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Przedstawiony raport jest elementem procesu konsultacji społecznych realizowanych
przez Dzielnicę Wesoła i Centrum Komunikacji Społecznej w ramach projektu
“Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”. realizowanego
dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przeprowadzone konsultacje dotyczą koncepcji
zagospodarowania zieleńca rekreacyjnego przy ul. Jeździeckiej w Starej Miłośnie,
opracowanej przez mgr inż. arch. kraj. Katarzynę Fidurę – Tratkiewicz.

METODA KONSULTACJI Z MAKIETĄ
Zastosowana metoda konsultacji stanowiła próbę włączenia użytkowników przestrzeni do
procesu planowania poprzez konsultacje poszczególnych rozwiązań bezpośrednio w terenie.
Partycypacja to metoda włączenia użytkownika do procesu projektowania, ale nie zastąpienia
projektanta. Metoda obejmuje konsultacje na etapie powstawania projektu (po wstępnej analizie
potrzeb, ale przed wyłożeniem gotowego rozwiązania). Wszystkie działania odbyły się w
bezpośrednim sąsiedztwie terenu projektu. Na miejscu ustawiana została makieta przedstawiająca
miejsce planowanych zmian i jego najbliższe otoczenie.
Bazę makiety przedstawiającą stan obecny wykonano ze sklejki w kolorze białym. Projekt
przedstawiono w formie kolorowych ruchomych elementów, które można było dowolnie
przestawiać, zdejmować z makiety i zastępować innymi klockami przygotowanymi na potrzeby
projektu. Elementy ruchome przedstawiające formy projektowane wykonane zostały z pleksiglasu.

Część elementów – zestawy Centrum i Ares, huśtawki typu ważka i ramieniowe, bujaki, karuzela,
drążki do podciągania, stopnie i ławka do ćwiczeń, równoważnia Shaker opracowane zostały wg
projektu Katarzyny Fidury – Tratkiewicz.

Do celów przeprowadzenia konsultacji zaproponowane zostały także dodatkowe elementy
przedstawiające:
•

inne typy zabawek: domki dla najmłodszych, przeplotnie, ścianki wspinaczkowe, zjazdy
linowe,

•

urządzenia sportowe: boiska do badmintona, pole do gry w bule, skatepark, stoły do ping
ponga,

•

projektowaną zieleń w formie krzewów, kwietników, żywopłotów, pnączy

•

miejsca do urządzania grilla, pawilony kawiarniane, parasole

•

drobne formy architektoniczne: pergole, altany, ogrodzenie modułowe oraz furtki, ławki w
dwóch typach, stoły w dwóch typach, oczka wodne, fontanny, pomniki, latarnie, kosze na
śmieci

•

elementy techniczne: przejścia dla pieszych, stojaki rowerowe, miejsca parkingowe, toalety
publiczne, toalety dla psów

•

elementy przedstawiające typy nawierzchni

Działania w terenie umożliwiły bezpośredni kontakt z najbardziej zainteresowanymi
wdrażanym projektem. Makieta pozwalała na zmiany na bieżąco. Ciekawa plastycznie forma
skutecznie przyciągnęły uwagę przechodniów, co w połączeniu z dobrze przygotowaną przez Urząd
Dzielnicy informacją o projekcie zaowocowało dobrą frekwencją. Możliwość ustawienia czegoś, a nie
tylko wypowiedzenia swojego zdania, pozwoliły osłabić barierę komunikacyjną związaną z brakiem
kompetencji. Dzięki natychmiastowej weryfikacji można było zobaczyć w przestrzeni swoje pomysły.
Ujęta w klocki giełda pomysłów pozwoliła w prosty sposób podać informacje: co można, co się
zmieści, jakie są bariery techniczne.

PODSUMOWANIE AKCJI – DANE OGÓLNE
W akcji aktywnie łącznie wzięły udział 183 osoby : 130 dorosłych i młodzieży samodzielnie
wypełniających makiety oraz 53 dzieci (rysując i wspomagając rodziców w podejmowaniu decyzji i
układając makietę). Dodatkowo akcji przyglądało się wiele osób, nie biorąc w niej bezpośredniego
udziału, ale komentując i doradzając uczestnikom i zabierając materiały informacyjne.

Łącznie wypełnionych zostało 98 formularzy (76 przez pojedyncze osoby dorosłe i z małymi
dziećmi, 22 przez 2 do 5 osób reprezentujących odrębne zdanie jednocześnie ). Udokumentowanych
zostało 69 ustawień makiety, przy czym z uwagi na duże zainteresowanie makieta ustawiana była i
fotografowana tylko w przypadkach, kiedy do projektu wnoszone były zmiany. Nie
dokumentowaliśmy ustawień, które w pełni akceptowały projekt, nie wprowadzając żadnych sugestii
czy poprawek.
Wśród uczestników akcji dominowały osoby mieszkające w Starej Miłośnie (124 na 128).
Większość osób lubi tu mieszkać (115 na 130), jako zalety wskazując:
• spokój i ciszę
•

zielony charakter miejscowości, sąsiedztwo lasów, bliskość terenów spacerowych

•

dobrą komunikację z centrum miasta

•

nieuciążliwy ruch drogowy

•

dobre sąsiedztwo (mała społeczność bez kontrastów)

•

atrakcje i udogodnienia dla małych dzieci (place zabaw, przedszkola, miejsca do spacerów)

•

bezpieczeństwo

Jako wady wymieniane były:
•

hałas coraz bardziej uciążliwego ruchu samochodowego

•

gęsta nowa zabudowa często kosztem terenów zielonych

•

brak infrastruktury dla młodzieży (basenu, skateparku, ogólnodostępnych boisk, lodowiska)

•

niski standard i brak przestrzeni wspólnych, miejsc spotkań, miejsc do posiedzenia, do
zrobienia rodzinnego pikniku

Większość osób mieszka w sąsiedztwie projektowanego skweru – w domach jednorodzinnych
przy ul. Jeździeckiej i Ciekawej, w domach szeregowych przy ul. Jana Pawła II i w budynkach
wielorodzinnych kompleksu Pogodna.
Teren projektowanego skweru jest uczęszczany, zwłaszcza jako droga na skróty, ale jego obecny
stan (brak wytyczonych alejek, śmieci, psie odchody) budzi duży sprzeciw. Pojawiały się tez
informacje o obawach dotyczących tego obszaru. Postrzegany jest on jako miejsce niebezpieczne,
gdzie zdarzały się napady (zwłaszcza na młodzież), gdzie przebywają osoby nadużywające alkoholu,
zaczepiające przechodniów, używające niecenzuralnego słownictwa. Rodzice zabraniają dzieciom

przebywania na tym terenie bez opieki dorosłych. Spośród osób biorących udział w akcji nieliczni
przedstawiali ten obszar jako miejsce spacerów czy wypoczynku. Wiele osób już wcześniej myślało o
zagospodarowaniu tego miejsca (także całego obszaru leśnego między ul. Jeździecką i Pogodną).

Najczęściej proponowano zagospodarowanie całego terenu w formie:
•

parku o zielonym charakterze, z wytyczonymi ścieżkami (także do jazdy na rowerach),
oświetlonym głównym traktem (po przekątnej wzdłuż istniejącego przedeptu), kilkoma
ławkami i koszami na śmieci, z zachowaniem istniejącego drzewostanu

•

z częścią przeznaczoną na plac zabaw lub urządzenia sportowe.

•

stworzenia miejsca dla starszych dzieci i młodzieży – w formie skateparku lub boisk

•

przeznaczenia tego terenu na budowę państwowego przedszkola

UWAGI MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE TERENU PROJEKTU
Przedstawiona koncepcja zagospodarowania wyznaczonego terenu w formie skweru z
placem zabaw i ścieżką zdrowia zyskała olbrzymie poparcie. 100 osób (na 130) stwierdziło, że
odpowiada im taki sposób zagospodarowania terenu a 103 zadeklarowały, że będą z niego wraz z
rodzinami korzystać. Pojawiło się wiele uwag i sugestii, które najczęściej nie dotyczyły funkcji terenu
ale szczegółowych rozwiązań, dotyczących poszczególnych zagadnień i problemów.
Prezentowana koncepcja arch. Katarzyny Fidury-Tratkiewicz opracowana została z myślą
potrzebach różnorodnych grup wiekowych. W projekcie zaproponowany został plac zabaw dla dzieci
w wieku 1-10 lat (z huśtawką wahadłową, huśtawką wagową, piaskownicą, karuzelą, 3 bujakami),
ścieżka zdrowia dla osób powyżej 8 lat (zestaw ze ścianami wspinaczkowymi i przeplotniami, 2
zestawy poręczy, stopnie do ćwiczeń, równoważnia i ławki do ćwiczeń mięśni brzucha) oraz enklawa
dla osób starszych z ławkami.
Odnośnie podziału funkcjonalnego i wyposażenia skweru wniesione zostały następujące uwagi i
propozycje:
1. Koncepcja podziału funkcjonalnego zyskała duża aprobatę, ale wiele osób zaproponowało
korektę proporcji poszczególnych części placu przez powiększenie części dla młodzieży (76
osób na 130), nawet kosztem placu dla najmłodszych (11 na 130) i większy nacisk na
infrastrukturę dla seniorów (17 na 130). Powtarzały się opinie, że placów zabaw dla
młodszych dzieci jest już kilka, brakuje natomiast infrastruktury dla dzieci starszych (powyżej
8 lat) i młodzieży. Wiele osób skarżyło się, że istniejące place zdominowane są przez starsze
dzieci i młodzież, które nie korzystają we właściwy sposób z niedostosowanych do ich wieku
urządzeń i uniemożliwiają zabawę dzieciom młodszym. Nowopowstający plac powinien
szczególnie uwzględniać potrzeby starszych dzieci i młodzieży. Zmiana ta dotyczy przede
wszystkim ilości i rodzaju urządzeń a nie samej powierzchni przeznaczonej dla
poszczególnych grup wiekowych.
2. Wyposażenie części dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych – „ścieżki zdrowia”:
•

Przedstawione wyposażenie postrzegane jest jako infrastruktura dla starszych dzieci.
Większość dorosłych i młodzieży biorących udział w akcji deklaruje, że nie będzie
korzystać z urządzeń gimnastycznych.

•

Zdecydowanie podoba się pomysł wprowadzenia zestawu wspinaczkowego (ze
ściankami i przeplotniami) typu Ares.

•

Akceptowane są urządzenia gimnastyczne – równoważnia i stopnie do ćwiczeń,
zestawy poręczy również, ale niekoniecznie aż dwa. Krytykowano często ławkę do
ćwiczeń mięśni brzucha jako sprzęt monofunkcyjny i bezużyteczny, bo wykonywanie
tego rodzaju ćwiczeń jest krępujące w przestrzeni publicznej.

•

Wśród najbardziej popularnych propozycji wzbogacenia infrastruktury tej części
skweru pojawiły się pomysły dodania:

- miejsca do gry w piłkę, nawet o okrojonych wymiarach , w formie boiska do mini
siatkówki czy wręcz pojedynczego kosza do koszykówki
- terenu do gry w kometkę (badmintona) nawet o nieregulaminowych wymiarach
- stołu do pingponga
- dodatkowych struktur do wspinaczki o większej trudności (zaproponowany zestaw
Ares przeznaczony jest dla dzieci od 8 lat, propozycja dotyczy np. ściany
wspinaczkowej dla nastolatków)
- bieżni do biegania
- parku linowego, z wykorzystaniem istniejących drzew, nawet przy wprowadzeniu
opłat za nadzór trenera
- huśtawek dla starszych dzieci (huśtawki na placu zabaw używane przez
dynamicznych 6-8 latków stanowią duże zagrożenie dla najmłodszych dzieci)
- toru wyścigowego dla samochodów zdalnie sterowanych
- małego lodowiska wylewanego zimą
3. Często pojawiały się uwagi dotyczące kwestii skateparku (54 osoby na 130). Proponowano
wprowadzenie choćby pojedynczych, najmniejszych urządzeń umożliwiających zabawę na
deskach lub rolkach oraz realizację pełnowymiarowego skateparku w innej realizacji. Sprawa
ta budziła szczególnie wiele emocji, zwłaszcza wśród młodzieży i rodziców starszych dzieci
biorących udział w akcji.
4. Powtarzały się opinie o potrzebie dostosowania (utwardzenia) projektowanych alejek dla
rolek i małych, dziecięcych rowerów.
5. Wyposażenie placu zabaw. Proponowane wyposażenie najczęściej się bardzo podoba.
Zgłoszone uwagi czasem dotyczą szczegółowych rozwiązań technicznych, które na etapie
koncepcji nie były jeszcze widoczne. Zgłoszono:
•

potrzebę wyposażenia huśtawki wagowej w dwa rodzaje siedzisk – jedno
dostosowane dla najmłodszych dzieci

•

potrzebę zamykania piaskownicy na noc ze względu na koty, dla których ogrodzenie
nie jest przeszkodą

•

pomysł zadaszenia piaskownicy – zabawa w piasku dotyczy przede wszystkim
ciepłych słonecznych dni, kiedy potrzeba zacienienia staje się szczególnie istotna

•

zamiast jednego lub dwóch spośród trzech rodzajów bujaków proponuje się inne
urządzenia np. domek dla najmłodszych dzieci, pociąg, pojedyncze urządzenia
obrotowe i ćwiczące równowagę, inne typy karuzeli (z siedziskami, bez siedzisk, do
pedałowania itd.)

•

co najmniej dwie zjeżdżalnie w zestawie (najlepiej zorientowane w różnych
kierunkach, tak by jedna pozostawała zawsze w zacienieniu)

•

stół z siedziskami dla dzieci, przy którym można by zjeść przyniesioną kanapke czy
wypić herbatę

•

miejsce do rozłożenia koca latem

6. Bardzo często (63 osoby na 130) zgłaszana była konieczność wyposażenia skweru w większą
ilość ławek. Potrzebę taka zgłaszano zarówno ze względu na rodziców towarzyszących
najmłodszym dzieciom, jak tez młodzież i seniorów. Ławki lokalizowano więc na całym
terenie – przy urządzeniach sportowych i do zabawy, ale też w oddaleniu np. przy kolistej
alejce otaczającej skwer
7. Infrastruktura dla seniorów – oprócz większej ilości ławek zgłaszano również pomysł
ustawienie na skwerze stolika (lub stolików) do gry w szachy, warcaby czy inne gry karciane i
planszowe.
8. Ogrodzenie skweru. Kwestia ogrodzenia skweru wzbudziła wiele emocji. Zdania na temat
ogrodzenia były podzielone a stanowiska zróżnicowane. Na 130 osób 46 opowiedziało się za
całościowym ogrodzeniem placu, 31 za ogrodzeniem jedynie placu zabaw dla najmłodszych a
28 za nieogradzaniem terenu (nawet za usunięciem pasa zieleni izolacyjnej) tak by nie
odcinać skweru od reszty lasu.
9. Dodatkowe wyposażenie skweru – pomysły i sugestie:
•

Wiele osób (63 na 130) zwróciło uwagę na niedostateczna ilość proponowanych w
projekcie ławek. Dodatkowe ławki proponowane były zarówno w części dla
najmłodszych, dla młodzieży, jak też w oddaleniu od urządzeń, przede wszystkim
przeznaczeniem dla osób starszych.

•

Kilkanaście osób (16 na 130) proponowało utwardzenie większej ilości alejek, tak by
dostosować je do jazdy na rolkach i rowerkach oraz ułatwić dostęp dla osób z
wózkami i osób starszych.

•

29 osób na 10 proponowało wprowadzenie na skwer elementów małej architektury
związanych z wodą – albo w formie poidełka czy kraniku w części dla dzieci (do
umycia rąk, do zabawy) albo w formie małej fontanny.

•

Kilka osób sugerowało stosowanie na terenie skweru jedynie zieleni niskiej i wysokiej
(bez krzewów) ze względu na bezpieczeństwo.

•

Wiele osób (73 na 130) zwracało uwagę na konieczność oświetlenia skweru.

•

Często pojawiały się uwagi (31 na 130) dotyczące bezpieczeństwa. Proponowano
wprowadzenie monitoringu albo częste kontrole straży miejskiej.

•

Kilka osób proponowało wprowadzenie na skwer atrakcji dostępnych zimą – małej
górki saneczkowej albo wylewanego lodowiska.

•

Powracały pomysły organizacji na terenie skweru rodzinnych pikników – czy to na
stałym stole czy po prostu na rozłożonym kocu.

•

21 osób na 130 zwracało uwagę na konieczność zlokalizowania na terenie skweru
ogólnie dostępnej toalety.

•

22 osoby na 130 zwracały uwagę na brak stojaków rowerowych.

•

Sporadycznie pojawiały się pomysły zlokalizowania na terenie skweru małej kawiarni
lub kiosku (9 na 130).

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE KWESTII POZA OMAWIANYM PROJEKTEM
Tematem konsultacji było zagospodarowanie terenu skweru ale w trakcie rozmów z
mieszkańcami pojawiło się kilka pomysłów i uwag dotyczących innych lokalizacji:
1. Az 47 osób na 130 zwracało uwagę na konieczność zagospodarowania całego lasu a nie
tylko fragmentu na narożniku. Proponowano przede wszystkim oczyszczenie tego terenu,
wprowadzenie ławek, koszy i oświetlenia oraz koszy na psi odchody (nieliczni, którzy
sprzątają nie maja gdzie wyrzucić zebranych odchodów). Problem braku koszy na psie
odchody sygnalizowano także dla innych części osiedla, szczególnie terenów nad
kanałkiem.
2. Zwracano uwagę na brak w Starej Miłosnej miejsca spotkań dla osób z różnych grup
wiekowych np. dla organizacji rodzinnego pikniku czy grilla.
3. Brakuje na terenie osiedla państwowego przedszkola.
4. Piaskownice na dotychczasowych placach zabaw (przy Jana Pawła II) są niezadaszone i w
upalnie dni nie da się z nich korzystać.
5. Zaproponowano stworzenie nowego placu zabaw przy ul. Jana Pawła II u wylotu ul.
Jutrzenki.
6. Dwukrotnie pojawił się pomysł zorganizowania skweru z ławkami i stawami na
wykupionym od prywatnego właściciela terenie przy ul. Fabrycznej.
7. Kilkukrotnie powracał pomysł zorganizowania gdzieś na terenie osiedla górki
saneczkowej.
8. Przedstawione zostały uwagi dotyczące kwestii prawnych wyznaczonego pod projekt
terenu. Osoby zgłaszające ten problem (2) zamierzają powrócić do omawiania tej kwestii
w trakcie spotkania podsumowującego konsultacje.
9. Jedna osoba zaprotestowała przeciw urządzaniu placu zabaw z powodu zagrożenia dla
istniejącego drzewostanu. Wypowiedź ta nie została uwzględniona w statystyce,
ponieważ osoba zgłaszająca sprzeciw nie zdecydowała się na wypełnienie ankiety.

REKOMENDACJE DO PROJEKTU – PODSUMOWANIE

projekt konsultowany

projekt z rekomendowanymi przekształceniami

Na podstawie przeprowadzonych rozmów proponujemy wniesienie następujących zmian do
projektu:
1. Uporządkowanie terenu całego lasu (np. w formie akcji mobilizującej samych mieszkańców) i
wyposażenie tego terenu w kilka koszy na śmieci, ew. ławek a przynajmniej dwa pojemniki na
psie odchody u wylotów przedeptu.
2. Wzbogacenie wyposażenia placu w części „ścieżka zdrowia” o urządzenia sportowe (w
zależności od możliwości technicznych i finansowych): małe boisko do gry w
piłkę/badmintona lub pojedynczy kosz, stół do ping ponga, dodatkowe elementy do
wspinaczki zamiast proponowanej w projekcie ławki do ćwiczeń mięśni brzucha, jednego
zestawu poręczy i ew. równoważni.
3. Dodanie jednego elementu do skoków na rolkach lub deskorolkach (jedna wyrzutnia). Jeżeli
wykonanie nawet w najbardziej okrojonej formie takiej infrastruktury na tym terenie jest
niemożliwe ze względów technicznych konieczne jest urządzenie skateparku w innej
lokalizacji i poinformowanie o takich planach mieszkańców.

4. Utwardzenie alejki otaczającej plac i umożliwienie tam jazdy na rolkach i rowerkach
dziecięcych.
5. Wymianę dwóch z projektowanych na placu zabaw bujaków na inne elementy np. domek.
6. Zamontowanie huśtawki o dwóch typach siedzisk.
7. Dodanie do projektu stołu lub wskazanie miejsca gdzie można rozkładać się z kocem.
8. Wprowadzenie jednego elementu związanego z wodą.
9. Dodanie do projektu większej ilości ławek przy urządzeniach sportowych i do zabawy, ale tez
w oddaleniu między drzewami.
10. Dodanie jednego stołu do gry w szachy.
11. Wprowadzenie na skwer oświetlenia.
12. Wyposażenie skweru w kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe przy wejściach.
13. Wyposażenie skweru w jedną przenośną toaletę.
14. Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską i ustalenie częstych interwencji zwłaszcza na początku
działania skweru (także poza skwerem, na terenie lasku.

