Konsultacje organizowane sa przez Centrum Komunikacji Spolecznej Urzedu m.st. Warszawy oraz Urzad Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w ramach
projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spolecznej w m.st. Warszawie", realizowanego dzieki wsparciu udzielonemu przez Norwegie poprzez
dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA
PODZIEKOWANIA KIERUJEMY DO:

Zarzadzanie miastem oparte na zasadzie partycypacji spolecznej jest celem zarówno mieszkanców, jak i urzedników oraz miejskich aktywistów.
Z roku na rok coraz wiecej osób chce realnie wplywac na swoje otoczenie poprzez branie udzialu w podejmowaniu decyzji o tym, jakiego rodzaju
inwestycje pojawia sie w dzielnicy. Mieszkanców interesuje, w jaki sposób sa zagospodarowane pochodzace z podatków pieniadze. Czy sa one
przeznaczane na obiekty poprawiajace bezposrednio komfort zycia w ich najblizszym otoczeniu m.in. na: parki, skwery, mieszkania socjalne, nowe
drogi, przedszkola, boiska, place zabaw, czy tez np. na inwestycje infrastrukturalne: np. wezly komunikacyjne, kanalizacja wazne z punktu
widzenia wiekszych zbiorowosci lub interesów strategicznych miasta. Konsultacje spoleczne sa przykladem dzialania, dzieki któremu
mieszkancy miasta moga wplywac na polityke wladz lokalnych. Ponadto umozliwiaja one mieszkancom udzial w debacie spolecznej, co pozwala im
ksztaltowac przestrzen pozwala im ksztaltowac przestrzen publicznosc, wplywac na sposób dzialania instytucji oraz miec udzial w
podejmowaniu innych kluczowych decyzji.
Konsultacje spoleczne, mimo ze staja sie coraz popularniejsze, nie zawsze maja wplyw na odgórnie podejmowane decyzje.
Wynika to z tego, ze zarówno mieszkancy oraz mieszkanki, jak i wladze dzielnicy dopiero ucza sie tej formy wymiany wzajemnych oczekiwan.
Obecnie, nawet jesli pojawi sie po obu stronach chec wspóluczestniczenia w procesie decyzyjnym, brakuje sprawdzonych mechanizmów, które
pozwalalyby lokalnym spolecznosciom wplywac na jakosc swojego najblizszego otoczenia. Stworzenie skutecznych mechanizmów partycypacji
jest ambitnym wyzwaniem, któremu staraja sie sprostac wladze poszczególnych dzielnic i miejscy aktywisci. Dzialalnosc ta przejawia sie m.in. we
wzieciu udzialu w projekcie Centrum Komunikacji Spolecznej, "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spolecznej".
Nie mozna wyszczególnic najlepszej metody konsultacji spolecznych. Forma tego rodzaju badania powinna byc odpowiednia do podejmowanego
tematu, rodzaju omawianej przestrzeni oraz typu aktorów spolecznych potencjalnie zainteresowanych danym projektem. Konsultacje sa
procesem, w którym wladze miasta ucza sie rozmawiac z mieszkancami, ci zas podejmuja próbe zrozumienia proponowanych przez wladze
strategii rozwoju. Celem konsultacji spolecznych powinno byc dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz umozliwienie im, zabrania glosu
na dany temat. Opinie spolecznosci po winny byc uwzglednione w planowanej inwestycji albo - w przypadku, gdy ich wynik nie moze zostac
wdrozony - wladze powinny uzasadnic decyzje o jego odrzuceniu. Nawet jesli konsultacje bywaja trudne, nie powinny byc traktowane przez
urzedników jako meczacy obowiazek. Sa one szansa zdobycia wiedzy, która pozwoli uniknac zlych decyzji, generujacych dodatkowe obciazenie
dla budzetu miasta - dzielnicy - gminy. Dobrze przeprowadzone konsultacje, których wyniki zostana wlaczone do strategii planowania miasta,
sprawiaja nie tylko, ze miasto jest bardziej przyjazne, ale równiez wzrasta zaufanie mieszkanców do wladz lokalnych.

Przedmiotem konsultacji byla dwuetapowa inwestycja CENTRUM SPORTU W MIEDZESZYNIE.
W pierwszym etapie /planowany start inwestycji w roku 2012/ maja powstac:
- boiska pilkarskie
- budynek obslugujacy
Drugi etap inwestycji ma pozostac otwarty, i to on byl przedmiotem konsultacji. Pomimo ze na
planie zagospodarowania przestrzennego pojawily sie obiekty towarzyszace /hotel, basen,
boiska, korty, hala/, to ich rozmieszczenie bylo traktowane jako jedna z propozycji, której osoby
uczestniczace w konsultacjach nie musialy brac pod uwage.

DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU CENTRUM SPORTU: 2280, 0 m2
2. POWIERZCHNIA POD TRYBUNY OD STRONY UL. SOLURSKIEJ: 384, 0 m2
3. PLAC PRZED BUDYNKIEM OD STRONY ULICY RUSALKI WRAZ DOJSCIEM DO TRYBUN
O NAWIERZCHNI BETONOWEJ: 3974, 0 m2
4. TRAKTY PIESZE (SCIEZKI LESNE) ZWIROWE: 440, 0 M2
5. BOISKO 01 - GLÓWNE BOISKO PILKARSKIE O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ
Z ROLKI Z INSTALACJA OGRZEWANIA PLYTY BOISKA I AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ZRASZANIA O WYMIARACH
68x105 m.: 8249, 0 m2
6. BOISKO 02 - BOISKO PILKARSKIE TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ Z ROLKI) Z INSTALACJA AUTOMATYCZNEGO ZRASZANIA O WYMIARACH: 68x105 m POWIERZCHNI 8193,0 m2
7. BOISKO 03 - BOISKO PILKARSKIE TRENINGOWE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
ZE SZTUCZNEJ TRAWY O WYMIARACH 68x105 m.: 8193, 0 m2
8. PARKING „ZIELONY” Z KRAT TRAWNIKOWYCH AZUROWYCH PRZY UL.
GARNCARSKIEJ: 90 MIEJSC PARKINGOWYCH: 1656,0 m2
9. PARKING „ZIELONY” Z KRAT TRAWNIKOWYCH AZUROWYCH OD UL. RUSALKI: 39
MIEJSC PARKINGOWE (W TYM 6 DLA nn): 207, 0 m2
10. TERENY ZIELONE: 17505, 0 m2
11. TEREN POD PLANOWANA ULICE RUSALKI: 356, 0 m2
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Należy dokonać wycinki istniejącego drzewostanu w zakresie pozwalającym na realizację
inwestycji.
Płyta boiska głównego (01) o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, podgrzewana
instalacja glikolowa i z systemem zraszaczy, z oświetleniem 800 do 1200 lux. z 6masztów
oświetleniowych o wysokości około 18 m. Od ul. Solurskiej zaprojektowano trybuny
w konstrukcji stalowej zadaszone na 744 miejsca z możliwością rozbudowy. Zastosowano
trybuny jako gotowy produkt.
Płyta boiska treningowego (02) o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki z systemem
zraszaczy, z oświetleniem do celów treningowych z masztów oświetleniowych
o wysokości około 18m.
Płyta boiska treningowego (03) o nawierzchni z trawy syntetycznej, z oświetleniem do
celów treningowych z masztów oświetleniowych o wysokości około 18 m.
Plac przed wejściem głównym do budynku wraz z parkingiem od ul. Rusałki z wylewanych
płyt z betonu barwionego w kolorach lazurowym i białym.
Parking od ul. Garncarskiej z krat trawnikowych azurowych, wypełniony trawą, tzw.
„zielony parking”.
Parking dla autokarów od ul. Rusałki z betonu wylewanego.
Ogrodzenie zewnętrzne całego terenu „I etapu budowy” - ażurowe panelowe w kolorze
szarym o wysokości 2,5 m.
Piłko chwyty płyt boisk treningowych (02 i 03) ażurowe panelowe w kolorze zielonym o
wysokości 4,5 m.
Oświetlenie placu przed wejściowego reflektorami z elewacji budynku.
Oświetlenie parkingu przy ul. Garncarskiej latarniami parkowymi wys. 4,5m.
Oświetlenie ścieżek leśnych latarniami parkowymi wys. 4,5m.
Oświetlenie dyżurne terenu z masztów oświetleniowych boisk (wybrane oprawy).
Na terenie zlokalizowano 10 szczelnych zbiorników na ścieki sanitarne (szamba).
Docelowo przyłącze kanalizacyjne włączone będzie do miejskiej instalacji kanalizacyjnej.
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Zaprojektowanie obiektu sportowego o podstawowej funkcji, jaką będzie centrum
treningowe w połączeniu z komercyjnym wykorzystaniem funkcji usługowych,
zewnętrznych, takich jak: centrum medycyny sportowej, centrum „spa”, siłownia,
fitness, gastronomia.
Łatwość i czytelność sposobu użytkowania obiektu dla zawodników i kibiców.
Oryginalność i atrakcyjność bryły o nowoczesnym charakterze, który podkreśla
jednocześnie rekreacyjne i sportowe funkcje projektu. Intencją projektantów jest
stworzenie nowego wizualnego symbolu dzielnicy.
Zapewnienie od strony głównego trawiastego boiska /z rezerwą terenu na bieżnię
lekkoatletyczną /z trybunami w konstrukcji stalowej na 600 do 1000 miejsc pod
zadaszeniem wraz z miejscami dla niepełnosprawnych/.
Czytelność i prostota układa konstrukcyjnego oraz elewacji, pozwalające na dużą
elastyczność dzielenia powierzchni.
Możliwość wyposażenia budynku w wewnętrzną instalację logiczną,
teleinformatyczną z możliwością wykorzystania jej dla potrzeb monitoringu /telewizja
przemysłowa/, bezprzewodowy /bezpłatny/ dostęp do sieci Internet.
Wyeliminowanie barier architektonicznych.

DANE OGÓLNE
LICZBA POZIOMÓW:
WYSOKOŚĆ NETTO 1 KONDYGNACJI:
WYSOKOŚĆ NETTO 2 KONDYGNACJI:

2 naziemne
368 cm
500 cm

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

BLOK SPORTOWY
BLOK MEDYCYNY SPORTOWEJ
BLOK GASTRONOMICZNO KONFERENCYJNY
ZAPLECZE TECHNICZNE
BLO SPORTOWY, MEDYCYNY SPORTOWEJ oraz GASTRONOMICZNO KONFERENCYJNY
PIĘTRO:
POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE
BLOK ODNOWY BIOLOGICZNEJ
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I SOCJALNE BLOKU SPORTOWEGO
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I SOCJALNE BLOKU MEDYCYNY SPORTOWEJ
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I SOCJALNE BLOKU
GASTRONOMICZNOKONFERENCYJNEGO

Na konsultowanym terenie istnieje szereg
przeszkód natury formalnej:
- teren nie jest uzbrojony, kolektor
kanalizacyjny powstaje powoli i ma być oddany
nie wcześniej niż przed 2012 rokiem;
- Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Warszawy zakłada dla tego terenu 90%
powierzchni biologicznie czynnej;
- Dzielnica w swojej propozycji planu
miejscowego zakłada obniżenie tego
współczynnika dla większości działek;
- na terenie planowanej inwestycji istnieją
zamieszkałe domy /własność komunalna/;
- niektóre z domów to zabytkowe pozostałości
przedwojennej zabudowy letniskowej
charakterystyczne dla Wawra; budynki te
znajdują się w złym stanie technicznym;
- istniejący drzewostan.

Fragment rysunku Studium dla Warszawy

Podczas konsultacji, w celu poznania opinii mieszkanców Wawra (oraz innych osób
zainteresowanych inwestycja) na temat otoczenia centrum sportowo-rekreacyjnego,
stosowalismy dwa narzedzia badawcze: makiete oraz ankiete.
Temat konsultacji oraz duzy obszar, na którym ma powstac osrodek sportowo-rekreacyjny
wymagal od nas zastosowania form, które z jednej strony pozwola unaocznic teren przyszlej
inwestycji, a jednoczesnie nie beda nadmiernie ograniczaly wyobrazni pytanych.Skala, termin
wykonania oraz finansowanie inwestycji sa blizej nieokreslone. Dlatego tez skupilismy sie na
badaniu preferencji oraz relacji przestrzennych pomiedzy istniejaca koncepcja, a mozliwosciami
terenu oraz oczekiwaniami mieszkanców. Efekt naszych konsultacji nalezy wiec traktowac
bardziej jako badanie rzeczywistych potrzeb mieszkanców Dzielnicy, niz fizyczna dyspozycje
planistyczno projektowa.
Makieta:
Makieta skladala sie z planszy o wymiarze 100x70 cm przedstawiajacej wycinek Wawra, na
którego terenie bedzie miescic sie planowany osrodek sportowo-rekreacyjny.
Na mapie byl zaznaczony obszar planowanej inwestycji (faza I), teren otaczajacy planowana
inwestycje, który byl przedmiotem konsultacji oraz kilka pobliskich domów, ulic oraz tory
kolejowe. Tworzac makiete opieralismy sie na mapach dostarczonych nam przez Dzielnice Wawer.
W czasie konsultacji okazalo sie, ze byly to mapy niekompletne. Nie uwzgledniono na nich
znajdujacych sie tam domów, które wciaz sa zamieszkale.

Makieta zostala wykonana w skali 1:1000. Elementy reprezentujace poszczególne funkcje zostaly
przeskalowane - dzieki temu osoby badane musialy swiadomie wybierac,interesujace ich funkcje,
sposród wielu dostepnych. Celem bylo równiez odzwierciedlenie przeszkód terenowych, takich
jak: istniejacy na dzialce drzewostan oraz uwarunkowania formalne, takie jak procent
powierzchni biologicznie czynnej. Szereg czynników, m.in. brak ostatecznych ustalen
planistycznych (brak planu dla tego terenu, kolizja z istniejacym Studium Uwarunkowan i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Warszawy, zakladajacym dla tego terenu
90% powierzchni biologicznie czynnej) oraz brak istniejacej inwentaryzacji dendrologicznej,
uniemozliwil nam dokladniejsze odwzorowanie terenu inwestycji na makiecie.

Do makiety przedstawiającej badany obszar, dołączona była druga plansza, na której ułożono
plastikowe elementy reprezentujące różne funkcje układane przez uczestników konsultacji na
mapie. Ułożenia były fotografowane oraz dodatkowo zapisywane na specjalnie przygotowanych
formularzach posiadających również metryczkę (wiek, płeć, zawód, wykształcenie, miejsce
zamieszkania).

Uznalismy przy tym, ze mnozenie skomplikowanych relacji przestrzennych niepotrzebnie utrudni
korzystanie z makiety.

DOM KULTURY

Zaproponowalismy nastepujace funkcje:
tor do nordic walking/biegówek, tor BMX/MTB, skatepark, scianka wspinaczkowa, zespól
ogólnodostepnych boisk (pilka, siatkówka, koszykówka), ogólnodostepna scianka do tenisa, park
linowy, plac zabaw, pole piknikowe (zima slizgawka), otwarty amfiteatr, muszla koncertowa, dom
kultury, basen, hotel, sciezka zdrowia, klub tenisowy, punkt naprawy rowerów, wypozyczalnia
rowerów, altanka dla matek karmiacych piersia, kawiarnia, restauracja, wypozyczalnia lyzew,
miejsce do grillowania, hala do squasha, hala do badmingtona, stoly ping-pongowe (na wolnym
powietrzu), zestawy areobowe (na wolnym powietrzu), zdrój z woda pitna.

Dodatkowo przygotowalismy zestaw pustych elementów, na których mozna bylo dopisac funkcje,
których wczesniej nie przewidzielismy. Podczas konsultacji pojawily sie ponizsze dodatkowe
funkcje:

Mieszkańcy zapoznawali
się z terenem oraz
wybierali funkcje i lokowali
je na wybranych działkach

6 kortów ziemnych, bar, stadnina konna, hala z pelnowymiarowym boiskiem, silownia fitness.
kregielnia, miejsce do medytacji, sala zabaw, biblioteka,miasteczko ruchu drogowego.

Ulozenia na makiecie nie moga byc traktowane jako projekty zagospodarowania przestrzeni,
poniewaz wielu uczestników konsultacji, pomimo, iz wiedzialo, gdzie lezy teren przyszlej
inwestycji, to nie umialo przypisac dzialek widocznych na mapie do konkretnego miejsca na
makiecie. W trakcie konsultacji okazalo sie , ze teren jest nieuzbrojony /tj. nie ma w sasiedztwie
terenu inwestycji sieci miejskich mogacych ja obsluzyc/. Pojawily sie watpliwosci co do realizacji
projektu w jego obecnej formie ze wzgledu na duza uciazliwosc np. halas lub inne uciazliwosci
zwiazane z obecnosc duzej liczby osób (zwlaszcza pod czas meczów). Ze wzgledu na sytuacje
podjelismy decyzje, ze nasza makieta bedzie sluzyla bardziej jako pretekst do rozmowy o
przestrzennych relacjach róznych elementów. Zalozenie to spotkalo sie ze zrozumieniem
uczestników, prowokujac do rozmów na interesujace tematy /m.in. park linowy i sciezka zdrowia
blizej terenów zamieszkalych, bo sa ciche, a skatepark daleko, poniewaz generuje duzo halasu;
albo ulozenie domu kultury blisko muszli koncertowej lub toalety kolo placu zabaw/.
Zachecalismy podchodzace do nas osoby do ustawiania indywidualnych ukladów elementów
osrodka sportowo-rekreacyjnego. W sytuacjach, kiedy pojawial sie tlum, albo rodziny chcialy
ustawiac funkcje razem, pozwalalismy na zbiorowe ustawienia.
W sumie zebralismy 81 ustawien.

Drugim narzedziem badawczym byla ankieta zlozona z pieciu pytan dotyczacych aktywnosci
fizycznej. Zachecalismy do wypelnienia ankiety indywidualnie albo do odpowiedzi na pytania
zadawane przez zespól badawczy (kiedy dana osoba odmówila ustawiania elementów na makiecie,
albo nie miala takiej mozliwosci, bo makieta byla zajeta przez inne ustawienie, a dana osoba nie
mogla lub nie chciala czekac).
W ankiecie pytalismy osoby badane, o to czy uprawiaja sport. Interesowalo nas równiez, czy ktos z
ich rodziny uprawia sport. Jesli tak, to jaki/jakie oraz gdzie. Mialo to na celu zachecenie
odpowiadajacych do myslenia nie tylko o wlasnych, ale równiez o cudzych preferencjach. Wazna
kwestie dla tematu konsultacji poruszalo pytanie, czy osoby badane korzystaja z infrastruktury
sportowej na terenie Wawra i czy brakuje im takiej infrastruktury. Uzyskalismy wiele odpowiedzi na
pytanie, jakie funkcje sportowo-rekreacyjne powinny ich zdaniem byc uwzglednione w powstajacym
na terenie Wawra osrodku. Do wyboru byly te same funkcje co, na makiecie oraz mozliwosc
dopisania wlasnej. Zapisywalismy równiez inne uwagi, które pojawialy sie podczas wypelniania
ankiety, dotyczace bezposrednio lub posrednio planowanej inwestycji.
Otrzymalismy 89 wypelnionyc h ankiet.
Dodatkowo mieszkancy Wawra mieli mozliwosc zglaszania swoich uwag na
konsultacje@wawer.warszawa.pl. W trakcie trwania konsultacji otrzymalismy 2 e-maile.

adres:

MIEJSCA KONSULTACJI
Podczas konsultacji odbylo sie szesc spotkan z mieszkancami i mieszkankami Wawra.
Spotkania w Urzedzie Dzielnicy mialy na celu zapoznanie obecnych z idea konsultacji spolecznych
prowadzonych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji spolecznej w m.st.
Warszawie", prezentacje I fazy inwestycji - Centrum Sportu w Miedzeszynie. Oraz wysluchanie
uwag mieszkanców i mieszkanek na temat przyszlego zagospodarowania pozostalego terenu
(dyskusja oraz ustawienia na makiecie). Podczas tych spotkan na sali obecni byli równiez
przedstawiciele Dzielnicy, do których mieszkanki i mieszkancy mogli kierowac pytania zwiazane z
inwestycja.
Cztery spotkania terenowe sluzyly dotarciu do trzech grup osób potencjalnie zainteresowanych
powstajacym osrodkiem sportowo-rekreacyjnym. Po pierwsze, do osób, które sa zainteresowane
sportem i chodza na imprezy sportowe, jako widzowie lub uczestnicy - spotkanie podczas
Festynu i Marszobiegu w Centrum Zdrowia Dziecka oraz imprezy "Sport i zabawa na wesolo". Po
drugie, do mieszkanców okolic planowanego osrodka - w tym wypadku ze wzgledu na brak
jednego wyraznego centralnego miejsca w Miedzeszynie (placu, skweru, domu handlowego, etc.)
zdecydowalismy sie postawic nasze stanowisko w niedziele przed wejsciem do kosciola parafii
Matki Boskiej Dobrej Rady. Po trzecie, do mieszkanców dzielnicy Wawer, którzy nie mieszkaja w
bezposredniej bliskosci do planowanego osrodka. W tym wypadku, zdecydowalismy sie na miejsce
pod arkadami domu handlowego "Fala" w Falenicy, pod którym zapraszalismy do wyrazenia swojej
opinii osoby, które przyszly lub przyjechaly na zakupy.
Poza Festynem i Marszobiegiem w Centrum Zdrowia Dziecka, na którym bylo wiele osób spoza
dzielnicy Wawer (byly tam zarówno osoby z innych czesci Warszawy, jak i z innych miast Polski),
to podczas pozostalych spotkan wiekszosc osób, które dzielily sie z nami opinia pochodzilo z tej
czesci Wawra, w której odbywalo sie spotkanie. Im dalej konsultacje odbywaly sie do terenu
przyszlego osrodka sportowo-rekreacyjnego, tym silniej mieszkancy podkreslali koniecznosc
zajecia sie innymi kwestiami (np. jakoscia dróg, brakiem sieci kanalizacyjnej oraz stanem juz
istniejacych boisk). Mieszkancy Falenicy chetnie mówili o tym, co powinno byc wedlug nich w
dobrych osrodku sportowo-rekreacyjnym, ale jednoczesnie podkreslali, ze planowana inwestycja
jest dla nich trudno dostepna ze wzgledu na brak wygodnych polaczen komunikacyjnych, co
sprawi, ze pewnie nie beda z niej czesto korzystac. Z kolei mieszkancy Miedzeszyna skupiali sie
glównie funkcjach niosacych za soba jak najmniej uciazliwosci - obiekt powstanie w ich
bezposrednim sasiedztwie. Zwracali uwage na koniecznosc zapewnienia odpowiedniej ilosci
parkingów oraz martwil ich zgielk i halas.

27/10/10
09/11/10
URZĄD DZIELNICY WAWER
MIEDZYLESIE

24/10/10
CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
FESTYN I MARSZOBIEG
MIEDZYLESIE

07/11/10
PARAFIA MB. DOBREJ RADY
MIEDZESZYN

PLANOWANA LOKALIZACA
CENTRUM SPORTU

05/11/10
DOM HANDLOWY ‘’FALA’’
FALENICA

06/11/10
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 111
FESTYN ‘’SPORT NA WESOŁO’’
FALENICA

Podczas konsultacji zebraliśmy dane z 81 ułożeń makiety oraz 89 ankiet. W sumie 170 zestawów
odpowiedzi. Najwięcej (36%) respondentów stanowiła grupa osób w wieku 32-44 lata, w grupie 712 lat było 10 ustawień, 23 ustawienia w grupie wiekowej 13-19 lat, 20 ustawień w grupie 20-31
lat, 40 osób w grupie 45-59 lat, 18 osób ponad 60 lat. Pięć propozycji rozłożenia funkcji było
ustawianych zbiorowo. W takich przypadkach staraliśmy się zaznaczać, która osoba układała
poszczególne elementy.
W przypadku ankiet najwięcej (33,7%) respondentów stanowiła grupa osób w wieku 32-44 lata, w
grupie 7-12 lat były 3 odpowiedzi, 10 odpowiedzi w grupie wiekowej 13-19 lat, 14 odpowiedzi w
grupie 20-31 lat, 25 osób w grupie 45-59 lat, 7 osób ponad 60 lat. Wśród respondentów było 94
kobiet (55% całości), 76 mężczyzn (45% całości).

Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi były 142 osoby, które mieszkają w dzielnicy Wawer (55
osób z Wawra, 37 z Miedzeszyna, 35 z Falenicy, 9 z Radości, 5 z Międzylesia, oraz jedna z
Aleksandrowa), trzy osoby z Józefowa, jedna osoba z Wesołej, oraz 24 osoby mieszkające w
dalszej odległości od dzielnicy Wawer.
Wśród wszystkich ustawień najpopularniejsze były: basen (91 wskazań), tor do nordic walking
(90 wskazań), plac zabaw (84 wskazania), park linowy (82 wskazania), kawiarnia (70 wskazań),
stoły do ping-ponga (58 wskazań), ślizgawka (56 wskazań) skatepark (55 wskazań), muszla
koncertowa (45 wskazań), dom kultury (43 wskazania), zdrój z wodą pitną (43 wskazania),
altanka do karmienia piersią (40 wskazań).
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FUNKCJE SPORTOWE NA OTWARTYM POWIETRZU
Dużą popularnością cieszyły się funkcje sportowe na otwartym powietrzu, takie jak: tory do
nordic walking, biegówek i rowerów, tor do BMX/MTB, ścieżki zdrowia, zespół ogólnodostępnych
otwartych wielofunkcyjnych boisk, park linowy, ścianka wspinaczkowa. Mieszkańcy wybierając
poszczególne funkcje, podkreślali, że są one pozytywne, ponieważ nie zagrażają drzewom,
których wycinki się obawiają. Obiekty, takie jak: zestawy aerobowe czy ścianka wspinaczkowa
były również pożądane przez mieszkańców - ich zdaniem generują one niewiele hałasu. Jednak
kryterium głośności nie było decydujące, o czym świadczy popularność skateparku w wielu
ustawieniach, niezależnie od grupy wiekowej.
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WYBRANE FUNKCJE REKREACYJNE NA OTWARTYM
POWIETRZU WG PŁCI

FUNKCJE SPORTOWE ZAMKNIĘTE WG PŁCI

Obok funkcji stricte sportowych waznymi obiektami,wedlug badanych, byly równiez przestrzenie
do rekreacji, takie jak: place zabaw, pole piknikowe pelniace zima funkcje slizgawki. W zestawie,
który zaproponowalismy byly równiez wazne obiekty uzupelniajace, chociaz czesto pomijane
przez architektów oraz miejskich planistów: altanka do karmienia piersia, zdrój z woda pitna czy
toaleta publiczna. Mimo iz dla wielu mieszkanców byly to funkcje, które poczatkowo dziwily, to
bardzo chetnie je ustawiali. Altanka do karmienia piersia pojawila sie w 40 ustawieniach (21
kobiet, 19 mezczyzn), zdrój z woda pitna w 43 ustawieniach (26 kobiet, 17 mezczyzn). Obie te
funkcje najczesciej byly ustawiane przy placu zabaw.

Ze wzgledu na strefe klimatyczna, w której lezy Warszawa (zwlaszcza niska temperature
przez wiekszosc dni w roku i wiele dni deszczowych) badane osoby zwracaly uwage na
koniecznosc powstania kolejnych zamknietych obiektów sportowych, osoby badane
zwracaly uwage na zamkniete obiekty sportowe. Mimo iz, w pazdzierniku 2010 roku zostal
otwarty basen w Aninie, a czesc osób, korzysta z basenu w Józefowie, pojawilo sie az 90
wskazan basenu jako waznego elementu nowo powstajacego osrodka sportoworekreacyjnego. Druga najpopularniejsza propozycja byl zestaw ogólnodostepnych
wielofunkcyjnych boisk i hal, na których mozna uprawiac rózne sporty np. koszykówke,
siatkówke, pilke reczna, sumo.
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FUNKCJE KULTURALNE I SPOŁECZNE
SPOLECZNE WG PŁCI
PLCI
Waznymi elementami, wedl ug badanych byly, przyszlego osrodka sportowo-rekreacyjnego
wedlug opinii mieszkanców Wawra powinny byc nie tylko obiekty sportowe, ale równiez funkcje
oferujace program kulturalny. Najczesciej wskazywanymi obiektami byly: sala koncertowa,
amfiteatr oraz dom kultury. Jednoczesnie mieszkancy Wawra wskazywali na zasadnosc
tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnych oraz kompleksów budynków, które beda odpowiednie
zarówno do organizowania koncertów, jak i imprez tanecznych czy warsztatów dla dzieci. Waznym
elementem byla zimowa wersja placu zabaw, która w opinii pytanych osób powinna byc parkiem
rozrywki dla najmlodszych dzieci. Dzialalaby ona jako przedszkole sasiedzkie, w którym
zaangazowani rodzice mogliby opiekowac sie równiez cudzymi dziecmi. Szeroko pojeta funkcja
zamknietej sali zabaw powinna oferowac równiez atrakcje dostosowane do potrzeb osób
doroslych.
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Umieszczenie funkcji rekreacyjnych i kulturalnych w pobliżu obiektów sportowych pozwoliłoby
całym rodzinom przebywać na terenie jednego obiektu. Takie rozwiązanie zlikwidowałoby
konieczność przemieszczania się rodziców lub opiekunów do innego miejsca podczas treningów ich
podopiecznych. Ograniczyłoby to ruch samochodowy na terenie dzielnicy.

INNE FUNKCJE ZAMKNIĘTE WG PŁCI
Istotnym elementem, na który wskazywali mieszkańcy sŕ równieý usůugi gastronomiczne i drobny
handel. Wúród badanych najpopularniejszym wskazaniem byůa kawiarnia (70 wskazań) oraz
restauracja (39 wskazań). Wybierajŕc kawiarnić czćsto podkreúlano koniecznoúă dostosowania
oferty do zarobków mieszkańców Wawra. W idealnej kawiarni ceny powinny byă niýsze niý w
kawiarniach sieciowych. Wúród wskazań trzykrotnie pojawiů sić sklep spoýywczy, który byů
traktowany jako alternatywa dla droýszej kawiarni i restauracji. Trzy razy wymieniono równieý
bar - zlokalizowanie takiej funkcji na terenie oúrodka, w mniemaniu jednej z mieszkanek, byůoby
rozwiŕzaniem dla lokalnego problemu - můodzi ludzie czćsto po rozegranym meczu wychodzŕ
poza teren oúrodka, pijŕ alkohol i haůasujŕ, co jest duýŕ uciŕýliwoúciŕ dla okolicznych
mieszkańców. Wynika to z braku wydzielonego, dostosowanego do potrzeb můodych ludzi miejsca.
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NAJPOPULARNIEJSZE FUNKCJE W GRUPACH WIEKOWYCH

60+
W grupie badanych powyzej 60 roku zycia najwieksza popularnoscia cieszyly sie: basen, kawiarnia
oraz plac zabaw, z którego mogliby korzystac równiez dorosli. Wiele osób wskazalo równiez
na koniecznosc utworzenia zespolu ogólnodostepnych boisk. W tej grupie wiekowej wiele osób
deklarowalo chec korzystania ze stolów do ping-ponga oraz toru do nordic walking. Pojawilo sie
wiele interesujacych uwag na temat zagospodarowania terenu pod katem nordic walking - osoby
badane uwazaly, ze ze wzgledu na obecnosc rozleglych terenów lesnych w Wawrze, wydzielanie
przestrzeni potrzebnej do uprawiania tego sporu na terenu osrodka sportowo-rekreacyjnego nie
jest konieczne.

45-59
Wsród oczekiwan osób w wieku 45-59 lat najczesciej pojawial sie basen. Duza popularnoscia
cieszyly sie równiez: muszla koncertowa, kawiarnia, zespól ogólnodostepnych boisk, park linowy
oraz plac zabaw. Ta grupa respondentów najsilniej podkreslala koniecznosc zainwestowania nie
tylko w funkcje sportowo-rekreacyjne, ale równiez w gastronomie i dostep do kultury.

32-44
W grupie osób w wieku 32-44 lata najpopularniejszymi wskazaniami byly: basen oraz plac zabaw.
Dodatkowo proponowano slizgawke, która w lecie pelnilaby funkcje pola piknikowego, kawiarnie
oraz zespól ogólnodostepnych boisk.

20-31
W grupie wiekowej 20-31 lat zdecydowanie najwięcej głosów uzyskał plac zabaw. Innymi
popularnymi funkcjami były: park linowy, basen, ścianka wspinaczkowa, zespół ogólnodostępnych
boisk oraz kawiarnia.

13-19
Wśród osób w wieku 13-19 lat, które wzięły udział w konsultacjach społecznych
najpopularniejszymi funkcjami były park linowy oraz stoły do ping-ponga. Poza tym często
pojawiały się następujące funkcje: ścianka wspinaczkowa, skatepark, plac zabaw oraz basen .

7-12
Wśród badanych w wieku 7-12 lat najwięcej wskazań uzyskały basen, hotel, kawiarnia,
skatepark oraz park linowy.

NAJPOPULARNIEJSZE FUNKCJE W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

CIEKAWE POMYSLY MIESZKANCÓW

MIEDZESZYN
Wśród mieszkańców Miedzeszyna (37 odpowiedzi) najpopularniejsze były takie funkcje jak: basen i
kawiarnia (wybrane przez 56% pytanych), park linowy oraz stoły do ping-ponga (52%), plac
zabaw i restauracja (43,5%), ślizgawka (39%), oraz ścianka wspinaczkowa i zespół
ogólnodostępnych boisk (35%). Dominowały funkcje zamknięte oraz te, które pozwolą - jak na
przykład park linowy, ocalić obecny drzewostan. Z kolei skatepark, który cieszył się
popularnością w ankietach i na makietach w innych częściach Wawra został wybrany tylko przez
30% pytanych, ze względu na wyobrażenie skateparku jako miejsca hałaśliwego, więc uciążliwego
dla sąsiadów.

TORY ROWEROWE,
ŚCIEŻKA ZDROWIA,
TOR DO NORDIC WALKING
DOOKOŁA CAŁEJ DZIAŁKI

FALENICA
Wśród mieszkańców Falenicy (35 odpowiedzi), najpopularniejsze były takie funkcje jak basen
(wybrany przez 66% pytanych), plac zabaw (48,5%), park linowy (40%), ścianka wspinaczkowa
oraz zespół ogólnodostępnych boisk (34%), oraz kawiarnia, skatepark, stoły do ping-ponga oraz
wolno stojąca publiczna toaleta (28,5%). Warto zwrócić tutaj uwagę na częstsze, niż w innych
miejscach podkreślanie konieczności postawienia dodatkowej toalety, którą zwykle odpowiadający
umieszczali albo przy placu zabaw albo przy kompleksie złożonym ze ścianki wspinaczkowej,
ścieżki zdrowia oraz parku linowego, co można rozumieć jako informację, że jeśli mieszkańcy
Falenicy, którzy wzięli udział w konsultacjach, zdecydowaliby się na odwiedzenie ośrodka
sportowo-rekreacyjnego, to czysta toaleta byłaby bardzo ważnym elementem, który zachęciłby
ich do spędzenia większej ilości czasu na terenie ośrodka. Była to ważna kwestia ze względu na
brak czystych publicznych toalet oraz odległość, która dzieli przyszły ośrodek od ich domów.

WAWER
Wśród mieszkańców Wawra (55 odpowiedzi) najpopularniejszymi funkcjami przyszłego ośrodka
sportowo-rekreacyjnego były park linowy, na który wskazało 56% pytanych osób, plac zabaw i
ścianka wspinaczkowa (53%), basen (47%), zespół ogólnodostępnych boisk, ścieżka zdrowia i
stoły do ping-ponga (36%) oraz skatepark (34,5%).

SKANSEN
DLA DOMÓW
W STYLU
"ŚWIDERMEJER"
"SWIDERMEJER"

PARK

Sytuacja w Dzielnicy stanowi dla konsultacji istotny kontekst. Wielu mieszkanców odmawialo
rozmowy na temat planowanego osrodka sportowo-rekreacyjnego i wskazywalo na
koniecznosc zajecia sie najpierw bardziej istotnymi wedlug nich tematami, jak: drogi,
kanalizacja, stan istniejacej infrastruktury sportowej. Jeden z mieszkanców Wawra w liscie
elektronicznym wyslanym na adres konsultacji wskazywal na to, ze posiadanie nowego boiska
do pilki noznej nie spowoduje rozwoju tej dyscypliny sportu, poniewaz do tego dodatkowo
potrzebnych jest jeszcze wiele rzeczy: zaangazowani trenerzy, osoby oddane pracy
spolecznej i w koncu chetne dzieci lub mlodziez. Wskazywal to, ze na terenie dzielnicy jest juz
infrastruktura sportowa (np. w Falenicy przy petli autobusowej dziala klub pilkarski). Oraz
wskazywal na niebezpieczenstwo, które wiaze sie z kosztami utrzymania tak duzego osrodka
oraz obawe, ze podzieli on los innych obiektów w Warszawie, które stoja puste, a miasto placi
za ich utrzymanie setki tysiecy zlotych: Stadion Warszawskiej Skry, tor kolarski RKS Orzel
przy Podskarbinskiej. /e-mail od p. Cezarego Królaka, z dn. 6.11.2010/.
_Na terenie Wawra znajduja sie 3 baseny:
-

w Centrum Zdrowia Dziecka przy Al.Dzieci Polskich 20,
w Instytucie Kardiologii przy ul.Alpejskiej 42
/sluza one pacjentom w/w placówek medycznych jak równiez czesciowo
udostepniane sa mieszkancom dzielnicy do celów rekreacyjnych/,
nowo powstaly basen w Aninie

_Do innych obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy naleza:
-

boisko do pil ki noznej przy ZWAR przy ul. Pozarskiego,
korty tenisowe na terenie Instytutu Elektrotechniki przy ul. Zeganskiej,
korty i hala tenisowa TKKF "Falenica" przy ul. Lokalnej,
boisko do pilki noznej Klubu Sportowego "Falenica" przy ul. Byslawskiej ,
korty tenisowe TKKF "Stadion" przy ul. Korkowej,
kilka prywatnych kortów zlokalizowanych przy prywatnych klubach
tenisowych,
obiekty wykorzystywane przez kilka prywatnych lub parafialnych klubów
sportowych,
2 skateparki w Aninie oraz Falenicy,
kryte lodowisko w Aninie /kolo basenu/,
hala sportowo widowiskowa w Falenicy.

W latach 2002-2010 na terenie Dzielnicy dzialalo 11 klubów sportowych /w tym 3 parafialne,
6 uczniowskich oraz 2 osrodki TKKF-u/. Kluby prowadzily dzialalnosc sportowa i
wychowawcza wsród mlodziezy szkolnej, jednak infrastruktura sportowa, która ww. kluby
dysponowaly byla bardzo uboga.

Rodzaj i zakres inwestycji oraz wybór tematu konsultacji budziły dużo kontrowersji wśród
mieszkańców Wawra. Wiele osób uważa, że planowana inwestycja nie powinna być priorytetem w
sytuacji, kiedy jest wiele innych nierozwiązanych do tej pory problemów. Tematy jakie poruszały
osoby przychodzące na konsultacje to:

_ZŁA
_ZLA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA:
WEWNETRZNA: brak twardej nawierzchni na wielu
ulicach, ograniczona możliwość
mozliwosc przemieszczania się
sie wewnątrz
wewnatrz Dzielnicy za
pomocą
pomoca transportu publicznego, brak ścieżek
sciezek rowerowych;
_IGNOROWANIE PRZEZ WŁADZE
WLADZE SPECYFIKI DZIELNICY: brak centrów,
podział
podzial na osiedla, utrudniona komunikacja wewnątrz
wewnatrz Dzielnicy, która
uniemożliwiałaby
uniemozliwialaby szybkie przemieszczanie się
sie pomiędzy
pomiedzy obiektami nieleżącymi
nielezacymi
w bezpośredniej
bezposredniej bliskości;
bliskosci;

_ZŁY
_ZLY STAN INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE DZIELNICY: brak
środków
srodków na utrzymanie istniejących
istniejacych przyszkolnych hal i boisk;
_DUŻA
_DUZA ILOŚĆ
ILOSC BOISK DO PIŁKI
PILKI NOŻNEJ
NOZNEJ ISTNIEJĄCYCH
ISTNIEJACYCH oraz obecność
obecnosc trzech
drużyn,
druzyn, które powinny mieć
miec oddzielne boiska w swojej części
czesci Dzielnicy
(zarówno ze względu
wzgledu na rywalizacje drużyn,
druzyn, jak i w przypadku powstania
jednego kompleksu, duża
duza odległość
odleglosc boiska od miejsca zamieszkania;
_12-LETNIA HISTORIA PRZYGOTOWYWANIA INWESTYCJI: plan
wciąż
wciaz nie jest zrealizowany /nie wiadomo, czy będzie
bedzie realizowany/.
Jednocześnie
Jednoczesnie władze
wladze odmawiają
odmawiaja rewizji planu w odniesieniu do obecnych
realiów społeczno-ekonomicznych;
spoleczno-ekonomicznych;
NA

WYKORZYSTANIE

ISTNIEJĄCEJ
ISTNIEJACEJ

_I FAZA INWESTYCJI NIEKONSULTOWANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW:
MIESZKANCÓW: elitarna, dla
wybranej grupy sportowców, a determinuje charakter ośrodka;
osrodka;
_DLACZEGO KONSULTACJE ODBYWAJĄ
ODBYWAJA SIĘ
SIE TAK PÓŹNO?
PÓZNO? Termin konsultacji
w bezpośredniej
bezposredniej bliskości
bliskosci wyborów samorządowych;
samorzadowych;
_JAKIE SĄ
SA EKONOMICZNE PODSTAWY I FAZY INWESTYCJI? Brak dostępnych
dostepnych
analiz ekonomicznych ośrodka
osrodka sportowo-rekreacyjnego. Obawa, że
ze mieszkańcy
mieszkancy
będą
beda ze swoich podatków dokładać
dokladac do inwestycji, której utylitarność
utylitarnosc jest dla
nich niejasna;
_CO STANIE SIĘ
SIE Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI
ZAMIESZKUJACYMI TEREN INWESTYCJI? Brak reakcji
Urzędu
Urzedu Dzielnicy Wawer na pisma składane
skladane przez mieszkańców
mieszkanców terenów
przeznaczonych pod inwestycję;
inwestycje;

_PUSTYNIA KULTURALNA: brak oferty kulturalnej;

_BRAK POMYSŁU
POMYSLU
SPORTOWEJ.

_WIELE PILNIEJSZYCH NIEROZWIĄZANYCH
NIEROZWIAZANYCH PROBLEMÓW DZIELNICY:
drogi, kanalizacja;

INFRASTRUKTURY

_ZŁA
_ZLA POLITYKA INFORMACYJNA DZIELNICY: nieczytelna strona WWW
WWW,,
brak zaufania wobec Kuriera Wawerskiego
Wawerskiego,, traktowanego przez
przedstawic
ieli urzędu
przedstawicieli
urzedu jako główne
glówne źródło
zródlo informacji mieszkańców
mieszkanców Dzielnicy;
_CO Z ZIELENIĄ?
ZIELENIA? Obawa o to, że
ze las na terenie inwestycji zostanie
wycięty
wyciety i zastąpiony
zastapiony trawą
trawa lub boiskiem. Projekt nie uwzględnia
uwzglednia walorów
krajobrazowych terenu;
_BRAK ISTNIEJ
ĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ISTNIEJACEJ
/nieukończony
/nieukonczony kolektor ściekowy/;
sciekowy/;
_HAŁAS
_HALAS I UCIĄŻLIWOŚCI
UCIAZLIWOSCI KOMUNIKACYJNE: dlaczego tak uciążliwa
uciazliwa inwestycja
jest realizowana wewnątrz
wewnatrz osiedla?

Lokalizacja mającej powstać inwestycji, pomimo że planowana jest w bliskiej okolicy geometrycznego centrum Wawra, w opinii mieszkańców nie jest jednoznacznie
atrakcyjna. Powody umieściliśmy na mapie rozpatrując je w kontekście planowanych inwestycji komunikacyjnych oraz istniejącego kontekstu.

NIE WYKORZYSTANY POTENCJAŁ
PRZYRODNICZY DZIELNICY, BRAK POWIĄZANIA
Z MAZOWIECKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM ORAZ
TERENAMI NATURA 2000
MIESZKAŃCY
MIESZKANCY CZĘSTO
CZESTO ZWRACALI UWAGĘ
UWAGE NA TO,
ŻE
ZE UŻYTKUJĄ
UZYTKUJA INFRASTRUKTURĘ
INFRASTRUKTURE SPORTOWĄ
SPORTOWA
POZA WAWREM /PRZECZEKUJĄC
/PRZECZEKUJAC KORKI LUB Z UWAGI
NA JAKOŚĆ
JAKOSC OFERTY/

NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA POWIĄZAŃ
POPRZECZNYCH UTRUDNI KORZYSTANIE
Z OBIEKTU, PODOBNIE JAK BRAK ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH ZARÓWNO W POBLIŻU
PLANOWANEJ INWESTYCJI JAK I CAŁEJ
DZIELNICY

K

K

K

SILNY PATRIOTYZM LOKALNY,
POLICENTRYCZNY CHARAKTER DZIELNICY
ORAZ ISTNIEJĄCA
ISTNIEJACA ZDECENTRALIZOWANA
STRUKTURA USŁ
L UG SPORTU
WG MIESZKAŃCÓW
ACJI
MIESZKANCÓW,, NIE WYMAGA CENTRALIZ
CENTRALIZACJI
USŁUG
USLUG SPORTOWYCH

LINIA KOLEJOWA DZIELI WAWER NA 2 STREFY,
A NIEWIELKA ILOŚĆ PRZEJAZDÓW MIEJSCAMI
TAMUJE RUCH I JEST BARIERĄ DLA LUDZI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ STARSZYCH

K

K

MIEDZESZYN NIE POSIADA CENTRUM, OBECNA
KONCEPCJA NIE JEST CENTROTWÓRCZA I NIE
STYMULUJE ROZWOJU OSIEDLA
/LEPIEJ ROZWIJAJĄ SIĘ OSIEDLA POSIADAJĄCE
MIEJSCE DLA ROZWOJU STREFY USŁUG O DOGODNYM DOSTĘPIE DLA MIESZKAŃCÓW/

K

MIEJSCA PROBLEMÓW KOMUNIKACYJNYCH
K

MIESZKAŃCY - PODCZAS SPOTKAŃ W URZĘDZIE,
SPOTKAŃ TERENOWYCH, ORAZ MAILOWO (MAIL OD P.
JACKA ZAWADY, Z DN. 28.10.2010) ZWRACALI
RÓWNIEŻ UWAGĘ NA NIEROZWIĄZANĄ KWESTIĘ
LOKATORÓW DOMÓW PRZY ULICY SOLURSKIEJ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI.

TERENY OBJĘTE
PROGRAMEM NATURA 2000
PAS NOWOPOWSTAJĄCEJ
ZABUDOWY W MIEJSCE
TERENÓW O WIEJSKIM
CHARAKTERZE
PAS ZABUDOWY O
HISTORYCZNYM, ZWARTYM
UKŁADZIE
CHARAKTERYSTYCZNYM
DLA DZIELNICY
TERENY LEŚNE ORAZ
OTULINA I MAZOWIECKIEGO
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

MIESZKAŃ
NCY NIE UZNALI LOKALIZACJI CENTRUM
JAKO ATRAKCYJNEJ /POMIMO NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI
ODLEGL OSCI OD
STACJI PKP ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
MIEJSKIEJ,,
ZE WZGL
ĘDU NA BRAK UDOGODNIE
Ń DLA OS
ÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WZGLEDU
UDOGODNIEN
OSÓB
NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ NIEDOSTATECZNĄ
NIEDOSTATECZNA LICZBĘ
LICZBE POŁĄCZEŃ
POLACZEN KOMUNIKACYJNYCH
WEWNĄTRZ
WEWNATRZ DZIELNICY/

K

K

W PRZYPADKU WPROWADZENIA DUŻEGO
WĘZŁA W OKOLICY WAŁU MIEDZESZYŃSKIEGO
I ZJAZDÓW NA ULICĘ PATRIOTÓW TRASA A2
MOGŁABY STANOWIĆ WSPARCIE DLA SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO DZIELNICY ORAZ PRZYCZYNIĆ
SIĘ DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI CENTRUM
SPORTU ORAZ ZAKRESU JEGO ODZIAŁYWANIA

_DOSTĆPNOÚĂ
_DOSTEPNOSC
egalitaryzm; zniesienie barier komunikacyjnych; brak barier architektonicznych;
róznych grup wiekowych
polityka cenowa; oferta dostosowana dla róýnych
czćúă
czesc obiektów ogólnodostepna; doprowadzenie dróg

zamknięty
zamkniety charakter kompozycji
dzieli obiekt na dwie części
czesci

umozliwic
umożliwić swobodne
przemieszczanie sie
się po obiekcie

hałas
halas ii uciazliwosci
uciążliwości
komunikacyjne

smieci

_WIELOFUNKCYJNOŚĆ
_WIELOFUNKCYJNOSC
daja moýliwoúă
mozliwosc adaptacji do róýnych
róznych funkcji;
oferta oparta o obiekty, które dajŕ
ośrodek
osrodek powinien wzbogacać
wzbogacac ofertę
oferte kulturalną
kulturalna i sportową
sportowa Dzielnicy Wawer w oparciu o potrzeby swoich mieszkańców,
mieszkanców, a nie ogólne
wyobrażenia
wyobrazenia o sportach, które są
sa ważne
wazne i popularne w Polsce;

_SPOKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZENSTWO
zarzadzania dużymi
duzymi grupami potencjalnych kibiców sportowych: parking, umieszczenie infrastruktury
stworzenie systemu zarządzania
generujacej hałas
halas z dala od pobliskich domów.
generującej

ZALECENIA :
_rozwiązanie
_rozwiazanie kwestii lokatorów domów przy ul. Solurskiej i ul. Garcarskiej;
_rewizja I fazy inwestycji, która jest negatywnie odbierana przez dużą
duza część
czesc uczestników konsultacji;
/przedstawienie mieszkańcom
mieszkancom analizy ekonomicznej powstającej
powstajacej inwestycji
inwestycji,, zarówno I, jak i II fazy/;
_usprawnienie wymiany informacji pomiędzy
pomiedzy Urzędem
Urzedem Dzielnicy i mieszkańcami
mieszkancami Wawra
/poprawienie strony WWW np. po przez wprowadzenie archiwum informacji i projektów oraz wprowadzenie możliwości
mozliwosci
bezpośredniej
bezposredniej komunikacji: dyżury,
dyzury, sprawne odpisywanie na listy zwykle i elektroniczne/;
_włączenie
_wlaczenie konsultacji społecznych
spolecznych jako nieodłącznego
nieodlacznego elementu planowania inwestycji i przeprowadzanie ich we wstępwstepnej fazie projektowania;
_wykorzystanie istniejącego
istniejacego potencjału
potencjalu kulturowego /tj. ginące
ginace zabytki również
równiez znajdujące
znajdujace się
sie również
równiez na terenie
inwestycji/;
_centrum stwarza szansę
szanse na promocje Wawra jako dzielnicy zielonej i aktywnej /poszanowanie kontekstu przyrodniczego/;
_zastąpienie
_zastapienie procedury przetargowej procedurą
procedura konkursów architektonicznych gwarantujących
gwarantujacych większą
wieksza kontrolę
kontrole jakości
jakosci
rozwiązań
rozwiazan przestrzennych;
_przedstawienie mieszkańcom
mieszkancom wiarygodnego harmonogramu inwestycji w odniesieniu do realnych możliwości
mozliwosci finansowych
Dzielnicy, problemów planistycznych i niedociągnięć
niedociagniec infrastrukturalnych.

Konsultacje społeczne rozbudziły nadzieje mieszkańców oraz szereg wątpliwości odnośnie merytorycznego przygotowania inwestycji. Wiele z
zasadnych pytań i zastrzeżeń uczestników, zwłaszcza tych dotyczących przyszłości mieszkańców domów zamieszkujących teren planowanego
ośrodka oraz analiz ekonomicznych planowanej inwestycji, nie znalazło odpowiedzi. Konsultacje pokazały też wielki społeczny entuzjazm, który
nas bardzo pozytywnie zaskoczył. Dowodzi to, że mieszkańcom nieobce są pojęcia, takie jak: społeczeństwo obywatelskie oraz patriotyzm
lokalny. Oraz, że chętni są do udziału w dalszym procesie konsultacji.
Uważamy, że proces konsultacji społecznych powinien być kontynuowany, ponieważ inwestycje o podobnym charakterze powinny najpełniej
odpowiadać potrzebom mieszkańców. Powodzenie planowanej inwestycji jest uwarunkowane akceptacją, jej przyszłych użytkowników.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone konsultacje zwrócą uwagę władz Dzielnicy na problemy ujawnione w ich trakcie, a wnioski przez nas
przedstawione okażą się inspirujące. Oraz, że wspólnie wyciągnięte wnioski będą mogły być podstawą dla poprawy jakości rozwiązań
legislacyjnych oraz przestrzennych. Niepodważalne jest stwierdzenie, iż harmonijny i dynamiczny rozwój Dzielnicy Wawer leży w interesie
zarówno urzędników jak i mieszkańców.

