Co wybudować u zbiegu ulic Kajakowej i Puławskiej? – zestawienie
komentarzy mieszkańców udzielonych w trakcie konsultacji
społecznych w Dzielnicy Ursynów.
I.

Komentarze zawarte w internetowej karcie preferencji

1. Hala do siatkówki
2. Lodowisko dostępne tylko zimą
3. Brakuje basenu w tym rejonie.
4. Pływalnia to najlepszy pomysł-prozdrowotny. Skorzystają na tym wszyscy w każdym wieku.
5. Najbardziej zależy na wydłużeniu trasy 239.
6. Zwykły basen do pływania rekreacyjnego.
7. Sklep Biedronka
8. Pływalnia i park trampolin to fajne pomysły. Natomiast lodowisko zupełnie mi się nie podoba.
pozdrawiam!
9. Tor rolkowo wrotkowy
10. Mini golf
11. Ścianka wspinaczkowa ze strefą boulderową; jeżeli by wygrały inne pomysły np. basen to na
zewnętrznej ścianie budynku można również zaprojektować ściankę wspinaczkową
12. Bieżnie do treningów lekkoatletycznych
13. Mój pomysł to rozbudowa przychodni wraz zapleczem parkingowym.
14. Hala sportowa, w tym do piłki nożnej, ping ponga
15. Tor gokartowy
16. Kryte boisko do piłki nożnej
17. Dodatkowo do pływalni warto pomyśleć o Wodnym placu zabaw
18. Kręgielnia
19. Ściana wspinaczkowa!
20. Wystarczy pływalnia sportowo rekreacyjna podobna jak na SGGW, ale z lepszą niecką rekreacyjną
(więcej hydromasaży w basenie, leżanki z masażem wodnym, zjeżdżalnie) ewentualnie wieża do
skoków do wody. Pozdrawiam Krzysztof Wardziński
21. Basen sportowy, basen rodzinny, zjeżdżalnie. Nie potrzebne są fajerwerki w stylu basenu dla
nurków.
22. Zwykły basen sportowy, basen rodzinny, bez opcji basenu dla nurków. Ew. Zjeżdżalnie dla dzieci
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23. W mojej ocenie powinno powstać pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Obecnie na
Ursynowie takiego nie ma a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Boisko przy Koncertowej
teoretycznie jest pełnowymiarowe, ale w praktyce nie jest dopuszczone do rozgrywek ligowych
przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Ursynowskie kluby, w tym czołowy SEMP liczący ponad
500 zawodników muszą korzystać z boisk na Ursusie. Dla tak dużej dzielnicy jak Ursynów, to
wstyd, by nie było porządnego zaplecza piłkarskiego
24. Bieżnia
25. Jak najbardziej pływalnia
26. Basen - świetny pomysł. Nie wiem czy flyspot to dobry pomysł - myślę, że cena za lot będzie
bardzo wysoka. Może lepiej połączyć basen z "Aquaparkiem"? Pozdrawiam, //Bartosz Urbaniak
27. Sąsiedzki skwerek dla mieszkańców Zielonego i Wysokiego Ursynowa
28. Flyspot - wątpię, by ta atrakcja przynosiła dochód.
29. Kryte boisko do piłki nożnej
30. Skatepark
31. W tej części Ursynowa nie ma basenu. Trzeba jeździć na Wysoki Ursynów lub Raszyna. Dla
okolicznych szkół jest to duży problem - organizacja transportu. Dodatkowo powstanie w
niedalekiej przyszłości wielkie osiedle z projektu mieszkanie plus. Pozostałe opcje lodowisko i
hala trampolin maja zbyt wąskie grupy docelowych użytkowników.
32. Uzasadnienia: w 2 milionowym mieście, Stolicy kraju jest tylko jedne kryte całoroczne lodowisko,
oblężone od godz.6.00 do 00.00.
33. Wszystkie projekty obarczone są jedna wadą - każdy z nich posiada element profesjonalnego
sportu lub sportu dla wybranych przez los lub posiadających wyjątkowe zainteresowania lub po
prostu pieniądze. Krótko mówiąc dla bardzo ograniczonej i wąskiej grupy ludzi. Dotyczy to basenu
głębinowego - kto będzie z niego korzystał? Tylko zapaleńcy nurkowania głębinowego, ludzie o
stalowym zdrowiu i posiadających niemałe pieniądze, aby w życiu takie umiejętności zdobyć i je
stosować. To jest garstka mieszkańców Ursynowa. Park trampolin to samo. Kto będzie mógł
pozwolić sobie na profesjonalny trening albo w ogóle na taka wspinaczkę? Znów, wysportowani
zapaleńcy, którzy lubią się wspinać po skałkach - ilu takich będzie na Ursynowie? To nie jest
masowy sport. I wreszcie lodowisko. Najbardziej z trzech propozycji prospołeczny projekt. Tylko
na ile będzie taki obiekt wykorzystany? Nawet sama sugestia o letnim wrotkarstwie podważa
sens lodowiska, bo w zimie można pojeździć na naturalnym lodzie np. na Stegnach. Jeżeli
lodowisko to raczej całoroczne. No i jak będzie trening to cały obiekt będzie zajęty, bo jak
trenować np. short track z innymi uczestnikami - nie da rady. Proponuję swój pomysł, który
częściowo pokrywa się z propozycja gminy. Basen 50 m (olimpijski) taki aby można było na nim
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rozgrywać zawody pływackie z częścią rekreacyjną na wzór Aquaparku na Warszawiance lub jak
basen WUM na ul. Rytgiera (składany z ruchomymi trybunami. Taki obiekt jest dla każdego,
młodego i starego, zdrowego i chorego (rehabilitacja) po prostu dla każdego bez ograniczeń
nawet dla niepełnosprawnych, o których chyba tutaj nikt nie myśli. Krótki basen nigdy się nie
sprawdza i jest namiastką basenu. 25 m basen jest bez sensu pod względem użytkowym i
sportowym. Taki basen można by uzupełnić o skocznie 10 m (wtedy byłyby tez warunki do
nurkowania jak to koniecznie musi być). Dobrym pomysłem jest taki basen z ruchomymi ścianami
- podobny był kiedyś na Legii. Basen 50 m z otwieranymi bocznymi ścianami szklanymi (po obu
dłuższych bokach basenu). Taki basen w lecie był jak basen na otwartym powietrzu, ale z dachem,
(czyli podczas deszczu dalej funkcjonował) Koniecznie, niezależnie od pomysłu trzeba
wybudować wielopoziomowy parking podziemny, który nie zajmie miejsca (jest drogi w
wybudowaniu, ale jest niezwykle praktyczny)
34. Mój pomysł to basen 50-metrowy z częścią rekreacyjną (basenem 20-25m) dla dzieci i dorosłych
oraz Aquaparkiem. Taka inwestycja zwróci się w dwójnasób. Młodzieży uprawiającej pływanie
pozwoli się rozwijać, starszym da możliwość rehabilitowania, rodzinom zaoferuje miejsce do
wspólnego spędzania wolnego czasu, osobom aktywnym zawodowo da możliwość utrzymywania
dobrej kondycji. Wreszcie taka infrastruktura da pracę sporej liczbie osób. Moja opinia o pomyśle
pływalni z basenem głębinowym i flyspotem: Pływalnia z basenem głębinowym wg mnie nie
spełnia funkcji społecznej. Basen głębinowy to sport dla nielicznej grupy osób uprawiających
sport na zaawansowanym poziomie amatorskim - duża rzadkość. Flyspot całkowicie
nieuzasadniony społecznie, bardzo niewiele osób może bezpiecznie uprawiać taki sport.
35. Sama pływalnia
36. Pływalnia jest świetnym pomysłem, który zapewni całoroczne miejsce rekreacji szerokiej rzeszy
mieszkańców. Ważne jest, aby były organizowane zajęcia pływania dla dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz rehabilitacja dla osób starszych. Rezygnacja z Flyspot oraz nie dublowanie
infrastruktury z domem kultury (sala taneczna) na rzecz zwiększenia ilości atrakcji typu Aquapark,
sztuczne fale, zjeżdżalnie z dachu do wody, jaskini solnej, systemu saun i łaźni ciekawie
zaprojektowanych, wyposażenia odnowy biologicznej, zdecydowanie podniesie atrakcyjność
miejsca.
37. Pływalnia. Basen głębinowy i Flyspot nie są potrzebne, natomiast zwykła pływania tak.
38. Park rowerowy do nauki jazdy na rowerze w/g zasad kodeksu drogowego.
39. Basen w tym rejonie Ursynowa jest bardzo potrzebny.
40. Basen może być nawet bez flyspotu. Byle powstał.
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41. Mój pomysł - plac aktywności/zabaw dla dzieci wczesnoszkolnych. Dla maluchów jest już przy
ulicy Białogońskiej (mały i usytuowany tuż przy ruchliwym skrzyżowaniu Tanecznej z Białogońską.
Grabów i Krasnowola nie mają takiego placu zabaw (oprócz zamkniętego z powodu remontu)
placu przy szkole nr 100, który byłby dostępny niezależnie od godzin otwarcia szkoły. Z
ławeczkami, taki z którego skorzystają też nastolatkowie i dorośli.
42. Wg mnie wystarczy basen sportowy i rekreacyjny. Basen głębinowy i flyspot nie przeszkadza, mile
widziane, ale że względu na koszty jest mniej istotne, można zrezygnować. U zbiegu Kajakowej i
Puławskiej proponuję teren do jazdy na rolkach.
43. Hala sportowa z miejscem na fitnees
44. Basen z kortami do badmintona
45. Dlaczego wspinaczka - bo jest to jedna z najlepszych form zapobiegania i leczenia skolioz,
osłabionego napięcia miedioeegi u dzieci i młodzieży. Polecana jest przez ortopedów.
46. Pływalnia, jako najbardziej potrzebny obiekt - może być bez opcji głębinowej i Flyspot ( tylko
basen plus cześć rekreacyjna dla dzieci).
47. Nowoczesny plac zabaw na Ursynowie - Grabów.
48. Tor kolarski
49. Zdecydowanie basen - i bardzo dużo osób z okolicy tak uważa
50. Pływalnia z basenem głębinowym i flyspotem to najlepszy pomysł. Pozdrawiam W Jaworski
51. Basen głębinowy czy Flyspot zastąpiłabym większym basenem rekreacyjnym i większą ilością
zjeżdżalni. Mój pomysł to teren do jazdy na rolkach i wrotkach: koło z odpowiednim podłożem.
52. Proszę Państwa Najbardziej nam wszystkim brakuje w tym rejonie pływalni i generalnie w całej
warszawie jest ich za mało. Ursynów jest potężną dzielnicą a aktualne baseny są stare i nadają się
jedynie do kompleksowego remontu. To jest najważniejsze dla zdrowia dziecka i dorosłych. Przy
szkołach w tym rejonie niczego takiego nie ma. Pozdrowienia Andrzej Żmuda
53. 2. Pływalnia z torem olimpijskim (50m) 3. pływalnia z basenem do skoków do wody 4. Pływalnia
z wodnym parkiem rozrywki Pływalnia jest pomysłem dla wszystkich (od dziecka do emeryta). Dla
lodowiska czy parku trampolin zawężamy grupę potencjalnych użytkowników.
54. Flyspot w pierwszej opcji wydaje się być zbędny, dosyć wąska grupa ludzi korzysta z takich
atrakcji. Zamiast flyspota można by pomyśleć o hali sportowej, która można by wypożyczyć bądź
organizować na niej treningi.
55. Kryta pływalnia i siłownia
56. Widziałbym w tym miejscu park dla psów z prawdziwego zdarzenia. Miał powstać taki na Polu
Mokotowskim, na 2 ha działce, z alejkami, strumyczkami, jeziorkiem, roślinnością miłą
odwiedzającym i psom. Psów przybywa a gdzieś trzeba je wybiegać. Nie w Lesie Kabackim!
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57. Pływalnia zapewnia rekreację najszerszej grupie odbiorców, od malucha do osób starszych. Może
służyć do wyczynu, rekreacji i rehabilitacji. Według mnie najlepszy wybór.
58. Ścianka wspinaczkowa.

II.

Komentarze zawarte w papierowych kartach preferencji

Komentarze do pomysłu Pływalnia
1. Basen ze ścianką wspinaczkową wyposażony w siłownię i fitness bez flyspot
2. Ze strefą dla dzieci wraz z salami gimnastycznymi, squash, badminton, ping-pong itp.
3. Wybieram basen nawet bez dodatkowych atrakcji
4. Woda ozonowana. Fajna atrakcja dla również malutkich dzieci – szkoła pływania – pływanie
najzdrowszy sport – Ursynów – dzielnica z największą ilością młodych małżeństw z małymi
dziećmi
5. Uważam, że basen głębinowy i flyspot będą generować wysokie koszty inwestycji i utrzymania
obiektu w przyszłości. Także jestem za basenem, ale bez dodatkowych ww. opcji.
6. Potrzebny taki obiekt sportowy na terenie Pyr.
7. Zamiast Flyspotu proponuję park linowy. Reszty bym nie zmieniał.
8. + sala ze ścianką wspinaczkową
9. Preferuję zdecydowanie projekt „C”, który zapewni dostępność dla mieszkańców z U.
Dodatkowo do tego prośba o sauny i zejście po schodkach do basenu rekreacyjnego (jak basen
SGGW) dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten zadowoli od niemowlaka – nauka pływania
przez przedszkola i szkoły z okolicy i również seniorów i osoby niepełnosprawne.
10. Nikt komercyjnie nie zbuduje basenu a parki linowe to są.
11. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12. Koszty wejściówek – jest drogo w Warszawie.
13. + park linowy
14. Basen dla dzieci szkolnych i seniorów a resztę terenu – ścianki wspinaczkowe i inne atrakcje na
świeżym powietrzu
15. Basen nie sportowy, ale otwarty „na ludzi” w każdym wieku.
16. Bo tu brakuje basenu, wszędzie trzeba dojechać.
17. Pomysł kiepski. Na Ursynowie są już 3 kompleksy basenów, czas na coś nowego.
18. Duży brodzik dla dzieci 0-3 lat.
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19. Uwielbiamy pływać.
20. Dzieci z okolicznych szkół mogłyby mieć WF na basenie.
21. Wyznaczone godziny do bezpłatnej rehabilitacji wodnej dla osób z uszkodzonymi narządami
ruchu – koniecznie!!!!
22. Brakuje funkcji ubocznych – saun
23. Rezygnacja z flyspotu ze względu na koszt
24. Aquapark dla rodziny
25. Żeby było nie za drogo!
26. Warto postawić na budowę basenu, ponieważ jest to miejsce rekreacji dla osób w każdym
wieku.
27. Flyspot bardzo fajny, można dorzucić symulator lotu. Baseny dla małych dzieci, basen
zewnętrzny, w basenie głębinowym zatopiony samolot.
28. Z atrakcjami dla dzieci: zjeżdżalnie, itp.
29. Zależy nam na basenie nawet, jeśli pozbawiony był dodatkowych atrakcji.
30. Basen ze skocznią.
31. Bardzo dobrze, że razem z Flyspot. Czy parking wystarczy?
32. Na lato otwierany.
33. Niekoniecznie tunel i basen głębinowy.
34. Dzieci ze szkół podstawowych jeżdżą do Raszyna na zajęcia dodatkowe i na różne inne baseny.
Mojej rodzinie najbardziej ten pomysł się podoba.
35. Brak w tej części dzielnicy. Nie trzeba wozić dzieci na Ursynów. Zwiększy atrakcyjność okolicy.
36. 25 m do sportowego pływania oraz mały basen z ciepła woda dla mniejszych dzieci.
37. Z pewnością będzie najbardziej uczęszczanym miejscem.
38. Na zielonym Ursynowie jest bardzo potrzebny. Jeśli nie dysponujemy wystarczającymi
środkami może być w wersji okrojonej.
39. Dodatkowo sauna.
40. Z wieloma atrakcjami dla dzieci.
41. Fajny pomysł z basenem głębinowym do nurkowania.
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Komentarze do pomysłu Park Trampolin

•

Park trampolin, park linowy, ścianka wspinaczkowa

•

Park trampolin, ale uzupełniony o Flyspot + siedziba dla ursynowskich harcerzy

•

Zostawić dużo zieleni

•

Powinien być podział dla dzieci i dorosłych

•

Żeby było bezpiecznie i na 100% musi być bar z przekąskami i napojami

•

Super, aby w obiekcie znalazła się też siłownia

•

Brakuje fajnego miejsca.

•

Bardzo dobry pomysł na aktywne spędzanie czasu na różny sposób. Brak parku linowego
całorocznego.

•

Bo to i dla „starych” i „młodych”

•

Na końcu, bo do wykorzystania raczej dla młodszego pokolenia .

•

Niedostępny dla seniorów.

•

Dwa analogiczne obiekty istnieją już na Służewcu i Gocławiu.

•

Można połączyć wspinaczkę z basenem, wchodzi się z wody na ściankę.

•

Dodać siłownię!

•

Połączenie zajęć z wykwalifikowaną kadrą oraz ścianką wspinaczkową jest atrakcyjną ofertą
dla starszych i młodszych.

•

Blisko jest Camp 4 – dość wyszukana rozrywka, zachęca do przyjścia, ale mam obiekcje, czy do
regularnych wizyt.

•

Pole do paintballa na piętrze

•

Ścianka nie ma liny, a jak ktoś spadnie z wysoka, to będzie leżał w szpitalu.
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Komentarze do pomysłu Lodowisko

•

Nie ma takiego obiektu w pobliżu nawet w zimie, tylko lodowiska

•

Dlaczego nie jest dostosowane do prowadzenie jakichkolwiek zawodów sportowych?

•

+ plac zabaw

•

Na Ursynowie nie ma jeszcze żadnego lodowiska (Figlowisko nie jest miejskie), a jest już kilka
basenów

•

Tak, ale to tylko jeden rodzaj sportu. Nawet w okresie zimowym lodowisko się cieszy małą
popularnością.

•

Mamy nadzieję, że nie na „suchy lód” tylko prawdziwy

•

Przy lodowisku powinien być ciepły kompleks np. zespół saun, bani itp.

•

Ursynów potrzebuje porządnego lodowiska

•

Dostosowanie rozmiarów lodowiska do imprez sportowych np. hokej, curling, itp..

•

Z podziałem dla młodszych uczestników i starszych. Drugie lodowisko = zimowy Narodowy

•

Może być zamienne z boiskiem (takie wysuwane, wymienne podłoże)

•

+ wrotkowisko

•

Zawsze fajna forma ruchu i rekreacji.

•

Nie jestem pewna, czy na Zielonym Ursynowie będzie w pełni wykorzystane.

•

Całodobowo.
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