza rodziców i dzieci.
Mój postulat to inwestycja w alejki, plac zabaw, latarnie.
Pozdrawiam,

11

Dzień dobry,
chciałabym zgłosić swoje propozycje do zagospodarowania terenu pt. Park Wynalazców.
Jako matka dwójki dzieci zauważam, że w tej okolicy brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas
na świeżym powietrzu, miejsc do spacerowania dla rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to Park przy
Bażantarni czy Park R. Kozłowskiego. Pobliskie place zabaw sa bardzo małe i jest ich niewiele.Ukształtowanie terenu
przeznaczonego pod Park Wynalazców, sprzyja, by zimą stworzyć miejsce do saneczkowania a latem miejsce do
zabaw na świeżym powietrzu. W tej chwili teren służy głównie psom, które zostawiają mnóstwo odchodów. Właściciele
nie kwapią się ze sprzątaniem.
Podsumowując Park Wynalazców to najlepsza inwestycja
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POZDRAWIAM
12

Witam,
Najlepszym pomysłem na zagospodarowanie Wzgórza Wynalazców byłoby utworzyć park z alejkami i placem zabaw
taki jak Park przy Bażantarni. W okolicy ulic Nugat, Ghandi i Rosoła nie ma żadnego parku ani sensownego placu
zabaw. Nie ma gdzie pójść na spacer. W tej chwili Wzgórze nie ma ścieżek, ławek wiec nie ma po co wybierać się tam
z wózkiem i z dzieckiem. Wzgórze teraz służy jedynie właścicielom psów, nikomu innemu.
Serdecznie pozdrawiam

13

Dzień dobry, chcialam w tym ostatnim dniu konsultacji zabrac glos w sprawie gorki na Szolc Rogozinskiego.
Podkreślam ze wychowywałam sie w wieżowcach z tej ulicy a i teraz mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie górki. nie
pamiętam aby kiedykolwiek używana przez nas była nazwa psia górka. to nadużycie.
Górka zawsze przeżywała swoje dni chwały w zimie. raj dla saneczkarzy i początkujących narciarzy. i tak powinno
zostać. W lecie boisko i mnóstwo miejsca na pikniki. również do zachowania, odtworzenia - biorąc pod uwagę stan
zanieczyszczenia przez psy. Zwracam tez uwagę ze integralna częścią górki był i powinien pozostać lasek na SzolcRogozinskiego (do zachowania-lekkiego uporządkowania). dlaczego nie otworzyć placu zabaw - chociaż jednego ?
kiedyś było 6 (sześć) w pobliżu górki a teraz został tylko jeden.... trudno to komentować.... i ostatnie: ciekawy pomysł z
innych miast i dzielnic: może ogródki edukacyjne gdzie można poznać jak wyglądają zioła? inne rośliny? podobny jest w
parku kazimierzowskim a w Norblinie jest prowadzony ciekawy projekt ogródków które każdy może sobie zaadoptować
( vide: tez nowy jork, community gardens) czy musimy byc terroryzowani przez psy? czy teren całego osiedla musi
straszyć resztkami po placach zabaw? proszę zobaczyć jak pięknie wygląda park przy bażantarni a kiedyś to był teren
który straszył!!! na szolc rogozinskiego jest na odwrót. kiedyś osiedle i górka była zadbana a teraz masakra. i prószę
nie używać argumentów ze nie ma małych dzieci. po prostu matki z dziećmi chodzą na inne osiedla bo tutaj nie ma co
zrobic a ryzyko jest duże ze sie w cos wdepnie albo skoczy na ciebie pies [a w spacerze konsultacyjnym tez nie
mogłam wziąć udziału bo trudno wprowadzić tam wózek ]. Z wyrazami szacunku
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14

Witam,
Zapewne dostali Państwo już mnóstwo sugestii dotyczących aranżacji parku na Psiej Górce. Ja dołączam tylko
sugestię, by przy tworzeniu miejsca zabaw dla dzieci było ono:
1. podzielone na 2 odrębne strefy - maluszków i starszych dzieci
2. na terenie placu zabaw powinna być toaleta przystosowana do korzystania przez dzieci z miejscem do przewijania
niemowlaków
Jako inspirację przesyłam link z artykułu o genialnym osiedlowym placu zabaw w Płocku, który został stworzony parę lat
temu a wygląda w dalszym ciągu super mimo intensywnego użytkowania przez dzieci. Ogromnym zainteresowaniem
wśród starszych dzieci cieszy się przejazd na linie. Plac zabaw posiada ogrzewaną toaletę z przewijakiem:
http://plock.naszemiasto.pl/artykul/na-podolszycach-otwarto-nowoczesny-plac-zabaw-dladzieci,622896,artgal,t,id,tm.html
Z serdecznymi pozdrowieniami

15

Witam,
jako ojciec trójki małych dzieci popieram inicjatywę budowy parku z prawdziwego zdarzenia na terenie zielonym przy
Rosoła/Gandhi.
W okolicy brakuje takiego obiektu, zwłaszcza dla dzieci > 7 lat.
Teren jest na tyle duży, że powinna pozostać górka, która jest zimową atrakcją dla wszystkich dzieci, natomiast poza
nią na pewno zmieściłyby się instalacje dla starszych dzieci, jakie są np. Przy Bażantarni albo Pala Telekiego.
Nazwanie parku im. Polskich Wynalazców uważam za bardzo dobry pomysł, bo nawet nie wiemy, że mamy się z kogo
cieszyć i błędnie myślimy, że wszystko wymyślili Amerykanie - niech się dzieci uczą w ten sposób o nieprzeciętnych
Polakach.
Pozdrawiam,
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17

Szanowni Państwo,
jako wieloletnia mieszkanka Ursynowa pragnę wziąć udział w konsultacjach społecznych związanych z
zagospodarowaniem terenu zieleni pomiędzy ulicami Gandhi, Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
Jestem mamą trójki maluchów i mieszkam w okolicy przedmiotowego terenu. Brakuje tu atrakcyjnych miejsc na
spędzenie czasu z dziećmi, zarówno w wieku szkolnym jak i mniejszymi.
Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park Wynalazców, charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą
stworzyć miejsce do saneczkowania a latem może tyrolkę. Obfitość zieleni, spore zadrzewienie aż się prosi, aby
poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby każdy, nawet na wózku czy z wózkiem, miał możliwość kontaktu z
naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili teren jest zarośnięty w większości tak, że trudno tam o rekreację. Teren jest tak
duży że bez problemów zmieszczą się tam dwa duże place zabaw, dla starszych dzieci i dla maluchów (coś na wzór
placu zabaw z dinozaurami). Ważną sprawą jest zapewnienie również stałych toalet oraz punktu np. z lodami czy
goframi latem. Ciekawe ukształtowanie terenu umożliwia stworzenie np. ścieżki zdrowia.
Ursynów potrzebuje dodatkowych miejsc gdzie rodziny będą mogły wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Z poważaniem
Szanowni Państwo,
mieszkamy blisko tego terenu i wiemy, że nigdzie w okolicy nie ma dużego parku dla dzieci. Najbliższe dwa to Przy
Bażantarni i Park z Dinozaurami przy stacji Ursynów. Do każdego z tych parków trudno jest dojść piechotą, np. z
wózkiem. W bliskiej okolicy nie ma też parku, w którym byłyby drzewa, czyli przestrzeni, w której człowiek chciałby
odpocząć.
- Chcielibyśmy, żeby pojawił się tam park z infrastrukturą dla dzieci w różnym wieku (warto pomyśleć o miękkim
podłożu, ciekawych zjeżdżalniach - tu górka mogłaby być pomocna)
- mógłby powstać mini-park rowerowy dla dzieci, gdzie byłyby znaki drogowe, ronda, przejazd kolejowy i dzieci mogłyby
się uczyć ruchu drogowego
- jeżeli park ma nadal mieć nazwę Wynalazców to dobrze by było, żeby wynalazki były przedstawione w sposób
interaktywny, dostosowany do dzieci (a nie żeby tylko postawić tablice ze zdjęciami i tekstem, które zbledną po kilku
latach). Istnieją zabawki dla dzieci (jak np. w ogrodzie fundacji Sto Pociech na Nowym Mieście), które mogą stać w
plenerze i są edukacyjne - szalki wagi, kołowrotek do przesuwania wiaderek, możliwość przesypywania z wiaderka do
wiaderka)
- warto by zadrzewić ten teren (ale nie topolami, które bardzo pylą). Może warto we współpracy z SGGW pomyśleć o
innych drzewach/krzewach.
- dobrze, żeby było sporo ławek, na których można przysiąść
- powinna być toaleta, dobrze jeśli nie byłby to tylko Toi-Toi, który po jakimś czasie brzydko pachnie
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w granicach terenu ZPU,
realizacja obiektów kubaturowych, obsługujących
zespół rekreacyjnych mających charakter lekkich
pawilonów parkowych, wpisanych harmonijnie w
zieleń wyłącznie w granicach obszaru ZPU, badanie
zgodności parametrów i funkcji obiektu z
ustaleniami mpzp na etapie postępowania
administracyjnego

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie ze
względu na dostępność terenu - realizacja obiektów
małej architektury jest zgodna z mpzp, realizacja
urządzeń rekreacyjnych wyłącznie w granicach
terenu ZPU, realizacja obiektów kubaturowych,
obsługujących zespół rekreacyjnych mających
charakter lekkich pawilonów parkowych, wpisanych
harmonijnie w zieleń wyąacznie w granicach
obszaru ZPU, badanie zgodności parametrów i
funkcji obiektu z ustaleniami mpzp na etapie
postępowania administracyjnego, w granicach
parku nie przewidziano możliwości wprowadzenia
funkcji kultury,
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- warto zaplanować jakiś mini-punkt gastronomiczny
- zbocze górki warto by wykorzystać zimą na zjazdy sanek (może warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu końca
zjazdu, żeby dzieci zjeżdżając, w nic nie uderzały)- na np. ogrodzeniu parku czy w innym miejscu mogłaby się pojawić
jakaś galeria zewnętrzna (artystyczna) - jak np. Galeria Przechodnia (www.galeriaprzechodnia.art.pl) działająca w
Śródmieściu, na Bemowie, na Mokotowie i na Pradze
- górkę można by wykorzystać jako przestrzeń dla widowni dla pokazów kina letniego lub jakiś spektakli dla dzieci,
seniorów
- mogłaby być stać tam tablica ogłoszeń (w jakimś ciekawym kształcie nawiązującym do tematu parku - np. rakiety) o
tym, co dzieje w się sąsiednich domach kultury, co organizuje Urząd Dzielnicy
- park można by połączyć z otwartą siłownią przy Szolc-Rogozińskiego w jakąś trasę
- trzeba by przesądzić, czy będą tam mogły wchodzić psy (według mnie - lepiej nie, chyba że przestrzeń dla dzieci
byłaby zawsze wydzielona)
- warto, żeby park był oświetlany wieczorem do np. 21.30 - dzięki temu po zmroku nie będzie niebezpiecznie, a i dzieci
będą mogły dłużej korzystać np. w okresie letnim, gdy jest jeszcze ciepło
- mogłyby się pojawić szachownice i siedzenia obok - jako miejsce do spędzania czasu dla seniorów
- świetnie byłoby, gdyby zasiedlić park wiewiórkami; dobrym rozwiązaniem jest stworzenie kącika ze zwierzętami (mini
zoo), gdzie mieszkałyby jakieś zwierzęta (mogą być to świnki morskie, króliki, kozy). Mały wybieg dla kóz jest przy
Domu Kultury Służew. Może SGGW mogłoby tu jakoś pomóc (Wydział Weterynarii)?
- dobrą atrakcją jest fontanna - dobrze jednak, żeby nie okazało się, że przez 8 miesięcy w roku jest tylko betonową
wnęką. Atrakcją dla dzieci byłaby fontanna z bańkami mydlanymi (na pewno da się coś takiego zrobić)
Pozdrawiam,
18

Bardzo mi się podoba pomysł parku ale ponieważ teren jest ogromny moja propozycja jest aby stworzyć na tym terenie
również plac zabaw dla psów gdyż obecnie to ten teren jest głównie wykorzystywany przez właścicieli psów.
Psów mamy dużo więc dobrze by było aby one też miały swoje miejsce gdzie mogły by się wyhasać.
Takie place zabaw są na terenie gminy Wilanów a dobrze by było aby i ludzie ale i zwierzęta miały swoje miejsce do
odpoczynku.
To są moje sugestie
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - nie koliduje z ustaleniami
mpzp, realizacja ogrodzeń wyłącznie w granicach
terenu ZPU
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Szanowni Państwo,
Jestem mieszkanką Ursynowa, ul.Szolc-Rogozińskiego, także bezpośrednie sąsiedztwo terenu Parku Polskich
Wynalazców lub tak zwanej Psiej Górki. No właśnie skąd nazwa Park Polskich Wynalazców? Niestety nie udało mi się
odnaleźć na to odpowiedzi. Ale Psia Górka? na to odpowiedź jest prosta. A mianowicie teren ten jest bardzo
intensywnie uczęszczany przez właścicieli czworonogów. Wiele psiaków ma tutaj okazję pobiegać luzem bez smyczy i
pobawić się z innymi czworonogami. Sama jestem właścicielką psa i wiem jak ważna dla psów jest socjalizacja. Jest to
również jedno z niewielu miejsc gdzie starsza Pani nie krzyczy proszę zabrać pieska... Muszę przyznać, że obejrzałam
dziś klip opublikowany na portalu haloursynów.pl, zabrała w nim głos pewna Pani, twierdząca że wszędzie są kupy, w
które wchodzą dzieci. Muszę się z tym nie zgodzić. Spaceruję ze swoim psem zarówno w obrębie osiedla jak i na górce
i stwierdzam, że osoby które przychodzą ze swoimi psami są to w dużej mierze świadomi posiadacze psów, którzy chcą
aby ich psy się wybiegały, wyszalały na górce i nie chcą aby ich pieski przez przypadek wynurzały się w odchodach, z
reszta my wszyscy chodzimy po tej trawie i sami nie mamy chęci wdeptywać w kupy, dlatego sprzątamy. Władze
dzielnicy częściowo wyszły naprzeciw ursynowskim Psiarzom i ustawiły dużą liczbę koszty na psie odchody. Także
uwaga pani z klipu jest nieprawdziwa. Częściej "niesprzatanie" zdarza się tym właścicielom czworonogów którzy
wyprowadzają swoje psy tylko na trawnik pod blokiem, na smyczy automatycznej tak, że nawet nie schodzą z kostki
betonowej podczas spaceru z psem, bo im się nie chce. Na górce jest inaczej.
Oprócz tego, że jestem właścicielką Psa jestem również Architektem Krajobrazu. Co za tym idzie widzę wady tego
terenu i również czuję potrzebę uporządkowywania przestrzeni. Faktycznie aktualnie górka jest swego rodzaju
nieużytkiem z chaotycznie rozsianymi koszami na śmieci i psie kupy, ze śladami pobudowlanymi jak wystające z ziemi
pręty zbrojeniowe i pijacka ławka z płyty żelbetowej. Po zmroku jest tu ciemno i niebezpiecznie a w krzakach czają się
bezdomni. Dlatego moim zdaniem górka wymaga uporządkowania, wprowadzenia oświetlenia, uporządkowania koszy
na śmieci, może poprowadzenia jednej obwodnicowej ścieżki utwardzonej i ustawienia wzdłuż niej ławek aby starsze
osoby wychodzące ze swoimi czworonogami mogły odpocząć w trakcie spaceru (owszem jest wiele starszych osób
spacerujących tutaj ze swoimi czworonogami)
Poza wadami które wymieniłam i które można prostymi zabiegami zniwelować (uprzątniecie resztek po-budowlanych,
ścieżka, latarnie, ławki, uporządkowane kosze) górka ma swój niepowtarzalny jak na Warszawę charakter. Wychodząc
kilka kroków od mieszkania na osiedlu w nastopiętrowym bloku mogę poczuć się jakbym była poza miastem. Górka
wygląda trochę jak wiejska łąka z drzewami owocowymi. Latem zachęca pobliskich mieszkańców do piknikowania,
puszczania latawcy, ale przede wszystkim pozwala psom skazanym na życie w mieście trochę się wyszaleć.
Ponadto analizując teren Ursynowa, można stwierdzić, że wcale nie brakuje tu parków dla osób z dziećmi i osób
starszych. Nowo modernizowane obiekty takie jak Park Przy Bażantarni (południe Ursynowa, w bezpośrednim
sąsiedztwie Kościoła, co sprzyja osobom starszym i rodzinnym niedzielnym spacerom, z nowym ciekawym placem
zabaw, pergolami, rabatami kwiatowymi), Park Jana Pawła II (centrum Ursynowa, również przy kościele, również z
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placem zabaw, terenem sportowym, uporządkowanym układem roślinnym i aleją na osi z kościołem, oraz fontanną
będącą świetną uciechą dla dzieciaków latem), Park Romana Kozłowskiego (północ Ursynowa, miejsce imprez
masowych, kameralna część po dawnych działkach dająca schronienie osobom starszym latem w cieniu, połączony
bezkolizyjnie z Dolinką Służewiecką z dwoma placami zabaw w tym Olkówek - najlepszy publiczny plac zabaw 2011 wg
rankingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego). Natomiast miejsca przyjaznego czworonogom brak. Zamiast placu
zabaw dla dzieci, może warto pomyśleć o takim miejscu zabaw dla psów jak np. przy Ogrodzie Krasińskich, lub na
plaży Wilanowskiej, lub bez większej ingerencji uporządkować teren tak jak już wcześniej wspomniałam zostawić go w
tym nienarzucającym się odprężającym wiejskim kimacie. Zamiast tradycyjnego trawnika część terenu można
zagospodarować jako łąkę kwietną, która poza tym, że jest aktualnie modnym rozwiązaniem to przy okazji jest tańsza
w utrzymaniu gdyż nie wymaga tak częstego koszenia a i wygląda ciekawie, jest sezonowo zmienna i zarówno dzieci
jak i psy mogłyby wśród niej buszować.
Prostymi krokami dążmy do ulepszenia przestrzeni, która już znalazła bardzo liczne grono użytkowników , zamiast na
siłę robić miejsce nawiązujące nie wiadomo dlaczego do wynalazców, upychania miasta kolejnymi placami zabaw dla
dzieci i wprowadzania konfliktów pomiędzy zadomowionymi psiarzami a osobami z dziećmi. Posiadacze psów są
bardzo liczną grupą społeczną w obrębie dzielnicy, dlatego nie powinni być pomijani i skazani na frustrowanie psa na
smyczy na pięciominutowym spacerze dookoła bloku. Dzielnicy potrzebne jest takie miejsce jakim teraz jest górka,
dlatego nie zmieniajmy proszę jej ogólnego charakteru i przeznaczenia.
Pozdrawiam,
20

Szanowni Państwo,
jako mieszkanka Natolina wiem, jak wielu czworonożnych przyjaciół mają moi sąsiedzi. Nie muszę też chyba nikogo
przekonywać, jak wspaniałymi kompanami życia są psy i jak dobrze wpływają na nasze samopoczucie i rozwój naszych
dzieciaków.
Bardzo chciałabym, aby na Ursynowie, w parku powstał wybieg dla psów oraz łąkę kwiatową dla ginących owadów
zapylających. Na powno niewielkim kosztem uda się podnieść jakość życia mieszkańców oraz zrobić coś dobrego dla
zwierzaków.
Pozdrawiam,
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> Szanowni Państwo,
W trosce o nasze zdrowie oraz zdrowie naszych 4-nożnych podopiecznych wnoszę o uwzględnienie na terenie parku
zorganizowanie parku dla psów.
Parki dla psów są koniecznością dla miast przyszłości. Sa miejscami, w których psy mogą swobodnie sie wybiegać,
załatwić swoje potrzeby fizjologiczne oraz zaspokoić swoje potrzeby psychiczne.
Niedopuszczalne jest by psy biegały bez smyczy po całym parku. Jest to narażanie psów na stały konflikt z innymi
użytkownikami tej samej przestrzeni. Nie wszyscy musza lubić psy. Niektórzy się ich boją. Poza tym pies może stać się
sam obiektem ataku ze strony silniejszego, bardziej agresywnego osobnika lub wystraszonego człowieka. W tym starciu
zawsze opiekun psa ma gorzej. W myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć" apeluję o park dla psów w części
planowanego do realizacji parku.
Dlaczego potrzebne są takie parki?
Psy wybiegane sa mniej agresywne, poznają w trakcie nieskrępowanej zabawy swoich pobratymców a tym samym
uczą sie zachowań socjalnych, potrzebnych im do zachowania homeostazy psychicznej. Psy z natury są zwierzętami
żyjącymi w stadach. Człowiek przyporządkował sobie psa, ale nie do końca go zmienił. Psom potrzebny jest kontakt z
innymi psami. Jedyny bezpieczny kontakt możliwy jest na swobodnym terenie - w parku dla psów.
Park czy wybieg?
Park od wybiegu różni wiele elementów. Wybieg to często po prostu wyznaczony teren, niekoniecznie nawet
ogrodzony. tabliczka - wybieg dla psów, i tyle. Parki to zupełnie inna sprawa. Przede wszystkim park jest odpowiednio
zaprojektowany, tak by opiekunowi i ich podopieczni chcieli z niego korzystać, posiada szereg elementów
uprzyjemniających pobyt na jego terenie z psem - przeszkody, zakamarki, wygrodzenia z zieleni, jest ogrodzony,
zaopatrzony w śluzy, dobrze gdy ma źródło wody - studnia / kran, a jeszcze lepiej - stawik. Konieczne są kosze na
odchody lub stacje higieniczne oraz pi(e)suary pozwalające chronić otaczająca zieleń (drzewa, krzewy) przed
niszczycielskim działaniem moczu psów.
To samo dotyczy ochrony ogrodzenia, ścian, kół pojazdów. Na terenie parku obowiązuje regulamin. Właściciele,
użytkownicy sa zobowiązani regulaminem do sprzątania po ich podopiecznych. Obecnośc innych opiekunów "zmusza"
ich do zachowania czystości. Inaczej sa piętnowani.
To uczy zachowań o jakie nam chodzi tj. by każdy opiekun psa sprzątał po nim oraz by doprowadzał psa do piesuary a
nie pozwalał mu sikać na wszystko (wyjścia z klatek schodowych, murki przy urzędach - poczta, sklepy, stacje metra,
ratusz Ursynów).
Zaprojektowałem Park dla Psów przy Ogrodzie Krasińskich. Codziennie korzysta z niego wiele osób z psami.
Początkowo krytykowany dzisiaj stał się miejscem często odległych wypraw. Rozmawiam z użytkownikami. Potrafią do
centrum Warszawy przyjechać z Otwocka bo w tym parku mogą swobodnie puścić psa i patrzeć jak bawi się z innymi.
Wiecej psów - więcej odchodów - większe prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, także ludzi,
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zwłaszcza dzieci, o ile pozostanie to tak jak jest, czyli na żywioł. Dziś każdy pies robi gdzie chce, dobrze jeśli właściciel
sprzątnie. Kiedyś ludzie zachowywali się podobnie, były rynsztoki i choroby. Udało się to zmienić i ograniczyć
rozprzestrzenianie choćby samych pasożytów. Bądźmy i my świadomi i nie odstawajmy od współcześnie uznanych na
świecie standardów.
Zachęcam do kontaktu a co najmniej do uwzględnienia parku dla psów w planach parku na Ursynowie.
W załączniku przykład oferty przygotowanej na potrzeby Oleśnicy
Z wyrazami szacunku,
22

Popieramy inicjatywę radnego dzielnicy Usynów w sprawie utworzenia Parku Polskich Wynalazców przy ul. Rosoła na
Ursynowie.
Oprócz samej idei stworzenia w plenerze miejsca spotkań i imprez związanych z wynalazczością i ogólnie z wszelką
kreatywnością, zawsze lepszy jest park niż
kolejny blok mieszkalny lub użytkowy.

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - ustalenia mpzp nie odnoszą
się do nazwy parku, zbyt mało szczegółów dot.
miejsca spotkań i imprez zw. z wynalazczością brak możliwości sprawdzenia zgodności z
ustaleniami mpzp

23

Witam
chciałabym zgłosić propozycję do rozpatrzenia w temacie zagospodarowania Parku pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi,
Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
realizacja małej architektury parkowej zgodna z
Świetnym pomysłem wg mnie, a także wg wielu Rodziców Ursynowa, z którymi rozmawiam byłoby uruchomienie
ustaleniami mpzp
parku fontann w których w letnie dni dzieci mogłyby się bawić/ kąpać. Coś na wzór Parku w Błoniu, do którego jeździmy
aż z Ursynowa. Świetne miejsce (całokształt atrakcji dla dzieci), atrakcja ściągająca ludzi i promująca spędzanie czasu
z Rodziną.

24

Witam!
Mieszkam od 30 lat w bloku przy ul. Szolc Rogozińskiego 21 i jak z tego wynika teren pomiędzy ul. Rosoła, Gandhi,
Szolc Rogozińskiego i Grzegorzewskiej jest mi dobrze znany. Większość terenu jest zapuszczona, często wzniecane
są pożary, kiedyś widywane były patrole straży miejskiej (teraz nie), nie ma oświetlenia. Jest rajem dla wszelkiego
Możliwe do realizacji
rodzaju chuliganów, narkomanów i dilerów.
Dodatkowym bonusem dla ww. wymienionych jest siłownia, wybudowana przez samorząd, którą podobno "opiekuje się"
u.dz. Ursynów.
W czasie dnia niekiedy jest wykorzystywana przez osoby ćwiczące ale wieczorem i w nocy słychać bardzo często
wrzaski, wulgaryzmy, wyrzucanie butelek do jedynego kosza. Usytuowano ją w ciemnym, bardzo słabo oświetlonym
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miejscu ( którego nikt nie pilnuje) i stała się miejscem spotkań nieciekawych osobników, udręczających swoim
zachowaniem mieszkańców pobliskich budynków.
Jeżeli władze samorządowe nie potrafią zadbać o spokój, czystość i bezpieczeństwo na takim małym terenie, to tym
bardziej nie zadbają o tak duży jak górka z przyległościami.
Z wyżej podanego powodu jestem przeciwna "budowie" tzw. parku.
Dodatkowo nie są uregulowane sprawy gruntowe na dużym obszarze tzw. górki. Publiczne pieniądze (zgodnie z ustawą
o finansach publicznych) powinny być wydatkowane w sposób racjonalny. Inwestowanie na cudzym terenie na pewno
nie jest zgodne z przepisami o finansach publicznych. W przypadku proponowanej inwestycji można przewidywać duże
nakłady środków finansowych.
Zresztą siłownię tez usytuowano na działce, do której są roszczenia osób prywatnych (pas terenu przebiegający przez
budynek przy ul. Szolc Rogozińskiego 21 ( i dalej). Widać bardzo lekkie podejście władz samorządowych do
publicznych pieniędzy.
Władze samorządowe nie potrafią ( nie chcą?) poradzić sobie z roszczeniami osób prywatnych i przekazaniem gruntów
SM Na Skraju (enklawa Rogozińskiego i Grzegorzewskiej) - można więc domniemywać, że małe są szanse na
przejęcie od osób prywatnych tak dużego terenu. Jestem przeciwna wydatkowaniu publicznych pieniędzy na
inwestycje na prywatnym terenie.
Uważam, że "park " nie powinien być zlokalizowany na podanym terenie.
25
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Szanowni Państwo,
chcę zaproponować wybudowanie 400 metrowego tartanowego odcinka do biegania :)
Dziękuję za uwzględnienie mojego głosu.
Pozdrawiam,

Niemożliwe do realizacji ze względu na
ukształtowanie terenu

Szanowni Państwo,
chciałbym zaproponować, aby w nowo tworzonym parku znalazły się instalacje do ćwiczeń - tzw. street workoutu. Ta
dyscyplina sportu jest coraz popularniejsza, a większych (podkreślam: większych) przestrzeni do ćwiczeń jest niewiele.
Zachęcam do zapoznania się z podobnym projektem na Bemowie:
Możliwe do realizacji - realizacja urządzeń
http://www.techramps.com/Wykonane-Skateparki,ij/Street-Workout-Park-Warszawa,sneabf
sportowych wyłącznie w granicach terenu ZPU,
I w Piasecznie:
https://www.google.pl/search?q=workout+bemowo&client=firefoxa&rls=org.mozilla:pl:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDQQsARqFQoTCIiT2c3XssgC
FYuHLAodawUGmA&biw=1280&bih=895#channel=fflb&tbm=isch&q=street+workout+piaseczno&imgrc=Gu8DRdmmG
E_ZQM%3A
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Z poważaniem
27

Szanowni Państwo,
Jestem za pozostawieniem terenu górki jako terenu rekreacyjnego. W związku z tym, że pobliżu górki znajduje się
zewnętrzna siłownia może warto by pomyśleć również o innych atrakcjach sportowych, np. TOR ROWEROWY
(załączam zdjęcia, by wiadomo było o czym piszę). Taki PUMPTRACK jest na Powiślu. Będzie służył maluchom i
nastolatkom i raczej nie będzie kolidował z osobami spacerującymi z psami.
Z poważaniem
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Witam serdecznie,
Chciałabym przekazać swoje sugestie dotyczące projektu parku pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, SzolcRogozińskiego i Grzegorzewskiej. Mianowicie, według mnie park powinien zawierać:
- ogrodzony wybieg dla psów, z torem przeszkód
- kosze na odchody dla psów
- trasę do biegania o podłożu amortyzującym
- wyznaczona ścieżka rowerowa dogodna również dla rolkarzy (wymagana gładka powierzchnia)
- boisko do siatkówki plażowej
- kort tenisowy tartanowy - orlik
Mam nadzieję, że uda się uwzględnić powyższe sugestie.
Serdecznie pozdrawiam,
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Możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie ze
względu na dostępność terenu - realizacja urządzeń
sportowych oraz ogrodzeń wyłącznie w granicach
terenu ZPU,
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Dzień dobry,
Wiem, że termin był do 31.10, jednak mam nadzieję, że lepiej za późno niż wcale.
Wpisane do koncepcji zagospodarowania terenu pomysły już są dość ciekawe, chciałbym ze swojej strony najkrócej jak
się da wymienić najważniejsze z mojego punktu widzenia sprawy:
Bezpośrednie otoczenie
- przejście dla pieszych na ul. Rosoła na wysokości planowanego połączenia pieszo / rowerowego pomiędzy ul. I.
Ganghi i Rosoła. Bardzo brakuje dogodnego połączenia pieszego w tym miejscu. Przejście pozwoliło by również
uspokoić ruch na ul. Rosoła, gdzie kierowcy zdecydowanie za bardzo się rozpędzają. Nawet jeśli procedura
Nie dotyczy zagospodarowania parku - poza
wyznaczenia przejścia nie jest taka prosta warto o tym wspomnieć.
granicami obowiązujących planów miejscowych
Jakie są szanse na takie rozwiązanie?
Park
- plac do jazdy na rolkach / gry w hokeja, na Ursynowie bardzo brakuje miejsc do jazdy na rolkach, wszędzie jest kostka
- skatepark
- zwiększenie wysokości górki
- park terenowy (trasa zjazdowa) dla rowerów w lecie i snowpark zimą (rury, poręcze, boxy)
- oddzielny wybieg dla psów - pozwoliło by to przynajmniej w teorii ograniczyć problem zamieniania górki w psią toaletę
Pozdrawiam,

30

Szanowni Państwo,
Zagospodarowanie terenu tzw. "psiej' górki na rogu Rosoła, Gandhi i Szolc -Rogozińskiego mogłoby pomóc zaspokoić
głóg tzw. terenów zielonych w okolicy. Potrzebny jest Park - drzewa, krzewy, ławeczki, może fontanna - staw. Ważny
jest cień i regulacja temperatury w mieście w okresie letnim. Górka również może służyć jako obiekt do zabaw
zimowych, jeśli będzie śnieg??? Najważniejsza moim zdaniem jest zieleń. W okolicy jest rezerwat przy SGGW, poniżej
skarpy - niestety całkowicie zaniedbany, natomiast Park Natoliński pełni tajemniczą funkcję. Po prostu nie ma gdzie
pójść na spacer.
Apeluję o PARK.
Pozdrawiam,

Możliwe do realizacji z wyjątkiem stawu - ze, mała
architektura parkowa zgodna z ustaleniami mpzp,
realizacja urządzeń rekreacyjnych wyłącznie w
granicach terenu ZPU względu na ukształtowanie
terenu

Witam,
przedstawiam mój pomysł na zagospodarowanie parku.
Chciałabym żeby w parku były ławki oraz stoły do szachów.
pozdrawiam,

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - mała architektura parkowa
zgodna z ustaleniami mpzp, realizacja urządzeń
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Witam,
Slyszalam ze rozpoczely sie konsultacje spoleczne dot. zagospodarowania terenu Parku Wynalazcow. Sama za młodu
spedzalam w tamtych okolicach najlepsze chwile dziecinstwa i zalezy mi aby moje dzieci mogly rowniez skorzystac z
tego miejsca. Gorka saneczkowa w zime, a w lato przydalby sie park podobny do tego ktory jest w parku przy ul. Przy
Bazantarni. Plac zabaw dla malych dzieci, drugi dla duzych, pająk do wspinaczki, alejki, ławeczki i koniecznie troche
miejsca na trawie na kocyki dla mam z dziećmi. Park przy bazantarni jest tak zatloczony ze trudno znalezc miejsce na
hustawce lub na kocyk.
Mam nadzieje ze moj glos przyczyni sie do utworzenia nowego wspanialego miejsca dla rodzin z dziecmi, samotnych
osob a takze wszystkich lubiacych wypoczywac wsrod zieleni.
Pozdrawiam serdecznie
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Witam!
chciałabym wyrazić moją opinię na temat projektu parku, który ma powstać przy ulicy Ghandi i Rosoła. Wydaje mi się,
że należałoby w tej części Ursynowa zrobić miejsce, w którym mogłyby odbywać się imprezy plenerowe takie jak
koncerty. Ponadto ważne jest, aby powstało miejsce zabaw dla dzieci (bezpieczny plac zabaw w stylu plac zabaw
Dinozaury), jak również dla młodzieży (np. skate park). Chciałabym, aby ten park był miejscem zielonym, ukwieconym
oraz fajnym pomysłem byłoby umieszczenie w nim fontanny i innych atrakcji tego typu, które ściągną w jego okolice
dzieci i młodzież.
Pozdrawiam
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Dzień dobry,
chciałabym zgłosic swoje propozycje do zagospodarowania terenu pt. Park Wynalazców.
Jako matka trójki dzieci zauwazam, że w okolicy skrzyzowania Indiry Ghandi/Rosoła brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie
dzieci mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z rówieśnikami, oraz miejsc do spacerowania dla
rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to odlegle o kilka kilometrów Park przy Bażntarni czy Park R.
Kozlowskiego.
Miejscowe place zabaw sa malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych, często pamiętają czasy PRL i tez jest ich
jak na lekarstwo. W kwartale ulic Rosola/Nugat/Kiedacza/Ciszewskiego jest tylko 1 mały placyk dla maluchów. Dzieci ze
szkoly na Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić, sa z niego przeganiane przez mamy młodszych dzieci. Dla
dzieci szkolnych nie ma nic ciekawego w okolicy, brak ogólnodostępnych boisk sportowych, urzadzeń do wspinaczki,
skateparkow czy innych np. sciezek zdrowia.
Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park Wynalazców, charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą
stworzyć miejsce do saneczkowania a latem może tyrolkę? Obfitość zieleni, spore zadrzewienie aż się prosi, aby
poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby kazdy, nawet na wózku czy z wózkiem, miał możliwośc kontaktu z
naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili teren jest zarośnięty w większości tak, że trudno tam o rekreację. Ze względu na
wysokie trawy nie ma gdzie rozlożyc koca, pokopac pilki, czy nawet pospacerować z wózkiem. Zbaczając z wąskiej
ścieżki trzeba się liczyc z wdepnięciem w psie odchody lub dziurę.
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"Dzień dobry,
chciałbym zgłosić swoje propozycje do zagospodarowania terenu pt. Park
Wynalazców.
Jako Ojciec 6-letniej dziewczynki zauważylem, że w okolicy skrzyżowania Indiry
Ghandi/Rosoła brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas
na świeżym powietrzu, spotykać się z rówieśnikami, oraz miejsc do
spacerowania dla rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to
odlegle o kilka kilometrów Park przy Bażantarni czy Park R. Kozłowskiego.
Miejscowe place zabaw sa malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych,
często pamiętają czasy PRL i tez jest ich jak na lekarstwo. W kwartale ulic
Rosoła/Nugat/Kiedacza/Ciszewskiego jest tylko 1 mały placyk dla maluchów.
Dzieci ze szkoly na Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić, są z
niego przeganiane przez mamy młodszych dzieci. Dla dzieci szkolnych nie ma
nic ciekawego w okolicy, brak ogólnodostępnych boisk sportowych, urządzeń do
wspinaczki, skateparków czy innych np. ścieżek zdrowia.
Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park Wynalazców,
charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą stworzyć miejsce do saneczkowania
a latem może tyrolkę? Obfitość zieleni, spore zadrzewienie aż się prosi, aby
poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby każdy, nawet na wózku czy z
wózkiem, miał możliwość kontaktu z naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili
teren jest zarośnięty w większości tak, że trudno tam o rekreację. Ze
względu na wysokie trawy nie ma gdzie rozłożyć koca, pokopać piłki, czy
nawet pospacerować z wózkiem. Zbaczając z wąskiej ścieżki trzeba się liczyć
z wdepnięciem w psie odchody lub dziurę."
Z poważaniem,
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie ze
względu na dostępność terenu - mała architektura
parkowa zgodna z ustaleniami mpzp, realizacja
urządzeń rekreacyjnych wyłącznie w granicach
terenu ZPU,
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Dzień dobry,
chciałabym zgłosić swoje propozycje do zagospodarowania terenu pt. Park Wynalazców.
Jako matka trójki dzieci zauważam, że w okolicy skrzyżowania Indiry Ghandi/Rosoła brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie
dzieci mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z rówieśnikami, oraz miejsc do spacerowania dla
rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to odlegle o kilka kilometrów Park przy Bażantarni czy Park R.
Kozłowskiego.
Miejscowe place zabaw sa malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych, często pamiętają czasy PRL i tez jest ich
jak na lekarstwo. W kwartale ulic Rosoła/Nugat/Kiedacza/Ciszewskiego jest tylko 1 mały placyk dla maluchów. Dzieci ze
szkoly na Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić, są z niego przeganiane przez mamy młodszych dzieci. Dla
dzieci szkolnych nie ma nic ciekawego w okolicy, brak ogólnodostępnych boisk sportowych, urządzeń do wspinaczki,
skateparków czy innych np. ścieżek zdrowia.Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park Wynalazców,
charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą stworzyć miejsce do saneczkowania a latem może tyrolkę? Obfitość zieleni,
spore zadrzewienie aż się prosi, aby poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby każdy, nawet na wózku czy z
wózkiem, miał możliwość kontaktu z naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili teren jest zarośnięty w większości tak, że
trudno tam o rekreację. Ze względu na wysokie trawy nie ma gdzie rozłożyć koca, pokopać piłki, czy nawet
pospacerować z wózkiem. Zbaczając z wąskiej ścieżki trzeba się liczyć z wdepnięciem w psie odchody lub dziurę."

Raport z konsultacji społecznych związanych z planami zagospodarowania
terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej

58

37

Dzień dobry,
Chciałabym wyrazić swoje poparcie dla zagospodarowania zagospodarowania terenu pt. Park Wynalazców, tak aby
dzieci i dorośli mogli się cieszyć tym terenem zielonym. Jak na razie strach tamtędy przejść, ze względu na biegające
psy.
Jako matka trójki dzieci zauważam, że w okolicy skrzyżowania Indiry Ghandi/Rosoła brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie
dzieci mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z rówieśnikami, oraz miejsc do spacerowania dla
rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to odlegle o kilka kilometrów Park przy Bażantarni czy Park R.
Kozłowskiego.
Miejscowe place zabaw sa malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych, często pamiętają czasy PRL i tez jest ich
jak na lekarstwo. W kwartale ulic Rosoła/Nugat/Kiedacza/Ciszewskiego jest tylko 1 mały placyk dla maluchów.
Dzieci ze szkoly na Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić, są z niego przeganiane przez mamy młodszych
dzieci. Dla dzieci szkolnych nie ma nic ciekawego w okolicy, brak ogólnodostępnych boisk sportowych, urządzeń do
wspinaczki, skateparków czy innych np. ścieżek zdrowia.
Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park Wynalazców, charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą
stworzyć miejsce do saneczkowania a latem może tyrolkę? Obfitość zieleni, spore zadrzewienie aż się prosi, aby
poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby każdy, nawet na wózku czy z wózkiem, miał możliwość kontaktu z
naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili
teren jest zarośnięty w większości tak, że trudno tam o rekreację. Ze względu na wysokie trawy nie ma gdzie rozłożyć
koca, pokopać piłki, czy nawet pospacerować z wózkiem. Zbaczając z wąskiej ścieżki trzeba się liczyć z wdepnięciem w
psie odchody lub dziurę.
Pozdrawiam,
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"Dzień dobry,
chciałabym zgłosić swoje propozycje do zagospodarowania terenu pt. Park Wynalazców.
Jako ojciec dwójki dzieci zauważam, że w okolicy skrzyżowania Indiry Ghandi/Rosoła brakuje atrakcyjnych miejsc,
gdzie dzieci mogłyby spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z rówieśnikami, oraz miejsc do spacerowania
dla rodzin czy matek z dziećmi. Najbliższe tego typu parki to odlegle o kilka kilometrów Park przy Bażantarni czy Park
R. Kozłowskiego.
Miejscowe place zabaw sa malutkie, przeznaczone głównie dla najmłodszych, często pamiętają czasy PRL i tez jest ich
jak na lekarstwo. W kwartale ulic Rosoła/Nugat/Kiedacza/Ciszewskiego jest tylko 1 mały placyk dla maluchów.
Dzieci ze szkoly na Kopcińskiego, które chcą po lekcjach się pobawić, są z niego przeganiane przez mamy młodszych
dzieci. Dla dzieci szkolnych nie ma nic ciekawego w okolicy, brak ogólnodostępnych boisk sportowych, urządzeń do
wspinaczki, skateparków czy innych np. ścieżek zdrowia.Naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod Park
Wynalazców, charakterystyczna górka, sprzyja, by zimą stworzyć miejsce do saneczkowania a latem może tyrolkę?
Obfitość zieleni, spore zadrzewienie aż się prosi, aby poprowadzić tamtędy alejki, postawić ławki, żeby każdy, nawet na
wózku czy z wózkiem, miał możliwość kontaktu z naturą w sercu Ursynowa. W tej chwili teren jest zarośnięty w
większości tak, że trudno tam o rekreację. Ze względu na wysokie trawy nie ma gdzie rozłożyć koca, pokopać piłki, czy
nawet pospacerować z wózkiem. Zbaczając z wąskiej ścieżki trzeba się liczyć
z wdepnięciem w psie odchody lub dziurę."
Poadrawiam

39

Witam,
Jestem mamą 2 dzieci. Dlatego chciałabym prosić o uwzględnienie w projekcie potrzeb dzieci.
1. Skatepark z zadaszeniem i odgrodzeniem siatką dla bezpieczeństwa od części z boiskami do koszykówki. Skate
park z cześcią dla małych dzieci i początkujących, oraz tych starszych z większymi umiejętnościami.
2. Ścianki do tenisa – popularyzacja sportu bez kosztów ( na dzień dzisiejszy jest to strasznie kosztowne dla budżetu
rodziny) a sztuka polega na ćwiczeniu uderzenia. Scianki dwustronne kosztują około 13 tys.
3. Ze względu na piękną górkę, myślałam też o zachowaniu bezpiecznego miejsca do zjeżdżania na sankach dla
maluchów ( czyli bez ławek na trasie i chodników).
4. Górka nazywa się „Park polskich wynalazców” – więc może pomyśleć o przyrządach dla maluchów do rozwijających
poznawianie świata, proste np. zegar słoneczny, źródełko z wodą zasilające np. młynek, albo wiatrak itp. ))) pierwsze
co mi do głowy przyszło. Pewnie młodzi politechnicy mogli by cos wymyśleć.
5. Może też w jednym miejscu zadaszone stoliki i ławki , które mogły być wykorzystane przez zorganizowane grupy
zarówno seniorów jak i dzieci do spotkań i edukacji w plenerze.
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Szanowni Państwo,
Chciałabym wziąć działu w konsultacjach społecznych związanych z planami zagospodarowania terenu zieleni
pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
Jestem mamą 7 letniego syna. Mieszkamy w pobliżu SP im. Matki Teresy z Kalkuty na ul. Przybylskiego. Moją
propozycją jest zagospodarowanie terenu pn. Park Wynalazców.
W pobliżu szkoły i tej okolicy nie ma żadnego dużego parku rozrywki dla dzieci i młodzieży, ani parku do odpoczynku i
spacerowania dla starszych osób. Przydałby się duży, nowoczesny plac zabaw – nie tylko dla najmłodszych, skatepark,
urządzenia do wspinaczek, ogólnodostępne boisko (to z myślą o starszych dzieciach i młodzieży). Górka mogłaby
zostać i posłużyć zimą do uprawiania sportów zimowych (sanki, narty). Kiedyś były obiecane na terenie Ursynowa
ścieżki biegowe. W ramach Parku Wynalazców można przewidzieć ścieżki spacerowe i biegowe, czy też ścieżkę
zdrowia. Jest tam idealny (spory) teren, żeby zrobić pętlę dla biegaczy (trasa biegowa pod górę idealna na treningi) tym
bardziej, że niedaleko została postawiona plenerowa siłownia, więc byłoby to dopełnienie dla tych, którzy aktywnie i na
sportowo spędzają czas wolny. Nie ma nic lepszego niż pobiegać w parku po „zdrowej” ścieżce nieobciążającej
stawów.
Obecnie nie jest możliwe bieganie, spacerowanie, czy zabawy z dziećmi (tj. puszczanie latawców, granie w piłkę) w
okolicach „górki” bo masa psów biega bez kagańca, stanowiąc zagrożenie. Teren jest zanieczyszczony psimi
odchodami. Latem trawa jest wycinana tylko przy siłowni natomiast pozostała część jest zarośnięta wysokimi chwastami
- w tych chaszczach oraz w niedokończonej budowie przy ul. Rosoła przesiadują pijani bezdomni, więc jest tam
niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorem (brak oświetlenia, latarni). Strach jest spacerować (chyba, że z dorodnym psem)
i ćwiczyć na siłowni (jedyne światło to latarnia z pobliskiego parkingu).
Reasumując -moja propozycja – Park Wynalazców
Z poważaniem
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parkowa zgodna z ustaleniami mpzp, realizacja
urządzeń rekreacyjnych wyłącznie w granicach
terenu ZPU,
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Dzień dobry,
Chciałbym wypowiedzieć się temacie terenu na rogu Rosoła, Gandhi i Szolc –Rogozińskiego.
Jestem mieszkańcem osiedla na ulicy Nugat i bardzo często chodzę tam na spacery z dziećmi. Niestety teren jest
„okupowany” przez psiarzy, co powoduje że dzieci zamiast pobiegać na trawie, idą ze mną, ponieważ wszędzie są psy
i to co po nich pozostaje. Cieszę się, że w końcu urząd się za to zabrał.
Nie wiem dokładnie na jakim obszarze park ma powstać, bo chyba bezpośrednio przy ulicy właścicielem terenu jest
firma Hotchief, która od kilku ładnych lat na tablicy informuje o planowanej inwestycji (szpital lub biura).
Tak czy inaczej, proponuję 2 opcje:
1.
park z alejkami, ścieżką ekologiczną, miejski ulami, miejską łąką (latem z możliwością organizacji pikników), na
samej górce z uwagi na mniejsze oświetlenie można umieścić mapę nieba (z podziałem na pory roku) oraz teleskop.
2.
Tradycyjny park, który jednak z uwagi na ukształtowanie terenu wykorzystywałby „sportowy” charakter miejsca,
ze skateparkiem (przykład skatepark przy bażantarni). Można też zastanowić się nad torem saneczkowym. Przykład:
poznańska malta.
Oczywiście w obu ww. opisanych propozycjach teren musiałby być monitorowany/chroniony.
Pozdrawiam
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Szanowni Państwo,
Chciałabym wziąć działu w konsultacjach społecznych związanych z planami zagospodarowania terenu zieleni
pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi,
Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.
Jestem mamą 6 letniej córki . Mieszkamy w pobliżu SP im. Matki Teresy z Kalkuty na ul. Przybylskiego. Moją
propozycją jest zagospodarowanie terenu
pn. Park Wynalazców.
W pobliżu szkoły i tej okolicy nie ma żadnego dużego parku rozrywki dla dzieci i młodzieży, ani parku do odpoczynku i
spacerowania dla starszych
osób. Przydałby się duży, nowoczesny plac zabaw &#x2013; nie tylko dla najmłodszych, skatepark, urządzenia do
wspinaczek, ogólnodostępne boisko (to
z myślą o starszych dzieciach i młodzieży). Górka mogłaby zostać i posłużyć zimą do uprawiania sportów zimowych
(sanki, narty). Kiedyś były obiecane na
terenie Ursynowa ścieżki biegowe. W ramach Parku Wynalazców można przewidzieć ścieżki spacerowe i biegowe, czy
też ścieżkę zdrowia. Jest tam
idealny (spory) teren, żeby zrobić pętlę dla biegaczy (trasa biegowa pod górę idealna na treningi) tym bardziej, że
niedaleko została postawiona
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji -realizacja urządzeń
rekreacyjnych i sportowych wyłącznie na terenie
ZPU, możliwość realizacji ścieżki spacerowej na
terenach ZPP i ZPU, teren "zarośnięty chwastami +
niedokończona budowa" poza granicami własności
m.st. Warszawy
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plenerowa siłownia, więc byłoby to dopełnienie dla tych, którzy aktywnie i na sportowo spędzają czas wolny. Nie ma nic
lepszego niż pobiegać w parku po
&#x201E;zdrowej&#x201D; ścieżce nieobciążającej stawów.
Obecnie nie jest możliwe bieganie, spacerowanie, czy zabawy z dziećmi (tj.puszczanie latawców, granie w piłkę) w
okolicach &#x201E;górki&#x201D; bo masa psów biega
bez kagańca, stanowiąc zagrożenie. Teren jest zanieczyszczony psimi odchodami. Latem trawa jest wycinana tylko
przy siłowni natomiast pozostała
część jest zarośnięta wysokimi chwastami - w tych chaszczach oraz w niedokończonej budowie przy ul. Rosoła
przesiadują pijani bezdomni, więc
jest tam niebezpiecznie, zwłaszcza wieczorem (brak oświetlenia, latarni).
Strach jest spacerować (chyba, że z dorodnym psem) i ćwiczyć na siłowni (jedyne światło to latarnia z pobliskiego
parkingu).
Reasumując -moja propozycja &#x2013; Park Wynalazców"
43
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Uporządkowanie terenów zielonych to bardzo dobry pomysł! Warto wytyczyć alejki, postawić ławki i kosze na śmieci.
Wybudować nowoczesne place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Górkę można wykorzystać jako górkę saneczkową.
Możliwe do realizacji - mała architektura parkowa
Może jakaś kawiarnia przyjazna dzieciom? Myślę, że dobrym pomysłem jest również wybudowanie toru agility dla psów.
zgodna z ustaleniami mpzp, realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w granicach terenu ZPU,
Dzień dobry,
realizacja obiektów kubaturowych obsługujących
Jestem za zagospodarowaniem tego terenu i stworzeniem tam parku, dużego wybiegu dla psów i miejsca do
zespół rekreacyjnych mających charakter lekkich
swobodnej zabawy dla dzieci. Duży trawnik do siedzenia i biegania, nie zanieczyszczony psimi kupami, mógłby być
pawilonów parkowych, wpisanych harmonijnie w
miejscem do gry w piłkę, na piknik i sąsiedzkie spotkania. Nowoczesny plac zabaw obok z pewnością także znajdzie
zieleń wyłącznie w granicach obszaru ZPU
zwolenników. Dobrym pomysłem jest też toaleta przy parku, szczególnie dla dzieci.
Pozdrawiam!
Moje propozycje dotyczące nowego parku.
1. Miejsce do ćwiczeń Parkour.
2. Elementy edukacyjne z ciekawostkami przyrodniczymi, zwierzętami dla dzieci i dorosłych np: drewniane odwracane
klocki z jednej strony z obrazkiem z drugiej z opisem.
3. Kwiatowe klomby.
4. Domki dla różnych gatunków ptaków.
5. Alejki z drewna i kamienia.
Pozdrawiam
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Możliwe do realizacji - mała architektura parkowa
zgodna z ustaleniami mpzp, realizacja urządzeń
rekreacyjnych wyłącznie w granicach terenu ZPU,
"elementy edukacyjne" - brak szczegółów
uniemożliwia zbadanie zgodności z ustaleniami
mpzp
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Witam.
Jestem mieszkanka bloku przy ul. ROSOŁA z widokiem na cały obszar górki. Bardzo cenię sobie ten naturalny
krajobraz, których tak niewiele zostało już Na Ursynowie. Widok z okna był jednym z najważniejszych dla mnie spraw
przy wyborze mieszkania i ten właśnie widok na Naturalna zieleń jest dla nas największym atutem. Ursynów w ostatnich
latach stał się i staje nadal Wielkomiejski. Duże, zatłoczone skrzyzowania jak to przy Rosoła i Ghandi, szerokie
wybetonowane chodniki, halas samochodów, autobusów i motorów, przytłaczaja mieszkańców. Idąc tymi chodnikami
często zbaczam z drogi chcąc ominąć te wybetonowane, palace latem od słońca skrzyżowania i przemykam w cieniu
drzew idąc wydeptana ścieżka. Tam jest od razu ciszej, tam słychać śpiew ptaków i szelest liści, tam można się
oderwać od miejskich ulic i schłodzić w cieniu drzew. Tylko ze tych drzew ostatnio ubyło. Ktoś nakazał je powycinać.
Tego zupełnie nie rozumiem. Najpiękniejszy jest naturalny krajobraz!
Mam dwójkę małych dzieci, które chętnie przychodzą na gorke. Moje dzieci kochają zwierzęta i potrafią z nimi
funkcjonowac. To kwestia wychowania. Kto się nie wychowywał w Zgodzie ze zwierzętami będzie mówił, że ten teren
to sralnia dla psow. Ich właściciele sprzataja po swoich pupilach a groźne psy nie biegają luzem. Fajnie, że te
Możliwe do realizacji - nie koliduje z ustaleniami
czworonogi mają gdzie pobiegać, takie miejsce powinno dla nich być. Gdzie na Ursynowie może pies pobiegać,
mpzp, realizacja urządzeń rekreacyjnych wyłącznie
pobawić się z drugim psem? Nie ma takich miejsc a powinny być. Skoro to miejsce w sposób naturalny stało się takim
na terenie PZU
jakie jest to powinno takie zostać. Widać takie było zapotrzebowanie mieszkańców. Dzieciaki świetnie się bawią zima
na górce. Sama przychodzę z moimi dziećmi i razem z dziesiątkami innych dzieci zjeżdżają na sankach z górki.
Niestety te nowoczesne parki kojarzą mi się z betonowymi chodnikami, betonowymi placykami, uregulowana zielenią,
co wiąże się z wycinka drzew i krzewów, które nie pasują do koncepcji i wizji projektanta, najczęściej nie mieszkańca tej
części Ursynowa a więc osoby, która nie korzysta i nie będzie korzystała z tego miejsca.
Zapewne Mamy chciałyby fajny i duży plac zabaw dla dzieci. Oczywiście jestem za ale proszę pamiętac, że Najlepsze
place zabaw są wśród dużych drzew, czyli - zacienione. Nawet najfajniejszy plac zabaw niezacieniony bądź zbyt mało
zacieniony będzie pusty latem.
Proszę też pamiętać, że betonowe chodniki i place na tym terenie nie tylko Zdegraduja go ale stworzą wielki plac
budowy na conajmniej 2 lata a tego nie chce ją ani moja rodzina ani sąsiedzi. Nie stwarzajmy czegoś podobnego do
pseudo parku na Kabatach przy bażantarni gdzie dominuje beton, place zabaw w pełnym słońcu, niewiele tam trawy,
drzew i miejsca na rodzinny piknik na dużej przestrzeni. Tam zrobiło się ciasno i niestety betonowo.
Pozdrawiam serdecznie
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W dniu 10 października uczestniczyłam w konsultacjach społecznych - w spacerze po terenie u zbiegu ulic Gandhi i
Rosoła.
Chciałabym przekazać moje uwagi w sprawie ewentualnego zagospodarowania tego terenu:
1. Jestem za pozostawieniem terenu w możliwie jak najbardziej zbliżonym „stanem” do obecnego - z niewielkimi tylko
adaptacjami wtopionymi w obecny krajobraz.
2. Uwzględnieniu przy ewentualnym zagospodarowywaniu terenu możliwości osób w średnio-starszym wieku, osób nie
w pełni sprawnych – ale osób, które gdyby miały gdzie odpocząć w trakcie „zdobywania” szczytu i schodzenia z niego –
mogłyby cieszyć się tym wyjątkowo urokliwym miejscem na równi z dziećmi, ludźmi sprawnymi, czy psami. Zgodnie z
hasłem akcji „Ursynów 60+” -„WSZYSCY SĄ WAŻNI!”.
3. Na górce – raczej nie na środku (by w zimie nie przeszkadzały saneczkarzom itp.)– a raczej na bocznych terenach
ustawienie w różnych miejscach, przyjaźnie-estetycznych miejsc do odpoczynku – np. niewielkich siedzisk. ławeczek,
niewielkich i niezbyt „zaburzającymi widoki” altanek z siedziskami (dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie
chcą siadać na trawie, lub chcieliby na „złapanie oddechu” przed „zdobyciem szczytu” - przycupnąć na chwilkę czy
dłużej.
4. Na płaskim terenie zagajnika od południowo-zachodniej strony górki , ale i w innych miejscach podnóża wokół górki wtopioną w krajobraz – z myślą o bezpieczeństwie w zimie, saneczkarzy „ścieżkę zdrowia” nie tylko dla dzieci, ale
przyjazną dla tych 60+. Nie „plac tortur” – ale kilka punktów gdzie z pewną dyskrecją, bezpiecznie, ludzie z różnym
poziomem sprawności mogliby wykonać parę ćwiczeń na świeżym powietrzu – bez zagrożeń, skrępowania i obaw
różnego typu.
5. Popieram również pomysł, „łąki kwietnej” oraz posadzenia pewnie krzewów lub paru drzew, które choć troszkę
zasłoniłyby widoczne budynki, dając poczucie większej dyskrecji i dla mieszkańców domów i osób wypoczywających na
górce.
6. Co do nazwy – dla mnie to „Górka Na Skraju”
Życzę powodzenia w realizacji przyszłych planów, proszę jednocześnie o pamiętaniu, że „WSZYSCY SĄ WAŻNI!”.
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Możliwe do realizacji - 1) nie koliduje z ustaleniami
mpzp 2) i 3) możliwość realizacji obiektów małej
architektury zgodna z ustaleniami mpzp 4)
możliwość realizacji urządzeń rekreacyjnych
wyłącznie na terenie ZPU (zagajnik znajduje się na
terenie ZPP) 5) nie koliduje z ustaleniami mpzp 6)
ustalenia mpzp nie regulują nazwy parku
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Witam,
W końcu nareszcie dzielnica wzięła się za ten teren. Ponieważ niedaleko mieszkam to bardzo często tam chodzę na
spacery i zaznaczam, ze nie mam psa. Popieram budowę parku polskich wynalazców, bo taka nazwa jest chyba
formalną nazwa tego parku (w każdym razie ja takiej używam i jest ona w internetach) i dobrze, że trwają konsultacje.
Niestety nie mam czasu w nich uczestniczyć ale ponieważ jest mi ten teren bliski postanowiłem napisać, co ja widzę na
tym terenie.
1. górka musi pozostać
2. nie mam zdania co do psów ale chyba powinny one chodzić tam w kagańcach i na smyczy
3. usuńcie te ruiny niedoszłej przychodni, straszą i są skupiskiem bezdomnych
4. fajnie gdyby pojawiły się ławki aby można było sobie usiąść na szczycie i na przykład poczytać książkę
5. dobrze gdyby pojawiło się coś dla dzieciarni bo na Imielinie placów zabaw to jak kot napłakał
6. jak to ma być park wynalazców, to chciałbym się coś o nich dowiedzieć.
7. mojej siostry dzieciak lubi tam chodzić na sanki w zimę, tak więc, musowo musi to być górka saneczkowa.
Mam nadzieję, że coś tu fajnego powstanie. Czekam na dobre wieści.
pozdrawiam

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji w obrębie terenu należącego
do m.st. Warszawy - 1) zgodne z ustaleniami mpzp
2) brak związku z ustaleniami mpzp 3) teren poza
granicami obszaru konsultacji społecznych 4)
budowa obiektów małej architektury o funkcji
parkowej zgodna z ustaleniami mpzp 5) realizacja
obiektów rekreacyjnych wyłącznie na terenie ZPU
6) brak związku z ustaleniami mpzp 7) realizacja
obiektów rekreacyjnych w oparciu o istniejące
ukształtowanie terenu takich jak tor saneczkowy
wyłącznie na obszarze ZPU

Bardzo dobre miejsce na park! Propozycje:
1. Chętnie widziałbym tam wydzielone (ogrodzone) miejsce zabaw dla mniejszych dzieci.
2. Konieczne jest moim zdaniem wydzielone (ogrodzone) miejsce dla psów na wzór wybiegu przy Ogrodzie Krasińskich
(ze śluzą wejściową, z ławkami, kamieniami do siusiania, palikami do slalomów, krzakami, trawnikiem, koszami na psie
nieczystości oraz dostępem do bieżącej wody do picia). Wybieg dla psów jest niezbędny, ponieważ zwyczajowo na
górkę przychodzi dużo ludzi na spacery z psami. Zwyczaj należy uszanować.
Możliwe do realizacji - możliwość realizacji
3. Część wspólna parku (nieogrodzona) musi być dostępna zarówno dla ludzi z psami, jak i bez.
ogrodzen wyłacznie na obszarze ZPU
3. Pożądane elementy małej architektury, sztuki, w tym ozdobne rośliny, rzeżby, ławki, alejki żwirowe oraz twarde (płyty
betonowe). Generalnie wzorem powinien być Park przy Bażantarni, który jest jednym z najładniejszych parków w
Warszawie.
4. Należy zachować istniejące stare drzewa i dosadzić nowe. Zadrzewienie będzie dawało cień i ograniczało hałas z
ulicy Rosoła.
Pozdrawiam
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Szanowni Państwo,
mieszkamy blisko tego terenu i wiemy, że nigdzie w okolicy nie ma dużego parku dla dzieci. Najbliższe dwa to Przy
Bażantarni i Park z Dinozaurami przy stacji Ursynów. Do każdego z tych parków trudno jest dojść piechotą, np. z
wózkiem. W bliskiej okolicy nie ma też parku, w którym byłyby drzewa, czyli przestrzeni, w której człowiek chciałby
odpocząć.
- Chcielibyśmy, żeby pojawił się tam park z infrastrukturą dla dzieci w różnym wieku (warto pomyśleć o miękkim
podłożu, ciekawych zjeżdżalniach - tu górka mogłaby być pomocna)
- mógłby powstać mini-park rowerowy dla dzieci, gdzie byłyby znaki drogowe, ronda, przejazd kolejowy i dzieci mogłyby
się uczyć ruchu drogowego
- jeżeli park ma nadal mieć nazwę Wynalazców to dobrze by było, żeby wynalazki były przedstawione w sposób
interaktywny, dostosowany do dzieci (a nie żeby tylko postawić tablice ze zdjęciami i tekstem, które zbledną po kilku
latach). Istnieją zabawki dla dzieci (jak np. w ogrodzie fundacji Sto Pociech na Nowym Mieście), które mogą stać w
plenerze i są edukacyjne - szalki wagi, kołowrotek do przesuwania wiaderek, możliwość przesypywania z wiaderka do
wiaderka)
- warto by zadrzewić ten teren (ale nie topolami, które bardzo pylą). Może warto we współpracy z SGGW pomyśleć o
innych drzewach/krzewach.
- dobrze, żeby było sporo ławek, na których można przysiąść
- powinna być toaleta, dobrze jeśli nie byłby to tylko Toi-Toi, który po jakimś czasie brzydko pachnie
- warto zaplanować jakiś mini-punkt gastronomiczny
- zbocze górki warto by wykorzystać zimą na zjazdy sanek (może warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu końca
zjazdu, żeby dzieci zjeżdżając, w nic nie uderzały)- na np. ogrodzeniu parku czy w innym miejscu mogłaby się pojawić
jakaś galeria zewnętrzna (artystyczna) - jak np. Galeria Przechodnia (www.galeriaprzechodnia.art.pl) działająca w
Śródmieściu, na Bemowie, na Mokotowie i na Pradze
- górkę można by wykorzystać jako przestrzeń dla widowni dla pokazów kina letniego lub jakiś spektakli dla dzieci,
seniorów
- mogłaby być stać tam tablica ogłoszeń (w jakimś ciekawym kształcie nawiązującym do tematu parku - np. rakiety) o
tym, co dzieje w się sąsiednich domach kultury, co organizuje Urząd Dzielnicy
- park można by połączyć z otwartą siłownią przy Szolc-Rogozińskiego w jakąś trasę
- trzeba by przesądzić, czy będą tam mogły wchodzić psy (według mnie - lepiej nie, chyba że przestrzeń dla dzieci
byłaby zawsze wydzielona)
- warto, żeby park był oświetlany wieczorem do np. 21.30 - dzięki temu po zmroku nie będzie niebezpiecznie, a i dzieci
będą mogły dłużej korzystać np. w okresie letnim, gdy jest jeszcze ciepło
- mogłyby się pojawić szachownice i siedzenia obok - jako miejsce do spędzania czasu dla seniorów
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie ze
względu na dostępność terenu
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- świetnie byłoby, gdyby zasiedlić park wiewiórkami; dobrym rozwiązaniem jest stworzenie kącika ze zwierzętami (mini
zoo), gdzie mieszkałyby jakieś zwierzęta (mogą być to świnki morskie, króliki, kozy). Mały wybieg dla kóz jest przy
Domu Kultury Służew. Może SGGW mogłoby tu jakoś pomóc (Wydział Weterynarii)?
- dobrą atrakcją jest fontanna - dobrze jednak, żeby nie okazało się, że przez 8 miesięcy w roku jest tylko betonową
wnęką. Atrakcją dla dzieci byłaby fontanna z bańkami mydlanymi (na pewno da się coś takiego zrobić)
Pozdrawiam,
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Dzień Dobry,
obecna górka w czasie lata jest świetnym miejscem do obserwowania gwiazd dlatego chciałabym, aby w planach o tym
pamiętać i stworzyć np. metalowe leżaki przymocowane na stałe do ziemi do obserwowania nieba. Zainteresowanym z
pewnością byłoby wygodniej obserwować w taki sposób niebo. Trzeba jednak pomyśleć o takich leżakach, w których
nie gromadziłaby się woda deszczowa.
Drugim moim pomysłem jest stworzenie wokół górki trasy asfaltowej dla rolkarzy/deskolkarzy. Nie chodzi o skatepark,
ale o zwykłą asfaltową, oświetloną drogę. Brakuje na ursynowie odpowiednich dróg a po ścieżkach rowerowych na
KENie nie zawsze da się jechać, gdyż nie są one przystosowane. Obok naturalnie mógłby być zwykły chodnik dla
pieszych.
Jeżeli natomiast będą Państwo planowali place zabaw, warto aby zaopatrzyć je nie tylko w ławki ale także wiaty
chroniące przed słońcem. Jest to bardzo istotne dla rodziców. W parku nie będzie bowiem wysokich drzew, które
osłaniają w jakimkolwiek zakresie.
pzdr.

Możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie ze
względu na dostępność terenu - realizacja obiektów
sportowych i rekreacyjnych wyłącznie na terenie
ZPU, możliwość realizacji ścieżki pieszej na
terenach ZPP i ZPU,

Popieram inicjatywę utworzenia Parku Polskich Wynalazców

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
Popieram utworzenie i nazwanie terenu zieleni w kwartale ulic Rosoła, Grzegorzewska i Szolc-Rogozińskiego „Parkiem istnieje.
Możliwe do realizacji, ale nazwa parku nie była
Polskich Wynalazców”
przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji Popieram utworzenie i nazwanie terenu zieleni w kwartale ulic Rosoła, Grzegorzewska i Szolc-Rogozińskiego „Parkiem Urząd planuje powrót do tematu, po publicznym
Polskich Wynalazców”
przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu
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Szanowni Panstwo,
popieram utworzenie i nazwanie terenu zieleni w kwartale ulic Rosoła, Grzegorzewska i Szolc-Rogozińskiego „Parkiem
Polskich Wynalazców”. Jest to wspaniałe i urokliwe miejsce dla rodzin, jedno z nielicznych na Ursynowie, gdzie zimą
dziesiątki dzieci jeżdżą na sankach, a latem idealne do spedzania czasu na piknikach.
Pozdrawiam
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Dzień dobry
Popieram utworzenie i nazwanie terenu zieleni w kwartale ulic Rosoła, Grzegorzewska i Szolc-Rogozińskiego „Parkiem
Polskich Wynalazców”).
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Szanowni Państwo!
Popieramy pomysł budowy Parku Wynalazców dla dzieci pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i
Grzegorzewskiej.
Z poważaniem
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Popieram utworzenie "Parku Polskich Wynalazcow" w kwartale ulic Rosola, Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozinskiego.
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Witam,
popieram ideę utworzenia Parku Wynalazców Polskich.
Należy dbać o tereny zielone na Ursynowie i nie zagęszczać zabudowy.
miłoby było gdyby Parku został zaprojektowanie w klimacie ogrodu angielskiego (dzikiego).
Z poważaniem
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Witam. W sprawie nazwy planowanego parku na Ursynowie mam inną propozycję niż Park Wynalazców. Mianowicie
Park im. Podróżników i Odkrywców. Wynalazcy niech sobie mieszkają obok Centrum Nauki, u nas zaś są uwiecznieni
poprzez nazwy ulic ludzie o innej zdolności i wrażliwości, czyli właśnie odkrywcy i podróżnicy :) Nie będę wymieniać
nazw ulic, które są wokół, jak ktoś nie wie, niech spojrzy na plan.
Można ustawić kamienie(głazy narzutowe) wzdłuż głównej ścieżki parku. Tak jest w Szczawnicy na promenadzie
(najdłuższej i najpiękniejszej w Polsce) a każdy kamień zdobi tabliczka z danym biograficznymi podróżnika, odkrywcy,
któremu jest poświęcony. Taka ścieżka edukacyjna, a dzięki niej młody człowiek np. zatrzymując się rowerem - rzuci
okiem przez przypadek i już wie, że żył ktoś o nazwisku Paweł Edmund Strzelecki i co zrobił, albo zdziwi się, że Olgierd
Budrewicz tak niedawno zmarł... Myślę, że Szczawniczanie nie pogniewają się za "kradzież" pomysłu. Pozdrawiam
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zieleni.

Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - nazwa parku nie była
przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji Urząd planuje powrót do tematu, po publicznym
przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu
zieleni; w pozostałej części nie koliduje z
ustaleniami mpzp
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Popieram stworzenie na terenie górki w okolicy ul. Szolc - Rogozińskiego czegoś więcej - niż kolejnego parku z
ławkami, cementowymi ścieżkami i ogrodzeniem wokół.
Uważam , że właśnie " Park Młodych Wynalazców" może być dobrą ideą na wykorzystanie i zagospodarowanie tej
okolicy, która dotąd jest sukcesywnie dewastowana przez bezdomnych popijających piwo i mocniejsze trunki oraz
przez wagarowiczów z okolicznych szkół, którzy również tam potrafią pić alkohol oraz palić - oraz tak zwane "
zioło" co rozróżniam bez trudu po charakterystycznym zapachu. Widzę to codziennie przechodząc od okolicy
budynku nr. 10 , skosem przez górkę, do ul. Rosoła. Menele piją tam w krzakach alkohol, zanieczyszczają teren
załatwiając tam swe potrzeby fizjologiczne - a rozrywką dla nich jest rozbijanie szklanych butelek o drzewa i kosze od
śmieci ( które są przez nich stale przewracane i dewastowane ) oraz wystające z ziemi ( nadal !! ) kawałki betonu i
prętów zbrojeniowych wystające d dziesiątek lat z gruntu po budowie osiedla.
z poważaniem,
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Konsultowany park nie ma nazwy - taka nazwa nie
istnieje.
Możliwe do realizacji - nazwa parku nie była
przedmiotem dociekania na tym etapie konsultacji Urząd planuje powrót do tematu, po publicznym
przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu
zieleni; zbyt mało szczegółów dot. "Parku Młodych
Wynalazców" - brak możliwości sprawdzenia
zgodności z ustaleniami mpzp
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