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WPROWADZENIE
Raport jest podsumowaniem konsultacji społecznych dotyczących parku im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK na warszawskim Ursynowie. Na terenie parku znajduje się wzgórze
nazywane powszechnie Górką Kazurką. Wobec zidentyfikowania faktu, że rozpoznawalność
patrona parku nie jest powszechna wśród mieszkańców, proces konsultacyjny przybrał nazwę
„Jaki powinien być park przy Górce Kazurce?”.
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK jest jednym z miejsc, które zostały objęte
dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach projektu o nazwie Utworzenie terenów zieleni
o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy. Celem projektu jest realizacja przestrzeni
parkowych łączących funkcje: przyrodniczą, historyczną, edukacyjną i rekreacyjną.
Park jest terenem publicznym Urzędu m.st. Warszawy, a jego gospodarzem parku jest Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy. Zarząd Zieleni zaangażował zespół fundacji Skwer Sportów Miejskich
do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania wytycznych dla architektów,
którzy wezmą udział w konkursie na projekt nowego zagospodarowania parku. Podczas
konsultacji mieszkańcy i przedstawiciele instytucji działających w obrębie parku określili swoje
oczekiwania dotyczące nowego zagospodarowania. Uczestnicy konsultacji zostali
poinformowani, że zgromadzona wiedza będzie podstawą dla przygotowania wytycznych
dołączonych do konkursu dla architektów, które zostaną przygotowane na podstawie
informacji uzyskanych w czasie konsultacji, zgodnie z wymaganiami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego i Umowy o Dofinansowaniu ze środków UE.
Ważnym elementem konsultacji było też zgromadzenie wiedzy na temat szerszego kontekstu
społecznego i historycznego parku. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest lepsze zrozumienie
obecnego sposobu jego funkcjonowania i przyszłej roli w skali lokalnej i ogólnomiejskiej –
ta wiedza również zostanie zawarta w wytycznych projektowych. Zadaniem architektów
biorących udział w konkursie będzie stworzenie propozycji zagospodarowania odpowiadającej
na potrzeby określone w wytycznych projektowych.
Na proces konsultacyjny złożyły się następujące działania: punkty konsultacyjne, spotkanie
konsultacyjne, ankieta drukowana i internetowa oraz badanie terenowe, które pozwoliły na
stworzenie pogłębionego i szerokiego obrazu badanego terenu. Dzięki zróżnicowanym
działaniom proces dotarł do wielu grup społecznych, a nie tylko tych osób, które są dzisiaj
aktywnymi użytkownikami parku.
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STRESZCZENIE
Konsultacje dotyczące Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wzbudziły duże
zainteresowanie wśród jego użytkowników oraz sąsiadów z okolicznych osiedli. W
konsultacjach wzięło również udział wielu rowerzystów związanych z torem Bike Park
Kazoora i przedstawiciele innych środowisk sportowych korzystających z parku.
Park przy popularnej Górce Kazurce pełni dzisiaj różnorodne funkcje. Według uczestników
konsultacji park dzieli się na dwie strefy: parkowo-rekreacyjną oraz rowerową, związaną
z torem do kolarstwa grawitacyjnego. Oprócz zjazdów rowerowych, użytkownicy spędzają
w parku czas ze znajomymi, korzystają z siłowni plenerowych oraz wyprowadzają psy na
wybiegu. Respondenci uważają, że wszystkie te funkcje powinny znaleźć się również
w przyszłym parku.
Park nosi imię Cichociemnych Spadochroniarzy AK od niedawna, przez co nazywany jest
najczęściej wcześniejszą nazwą, Górką Kazurką. Uczestnicy konsultacji oczekują, że
upamiętnienie patrona parku połączy edukację z interaktywną formą obecności w terenie.
W ten sposób historia połączy się z rekreacyjnym charakterem parku i ma szansę angażować
większe grupy mieszkańców.
Wyniki konsultacji pokazują, że w parku powinno znaleźć się więcej zieleni, małej architektury
(ławek, koszy na śmieci), jak i alejek dostępnych niezależnie od warunków pogodowych,
również dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Jednocześnie większość uczestników konsultacji
oczekuje, że w park utrzyma swój naturalny, łąkowy charakter. Dla użytkowników bardzo
ważne jest, by do parku prowadziły wygodne wejścia z każdej strony, dzięki którym będzie
dostępny i zachęcający dla wszystkich. Warto również wykorzystać wydeptane ścieżki, które
wyznaczają obecne najważniejsze trasy spacerowe.
Wiele osób zwróciło uwagę na to, że park jest zaniedbany. Według nich na terenie parku
trzeba wprowadzić system odwadniający oraz usunąć śmieci i wystające z ziemi elementy
gruzu. Uczestnicy konsultacji wskazali na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
parku. To, ich zdaniem, można osiągnąć przede wszystkim przez wprowadzenie oświetlenia
oraz wyraźne oznakowanie strefy treningowej dla rowerów. Ten ostatni zabieg ma służyć
zminimalizowaniu ryzyka kolizji rowerzystów z innymi użytkownikami parku.
Według uczestników konsultacji w parku brakuje infrastruktury dla mniejszych dzieci
z rodzicami oraz seniorów. Z tego powodu grupy te obecnie korzystają z innych przestrzeni
zielonych w sąsiedztwie Górki Kazurki. Poprawy infrastruktury oczekują również rowerzyści
oraz właściciele psów. Obie grupy wysoko oceniają obecnie przeznaczone dla nich
przestrzenie, jednak uważają, że można poprawić komfort korzystania z nich.
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Dla wielu uczestników konsultacji zjazdy na sankach są charakterystyczną dla parku formą
rozrywki. Dlatego też bardzo ważnym wątkiem konsultacji było zachowanie Górki Kazurki
jako lokalnego centrum aktywności zimowych. Według wielu osób stoki wzgórza mogą pełnić
funkcję małego stoku narciarskiego.
Proces konsultacyjny jest jedną z podstaw do opracowania wytycznych projektowych
dla przyszłego parku. Dokument ten będzie dotyczyć kwestii ogólnych oraz w szczegółowym
zakresie m.in. zagadnień przyrodniczych, a także adaptacji obecnych form zagospodarowania
i aktywności do projektu do nowego parku.
Wszystkie wyżej wymienione kwestie poruszone zostały podczas konsultacji społecznych
z mieszkańcami, a także w trakcie konsultacji eksperckich i wywiadów z interesariuszami.
Końcowy dokument wytycznych Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opublikuje na swojej stronie
internetowej jesienią 2018 roku. Następnie Zarząd Zieleni zorganizuje konkurs
architektoniczny. Według planu budowa nowego parku zacznie się w 2020 roku.
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PRZEBIEG PROCESU
KONSULTACYJNEGO
Harmonogram procesu
konsultacyjnego
10-17.06.2018
obserwacje terenowe i wywiady z użytkownikami parku, liczenie
użytkowników parku

26.06.2018
spotkanie, Natoliński Ośrodek Kultury, 18:00-20:00

26.06-25.07.2018
ankieta drukowana i w wersji online

15.07.-15.08.2018
wywiady z lokalnymi i ponadlokalnymi interesariuszami

24.06., 03. 07. i 21.07.2018
punkty konsultacyjne przy siłowni plenerowej:
24.06., 12:00-15:00, spacer przyrodniczy 13:00-14:00
03.07., 15:00-19:00
21.07., 10:00-14:00
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Akcja informacyjna
Akcja informacyjna dotyczyła: ankiety drukowanej i internetowej oraz spotkania i punktów
konsultacyjnych. W ramach akcji informacyjnej rozwieszone zostały plakaty w okolicznych
sklepach, punktach usługowych, placówkach edukacyjnych, Natolińskim Ośrodku Kultury oraz
na klatkach schodowych bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Stryjeńskich” i Spółdzielnię Mieszkaniową „Wyżyny”.
Mieszkańcy byli również informowani o kolejnych działaniach w bezpośrednich rozmowach
z badaczami oraz za pośrednictwem kanałów internetowych1.

Fot. 2 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK,
fot. G. Gądek

Fot. 1 Natoliński Ośrodek Kultury, fot. K.
Średziński

1

Adresy internetowe, pod którymi zamieszczono informacje: konsultacje.um.warszawa.pl oraz zzw.waw.pl, a
także profile na portalu Facebook: Konsultacje Społeczne Warszawa, Zieleń Warszawska, Ursynów: To lubię!,
Stok Narciarski na Ursynowie – Górka Kazurka oraz Skwer Sportów Miejskich. Na portalu Facebook powstało
również wydarzenie, które informowało o wszystkich działaniach konsultacyjnych.
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Metody konsultacyjne
Badanie terenowe
Zasadnicza część badań terenowych trwała osiem dni, pomiędzy 10 a 17 czerwca. W tym
czasie dwuosobowe zespoły badawcze przeprowadziły obserwacje terenowe w Parku im.
Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz wywiady z jego użytkownikami. Dodatkowo
wcześniej przeprowadzono rozpoznanie przestrzeni parkowej i najbliższej okolicy.
W dniu 8 czerwca odbyła się wizja lokalna, w której wziął udział cały zespół badawczy.
W podsumowanie badania włączone zostały także cztery wywiady przeprowadzone w Parku
Przy Bażantarni oraz obserwacje z dnia 24 czerwca, w ramach których rozpoznano stan parku
w trakcie długotrwałych opadów deszczu.
W skład zespołu badawczego weszli doświadczeni w badaniu miejskiej przestrzeni badacze:
Mikołaj Łątkowski, Aleksandra Senn, Karolina Szyma, Agnieszka Szypulska, Krzysztof
Średziński, Katarzyna Zachara. W dwuosobowych zespołach przeprowadzili 10
dwugodzinnych obserwacji oraz wywiady indywidualne, diady oraz minifokusy naturalne2.
Obserwacje przeprowadzone zostały w różnych porach dnia oraz tygodnia na całym terenie
parku Cichociemnych Spadochroniarz AK – między godzinami 11 a 21 w każdym dniu
pomiędzy 10 czerwca a 17 czerwca. W trakcie badania terenowego przeprowadzono łącznie
ponad 30 wywiadów z 46 użytkownikami parku i mieszkańcami w różnym wieku: 15 osobami
poniżej 25 roku życia, 13 między 25 a 40 rokiem życia, 11 w wieku 40-60 oraz 7 osobami
powyżej 60 roku życia. Wśród badanych znalazło się 25 mężczyzn i 21 kobiet.
Dodatkowo w czasie obserwacji badacze zliczali liczbę użytkowników przebywających
w trzech sekcjach badanego obszaru: na torze rowerowym, siłowniach plenerowych i wybiegu
dla psów. W każdym miejscu badacze przypisywali zaobserwowane osoby do kategorii
wiekowych. Liczenie odbywało się na początku i na końcu dwugodzinnej obserwacji.
W przypadku siłowni plenerowych osobno liczone były osoby znajdujące się w części
z urządzeniami do ćwiczeń kalistenicznych3. W obrębie wybiegu dla psów liczeni byli zarówno
ludzie, jak i psy.

2

Przez diady rozumiane są wywiady prowadzone z dwójką respondentów, przez minifocusy naturalne
rozumiane są wywiady prowadzone jednocześnie z większą liczbą respondentów.
3
Ćwiczeniach polegające na treningu siłowym z wykorzystaniem własnej masy ciała takie jak np. „pompki”,
„mostki”, „brzuszki”.
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Mapa 1 Minimalna i maksymalna ilość użytkowników w słoneczny dzień w weekend. Wybieg dla psów - ludzie [0-13],
psy [0-10]; Siłownia plenerowa [0-9]; Drążki do ćwiczeń - [1-9]; Tor rowerowy - [7-25] Oprac. M. Baranowska

Mapa 2 Minimalna i maksymalna ilość użytkowników w słoneczny dzień w dni powszechnie. Wybieg dla psów - ludzi [0-11 ],
psy [0-8]; Siłownia plenerowa [0-8]; Drążki do ćwiczeń [0-7]; Tor rowerowy - [3-27] Oprac. M. Baranowska
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Wywiady z interesariuszami
W czasie prowadzonych konsultacji członkowie zespołu przeprowadzili pogłębione wywiady
z wytypowanymi wcześniej lokalnymi interesariuszami. Wywiady te zostały przeprowadzone
według poszerzonego scenariusza, który uwzględniał specyfikę działalności poszczególnych
interesariuszy, ich plany na przyszłość i możliwe formy działań i sposoby zaangażowania
w tworzenie przyszłego parku.
Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami: Natolińskiego Ośrodka Kultury, Fundacji im.
Cichociemnych Spadochroniarzy AK, grupy hobbystycznej „Ursynów biega”,
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ofiarowania Pańskiego, aktywną mieszkanką Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wyżyny” oraz lokalnym aktywistą odpowiedzialnym za projekt realizowany
w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Ankieta
Badanie ankietowe trwało od 26 czerwca do 25 lipca 2018 roku. Ankietę można było
uzupełnić na dwa sposoby:
– w Internecie, pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl;
– w wersji papierowej samodzielnie – ankiety były dostępne w Natolińskim Ośrodku Kultury,
Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz podczas spotkania i punktów konsultacyjnych.
W trakcie badania wypełnione zostały 923 ankiety, z których 910 wypełniono przez Internet,
a pozostałe 13 w wersji papierowej. Mieszkańcy Ursynowa stanowili 74% respondentów,
z których ponad połowa zadeklarowała się jako mieszkańcy najbliższej okolicy parku czyli
Natolina. W innych dzielnicach Warszawy mieszka 17% respondentów, a poza granicami
miasta 9%. Ponad połowa (62%) respondentów to mężczyźni, 38% stanowiły kobiety.
W związku z tym w tej próbie występuje nadreprezentacja mężczyzn w porównaniu do
ogólnej populacji miasta. Dominującą grupą wiekową są osoby w wieku 26-35 lat (37%) i 3655 (33%). Osoby poniżej 18 roku życia stanowiły 11% respondentów, a osoby pomiędzy 18
a 25 rokiem życia 15%. W grupie wiekowej 56-65 respondenci stanowią 3% całej próby,
a powyżej 66 lat jedynie 1%. Rozkład płci oraz wieku w badanej grupie może wynikać z dużej
reprezentacji osób, które korzystają z parku jako miejsca treningu kolarstwa grawitacyjnego.
Należy również pamiętać, że w związku z tym, że ankieta była zbierana głównie za
pośrednictwem Internetu, została wypełniona przez osoby, które mają do niego
prawdopodobnie stały dostęp.

Raport z konsultacji społecznych i procesu badawczego
Park przy Górce Kazurce

12

11%

15%

37%

33%

3%

<18 lat

18-25 lat

26-35 lat

36-55 lat

56-65 lat

1%
66 lub więcej
lat

Rys. 1 Wiek respondentów

38%

62%

Kobiety

Mężczyźni

Rys. 2 Płeć respondentów

46%

28%

17%

9%

na Natolinie

w innnej części Ursynowa

w innej dzielnicy

poza Warszawą

Rys. 3 Miejsce zamieszkania respondentów

Do przeprowadzenia dokładnej analizy danych zebranych w ankiecie, wyodrębniono dwie
dodatkowe grupy na podstawie deklarowanych przez respondentów celów wizyty w parku.
Pierwszą grupą są osoby spacerujące po parku z psami i korzystające z wybiegu (153
odpowiedzi, czyli 16% respondentów). Drugą grupę stanowią osoby, które zadeklarowały, że
jedynym celem ich wizyt jest jazda na rowerze (258 odpowiedzi, czyli 28% respondentów),
którzy w dalszej części raportu będą określani jako rowerzyści sportowi.
W części pytań w ankiecie, respondenci zostali poproszeni o określenie, w jakim stopniu
zgadzają się z podanymi stwierdzeniami. Dwie możliwości wyboru były przeczące „zdecydowanie się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam”; dwie twierdzące - „raczej się
zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”; neutralna – „trudno powiedzieć”. W raporcie będą
podawane dwie wartości – łączna wartość odpowiedzi przeczących i łączna wartość
odpowiedzi twierdzących. W opisie zostały pominięte odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
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Spotkania konsultacyjne
W ramach procesu diagnostycznego odbyło się spotkanie o charakterze informacyjnowarsztatowym, 26 czerwca w Natolińskim Ośrodku Kultury. Podczas spotkania uczestnicy
zostali poinformowani o harmonogramie, zakresie projektu oraz szczegółach dotyczących
możliwości i ograniczeń projektu przyszłego parku. Następnie zostali zaproszeni do pracy
w grupach, podczas której mieli odpowiedzieć na trzy pytania:




Jak wyobrażają sobie korzystanie z Parku w przyszłości przez różne grupy
użytkowników?
Jakie wrażenia ma budzić nowy Park (w tym jego aspekty przyrodnicze)?
Z kim i w jakim celu chcieliby odwiedzać Park?

W ten sposób obecni na warsztacie mieszkańcy razem z moderatorami wypracowali listę grup
użytkowników przyszłego parku oraz zestawienie ich najważniejszych potrzeb. Dzięki temu
sporządzono katalog potrzeb wspólnych dla wszystkich użytkowników oraz znaleziono punkty
sporne, które wymagały dodatkowej dyskusji i rozważenia w trakcie procesu badawczego.

Fot. 3 Spotkanie otwarte, praca warsztatowa. Fot. M. Baranowska

Raport z konsultacji społecznych i procesu badawczego
Park przy Górce Kazurce

14

Fot. 4 Spotkanie otwarte, dyskusja otwarta. Fot. M. Baranowska

Punkty konsultacyjne
W ramach procesu konsultacyjnego zorganizowane zostały trzy punkty konsultacyjne
zlokalizowane przy wejściu do parku od strony ulicy Pileckiego:
- 24 czerwca, 12:00-15:00, 25 uczestników;
- 7 lipca, 15:00-19:00, 40 uczestników;
- 21 lipca, 10:00-14:00, 15 uczestników.
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Fot. 5 Punkt konsultacyjny Fot. M. Baranowska

Fot. 6 Punkt konsultacyjny. Fot. A. Szypulska
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W ramach każdego punktu moderatorzy przedstawiali odwiedzającym proces konsultacyjny
oraz możliwości projektowe, a także zachęcali do rozmowy na temat oczekiwań i potrzeb
wobec przyszłego parku. Działania konsultacyjne były prowadzone z wykorzystaniem mapy,
na którą nanoszone były propozycje odwiedzających w taki sposób, by kolejne osoby mogły
się do nich odnieść.
Podczas punktu konsultacyjnego 24 czerwca Jakub Skrzypczyński, licencjonowany
przewodnik po Warszawie i współpracownik Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, poprowadził
spacer historyczno-przyrodniczy. W jego trakcie uczestnicy zapoznali się z historią Górki
Kazurki oraz jej otoczenia, a także walorami przyrodniczymi tego obszaru.
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WYNIKI KONSULTACJI
Kontekst społeczno-historyczny
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK obejmuje obszar ponad 17 ha, z których 10,53
ha jest objęte dofinansowaniem w ramach projektu unijnego. Na jego obszarze znajduje się
wzgórze o wysokości 133,9 m n.p.m powstałe jako efekt budowy okolicznych osiedli. Jest
oficjalnie nazywane Wzgórzem Trzech Szczytów. Mieszkańcy i użytkownicy nazywają je
Kazurką, Kazurówką lub Górką Kazurką. Od południa park graniczy z Lasem Kabackim oraz
ulicą Ziemską, od wschodu z terenem dawnego Folwarku Moczydło i zrealizowanym
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych4,
a od północy z osiedlem Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny i terenem zaplecza budowy
Południowej Obwodnicy Warszawy. Na terenie parku znajdują się również cztery pomniki
przyrody – sosny zwyczajne zlokalizowane u podnóża Górki Kazurki od strony południowowschodniej.

Fot. 7 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, fot. A. Szypulska

Oprócz wzniesień, w parku znajduje się również m.in. płaska polana w części porośnięta
drzewami owocowymi, zlokalizowana w sąsiedztwie wybiegu dla psów. Pomiędzy ulicą
Ziemską, a torami na granicy Lasu Kabackiego, znajduje się zespół drzew nazywany potocznie
4

Projekt numer 39 – Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum
aktywności, 2015
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przez mieszkańców laskiem brzozowym. Od strony osiedla Kazury granica parku jest wyniesiona
względem parkingu, a na wysokości toru rowerowego powstał wał ziemny w celu
zminimalizowania ryzyka zalewania sąsiednich budynków. U zachodniego podnóża wzgórza
znajdują się siłownie plenerowe i bulodrom oraz wybieg dla psów z torem do treningu psów
typu agility. Bulodrom5 oraz wybieg dla psów6 zostały zrealizowane w ramach projektów
z Budżetu Partycypacyjnego. Pomiędzy wzgórzem a wspomnianymi urządzeniami znajduje się
również częściowo wykopany, a częściowo powstały naturalnie kanał, którym spływa woda
w czasie deszczu i roztopów. Przez całą długość parku prowadzi naturalna droga - ulica
Ziemska, która używana jest zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i kierowców.
Wykorzystywana jest jako objazd w kierunku ulicy Puławskiej w związku z zakorkowanymi
przez budowę POW ulicami.
Park nie ma wyraźnie oznaczonych wejść. Wyjątek stanowi strefa znajdująca się od strony
ulicy Pileckiego, gdzie w ramach projektu z Budżetu Partycypacyjnego7 zostały wybudowane
schody i podjazd dla niepełnosprawnych prowadzące do jedynej znajdującej się w parku
utwardzonej alejki. Oprócz tego do parku można wejść od strony ulic: Belgradzkiej,
Moczydłowskiej i od najbardziej wysuniętej na zachód - Żołny. Dla wielu użytkowników park
służy jako przejście do Lasu Kabackiego.

Mapa 3 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy - obecne zagospodarowanie i obszar opracowania. Oprac. M. Baranowska

Funkcje w parku
Dominującą przestrzenią parku jest wzgórze, których dwa z trzech szczytów są zajęte przez
bike park. Trzeci szczyt nie jest zagospodarowany przez rowerzystów, w związku z czym jest
5

Projekt numer 1901 – Ursynowskie bulodromy, 2015
Projekt numer 326 – Wybieg dla psów z torem do agility „Dakota”, 2015
7
Projekt numer 177 – Park wokół Górki Kazurki, 2016
6
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wykorzystywany jako dogodne miejsce do opalania się w ciągu dnia lub spotkań towarzyskich
wieczorem. Z przeprowadzonych przez badaczy obserwacji wynika, że ten szczyt jest częściej
wykorzystywany tuż przed zmierzchem jako dogodny punkt widokowy na zachodzące nad
lasem i okolicą słońce.
Otwarte przestrzenie luźno porośnięte drzewami i krzewami stanowią dogodne miejsce
dla osób, które szukają miejsca do piknikowania. W parku znajdują się dwie zadaszone
przestrzenie w formie altan piknikowych: jedna na wybiegu dla psów jest przestrzenią,
w której spotykają się właściciele psów i tam nawiązują się rozmowy; druga przy ulicy
Ziemskiej na skrzyżowaniu z utwardzoną alejką prowadzącą od ulicy Pileckiego. Obok drugiej
wymienionej znajduje się przygotowane palenisko, wokół którego znajdują się ławki. Jest to
jedyne, poza wybiegiem dla psów, zadaszone miejsce spotkań oraz jedyne oficjalne miejsce
palenia ognisk w parku, dlatego też jest popularne.

Fot. 8 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, fot. A. Szypulska

Na przestrzeni znajdującej się pomiędzy granicą wybiegu dla psów, a ulicą Ziemską odbywają
się spotkania towarzyskie, na które użytkownicy parku przychodzą z własnymi kocami,
jedzeniem, czasem grillami. Oprócz grup osób z tej przestrzeni korzystają również
indywidualni użytkownicy, którzy na przyniesionych przez siebie kocach czytają książki, uczą
się lub opalają. Opisywana przestrzeń jest dogodna dla tego typu praktyk dlatego, że jest to
przestrzeń relatywnie płaska, porośnięta trawą, a rosnące w niej drzewa zapewniają
użytkownikom możliwość wyboru przebywania w cieniu albo w słońcu. Pomimo jej
popularności jako przestrzeni rekreacyjnej, budzi ona kontrowersje. Z jednej strony
użytkownicy chętnie z niej korzystają, z drugiej częsty sposób korzystania spotyka się
z niechęcią okolicznych mieszkańców jako generujący hałas i nie zawsze przyjemne zapachy.

Problematyczne elementy zagospodarowania parku
Ważnym problemem zidentyfikowanym na terenie parku jest pojawiające się w okresie
roztopów i po deszczu błoto, które utrzymuje się przez kolejne dni. Istniejące w tym
Raport z konsultacji społecznych i procesu badawczego
Park przy Górce Kazurce

20

momencie pozostałości rowów melioracyjnych nie są efektywne i stanowią zagrożenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.
Chociaż park jest popularnym miejscem spędzania czasu po zmroku, rozmówcy zwracali
uwagę na ograniczone poczucie bezpieczeństwa z powodu braku oświetlenia. Wspominano
również o braku infrastruktury sanitarnej, które sprawia, że uczestnicy pikników zaspokajają
swoje potrzeby fizjologiczne w lasku brzozowym za ulicą Ziemską.
Z przeprowadzonych rozmów i obserwacji wynika, że park ma przede wszystkim funkcję
lokalnego terenu zieleni i rekreacji, będąc przestrzenią codziennych spacerów i spotkań
okolicznych mieszkańców. Tym, co przyciąga do parku osoby spoza Ursynowa, jest tor
rowerowy, który według prowadzonych w trakcie obserwacji pomiarów jest najczęściej
i najbardziej regularnie uczęszczanym elementem infrastruktury parku, który przyciąga osoby
nie tylko z sąsiedztwa, ale również z całego miasta, a nawet spoza jego granic. Do parku
przyciąga także wybieg dla psów z torem agility.

Kontekst historyczny
Tworzony przez Górę Kazury krajobraz jest stosunkowo młody – powstawał w czasie budowy
osiedli na Ursynowie w latach 70-tych i 80-tych. Powstał w dużej mierze z ziemi i odpadów
betonowych przywożonych w tę z okolicznych placów budowy. Materiał, z którego powstała
Górka i którym przykryta jest jej najbliższa okolica, wpływa na obecny stan parku. Pomimo
dążeń Urzędu Dzielnicy do oczyszczenia terenu ze stwarzających zagrożenie wystających
z ziemi fragmentów betonu i zbrojenia, co jakiś czas w parku pojawiają się nowe. Według
różnych głosów padających w trakcie konsultacji, przykryty ziemią beton może być przyczyną
niewystarczającego przepływu wód gruntowych. To zaś, wraz z charakterem gleby - gliny,
potęguje problem pojawiający się przy okazji roztopów i deszczu, czyli błota i stojącej wody
na terenie parku, utrzymujących się przez długi okres.
Teren wokół Górki Kazury otrzymał status parku miejskiego oraz oficjalną nazwę imienia
Cichociemnych Spadochroniarzy AK w 2016 roku Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy
nr XXVII/693/2016. Wraz z inicjatywą Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK aby
powstał park upamiętniający ich patrona, w 2014 roku opracowana została pierwsza
koncepcja zagospodarowania tego terenu. Zakładała budowę między innymi pomnika
oraz hangaru lotniczego jako elementów o charakterze edukacyjnym i symbolicznym.
W związku z tym, że park został stworzony stosunkowo niedawno, a jego patroni nie są
bezpośrednio związani z nim pod względem kontekstu miejsca, zarówno mieszkańcy, jak
i użytkownicy najczęściej odnoszą się do dawnych, zwyczajowych nazw mówiąc, że jest to
Kazurka, Kazura, Górka Kazurka itd. Część rozmówców w ogóle nie wiedziała o tym, że park
zyskał patrona; inni mieli problemy z poprawnym odtworzeniem pełnej nazwy parku. Ciekawą
obserwacją było to, że większość młodych rozmówców znała pełną nazwę parku za sprawą
map internetowych, w których wyszukiwali miejsce toru rowerowego albo spotkania ze
znajomymi.
Obowiązująca nazwa parku przyjmowana była przez rozmówców neutralnie. Niektórzy
respondenci wyrażali zdziwienie faktem nadania temu konkretnemu parkowi imienia
Cichociemnych Spadochroniarzy AK w związku z brakiem znanych im przestrzennych
powiązań między parkiem, a patronem. Rozmówcy wskazywali na dominujący rekreacyjny
charakter przestrzeni. Jednocześnie, zwracali uwagę na niewystarczającą informację
o patronach w przestrzeni parku - na przykład na brak tablic pamiątkowych czy
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informacyjnych. Jako że historia formacji Cichociemnych nie jest powszechnie znana, często
zgłaszanym pomysłem było stworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie parku i form
upamiętnienia zachęcających do aktywności fizycznej. Co ciekawe, wśród większości
respondentów propozycja stworzenia konwencjonalnego pomnika wywoływała negatywną
reakcję.
Część uczestników konsultacji powoływało się na rozwiązania, które pojawiły się podczas
konsultacji koncepcji z 2014 roku, na przykład zasadzenie dębów w liczbie równej liczbie
członków oddziału Cichociemnych tj. 316, z których każde oznaczone byłoby imieniem
i nazwiskiem jednego z żołnierzy. Następnym pomysłem, zaproponowanym m.in. przez
Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, było utworzenie toru z przeszkodami
i elementami parku linowego albo labiryntu, które miałyby funkcję zarówno symboliczną, jak
i użytkową. Takie rozwiązanie nawiązywałoby do treningu fizycznego i intelektualnego, które
odbyli Cichociemni. Wśród uczestników konsultacji, taka propozycja spotkała się z pozytywną
opinią. Jednocześnie w trakcie projektowania form upamiętnienia warto zwrócić uwagę na
symbolikę związaną z oddziałem. Z jednej strony warto wykorzystać znak cichociemnych na
przykład na tablicach informacyjnych, z drugiej motywem przewodnim może być liczba 316,
która odpowiada liczbie Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Park jest również przestrzenią, w której odbywają się poza imprezami sportowymi także
okolicznościowe festyny upamiętniające Cichociemnych. Wydarzenia te przyciągają
mieszkańców nie tylko Ursynowa, ale i całej Warszawy. Chociaż dla okolicznych mieszkańców
takie wydarzenia bywają uciążliwe ze względu na liczbę zaparkowanych samochodów i hałas
w ciągu dnia, to, jak deklarują respondenci, jest to niewielka niedogodność. W związku z tym
w parku powinna znaleźć się przestrzeń, w której będzie istniała możliwość organizowania
wydarzeń dla dużej grupy odbiorców, przy jednoczesnym założeniu, że ta przestrzeń będzie
dostępna i funkcjonalna również w pozostałe dni roku.

Najbliższe otoczenie parku
W najbliższym otoczeniu parku znajdują się osiedla mieszkaniowe w większości składające
się z bloków mieszkalnych. W rejonie ulicy Moczydłowskiej oraz Żołny zlokalizowane są domy
jednorodzinne. Większość osiedli mieszkaniowych powstała w czasie budowy pierwszych
zabudowań na Ursynowie, czyli na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Wówczas
powstało również wzniesienie - Góra Kazury.
Przy ulicy Perkalowej znajduje się plenerowy barek „Pod Kazurką”. Sprzedawane są w nim
potrawy z grilla, lody i napoje. Przychodzi do niego dużo ludzi, głównie w weekendy. Według
właścicieli są to najczęściej okoliczni mieszkańcy, między innymi z osiedla przy ulicy Kazury.
Barek organizuje imprezy okolicznościowe zarówno dla dorosłych (na przykład wyświetlane
są mecze piłkarskie), jak i dla dzieci (takie jak atrakcje związane z dniem dziecka)
W ramach każdego z sąsiadujących z parkiem osiedli zaaranżowane są wewnętrzne
przestrzenie otwarte z zielenią Są to zarówno ogródki, jak i zieleńce tuż przy wejściu do
bloków, jak i większe place, takie jak Sadek Natoliński. Z obserwacji wynika, że w przypadku
osiedla przy ulicy Kazury ławki wokół takiej wewnętrznej przestrzeni sąsiedzkiej są miejscem,
w którym spotykają się przede wszystkim seniorzy.
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Fot. 9 Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, fot. A. Szypulska

Podczas obserwacji w terenie, potwierdzonej w trakcie konsultacji, stwierdzony został brak
ogólnodostępnych miejsc postojowych w najbliższej okolicy parku. Te zlokalizowane od
strony osiedla przy ulicy Kazury znajdują się na terenie Spółdzielni Wyżyny. Z punktu
widzenia użytkowników parku miejsca postojowe mogą być potrzebne tym, którzy
przyjeżdżają do parku samochodem, aby korzystać z toru rowerowego. W czasie obserwacji,
badacze zwrócili uwagę na to, że w samochodach zaparkowanych na „parkingu przy Górce”
czekali rodzice osób jeżdżących na rowerach na torze. W trakcie konsultacji mieszkańcy
zwracali uwagę na to, że nowe zagospodarowanie parku, a szczególnie utworzenie większej
liczby atrakcji o zasięgu miejskim, może sprawić, że zabraknie miejsc postojowych w okolicy.
Na Ursynowie jest obecnie budowana Południowa Obwodnica Warszawy, a fragment
znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie parku będzie przebiegał w tunelu. W ramach tej
inwestycji przewidziane jest stworzenie tak zwanego parku linearnego położonego nad
tunelem. Zgodnie z projektem mają znaleźć się w nim elementy takie jak boiska do sportów
zespołowych czy muszla koncertowa. W związku z budową obwodnicy na granicy parku
powstała baza budowy, zlokalizowana na terenie należącym do SGGW. Tuż obok bazy
powstał tymczasowy parking, częściowo znajdujący się w obrębie parku.
W otoczeniu opracowywanego parku znajduje się również niedawno remontowany Park przy
Bażantarni, gdzie spotkać można seniorów i rodziców z małymi dziećmi. Jest to park,
w którym znajduje się uporządkowana zieleń, liczne place zabaw i skatepark. W związku
z obecnym zagospodarowaniem tego parku, przychodzą do niego grupy, które nie znajdują
dobrych dla siebie rozwiązań w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, na przykład
osoby z dziećmi i seniorzy.
Oprócz zabudowań, w okolicy parku znajduje się również rozległy teren zielony, czyli Las
Kabacki, będący rezerwatem przyrody. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK stanowi
zatem teren przejściowy pomiędzy intensywnie zabudowaną przestrzenią osiedli
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mieszkaniowych a dzikim terenem leśnym. Dla wielu mieszkańców okolicy, park jest drogą
dotarcia do Lasu Kabackiego.
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Użytkownicy parku
Przeprowadzone obserwacje terenowe pozwoliły na rozpoznanie rytmu życia w parku. W dni
powszednie w parku przebywa mniej osób. Są to najczęściej osoby, które przychodzą do niego
na codzienny spacer z psem, biegają, trenują na siłowniach plenerowych lub torze
rowerowym. Większość tych osób kojarzy się z widzenia, często się ze sobą witają. W dni
powszednie w parku przebywa więcej osób w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W soboty i niedziele ruch w parku jest dużo większy. Wtedy prawdopodobnie pojawiają się
w nim również osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie parku.
Najczęściej deklarowanymi celami wizyty w parku jest jazda na rowerze (zarówno rekreacyjna,
jak i sportowa), spacerowanie, spędzanie czasu z rodziną i znajomymi oraz przechodzenie
przez park w stronę Lasu Kabackiego. Wśród osób, które deklarują codzienne wizyty w Parku
im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, najczęstszym celem było spacerowanie, jazda na
rowerze, spacerowanie z psem i dojście do lasu. Bywający w parku kilka razy w tygodniu
i kilka razy w miesiącu najczęściej jeżdżą na rowerze, spacerują oraz spędzają czas z rodziną
i znajomymi.
Obecność rowerzystów w parku nie jest przyczyną otwartego konfliktu. Choć zajmowany
przez bike park teren nie jest wystarczająco oznaczony, nie dochodzi do niebezpiecznych
sytuacji pomiędzy rowerzystami, a innymi użytkownikami parku. Wynika to z jasnego dla
stałych użytkowników parku, podziału przestrzeni na rowerową i parkową. Jednocześnie,
większość (łącznie 65%) uczestników ankiety zgadza się z tym, że strefa dla rowerzystów
powinna być lepiej oznaczona.
Najczęstszymi użytkownikami parku obecnie są rowerzyści, biegacze oraz właściciele psów.
Rzadziej na badanym terenie spotkać można rodziców z dziećmi, seniorów lub osoby
odpoczywające w inny sposób. Poniżej znajduje się stworzona na podstawie badania
charakterystyka grup korzystających z przestrzeni parku oraz opis ich potrzeb, które zostały
wskazane w czasie diagnozy i konsultacji.
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Spacerowanie

18%
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8%
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Przejście do Lasu Kabackiego

11%
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Ćwiczenie na siłowni plenerowej

5%
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9%

Spędzanie czasu z rodziną i znajomymi
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Korzystanie z wybiegu dla psów

4%
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6%
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Bieganie
2%
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2%

Uczestnictwo w wydarzeniach związanych z
patronem

2%

Uczestnictwo w wydarzeniach nie związanych z
patronem

Inne
Codziennie

4%
4%
1%
0%
1%

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Rys. 4 Deklarowane sposoby spędzania czasu w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Rowerzyści
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK jest przestrzenią, z której korzystają zarówno
rowerzyści zajmujący się treningiem sportowym, jak i rowerzyści rekreacyjni. W związku
z różnym sposobem jazdy, potrzeby tych dwóch grup są różne. Dla osób jeżdżących
rekreacyjnie, ważne jest stworzenie drogi rowerowej łączącej osiedla z Lasem Kabackim,
przedłużenie istniejących dróg rowerowych wzdłuż ulicy Pileckiego i innych dróg
pozwalających na przejazd przez park. Innym postulatem, wybrzmiewającym w czasie
konsultacji było stworzenie stojaków rowerowych oraz wodopoju i toalety publicznej.
W związku z dużą popularnością toru rowerowego pojawiają się na nim trenujący zjazd
rowerzyści z całej Warszawy, a w niektórych przypadkach także spoza granic miasta. Część
rowerzystów zrzesza się w ramach Stowarzyszenia „Kazoora”, jednak na torze pojawia się
także wiele osób, które przyjeżdżają poćwiczyć na znanym obiekcie. Rowerzyści sportowi są
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nie tylko najliczniejszą grupą w parku, ale również najczęściej do niego wracającą – większość
z nich odbywa treningi na torze co najmniej raz na tydzień, inni nawet codziennie przy dobrej
pogodzie.
Największą wadą toru wskazywaną przez respondentów jest to, że w czasie deszczu staje się
on niebezpieczny ze względu na glinianą nawierzchnię ścieżek, które szybko stają się śliskie.
Stan ten potrafi utrzymywać się do 2-3 dni po opadach, co znacząco utrudnia treningi. Oprócz
tego stworzony oddolnie tor spełnia większość wymagań rowerzystów i tylko pojedyncze
osoby wskazywały na to, że przydałyby się na nim dodatkowe ścieżki dla osób
początkujących. Większość potrzeb jeżdżących na rowerach dotyczy infrastruktury wokół
obiektu.

Zdjęcie 1 fot. M. Łątkowski

Rowerzyści wskazują na to, że przy torze warto zorganizować zacienione miejsca do
siedzenia, w których będzie można odpocząć w czasie treningu. Oprócz ławek pod drzewami,
miejsca te mogłyby również mieć dostęp do bieżącej wody w formie kranów lub poidełek.
W niedalekiej odległości od obiektu rowerzystom przydałaby się również toaleta oraz mała
usługa gastronomiczna – wskazana została choćby tymczasowa w formie foodtrucka.
Funkcja gastronomii w parku mogłaby być dostępna nie tylko dla osób korzystających z toru,
ale również rodziców młodych rowerzystów, którzy są najliczniejszą grupą użytkowników
obiektu. Obecnie rodzice obserwujący lub czekający na swoje dzieci nie mają dla siebie
miejsca oprócz kilku ławek pozbawionych cienia. Tymczasem w związku z popularnością toru
wśród młodzieży z całego miasta, opiekunowie są istotną grupą użytkowników obiektu, która
potrzebuje zorganizowania wygodnego miejsca do spędzania czasu w pobliżu.
Inną problematyczną kwestią, na którą zwracają uwagę zarówno rowerzyści, jak i inni
użytkownicy, jest niewystarczające oznaczenie strefy, w której odbywają się treningi
kolarstwa grawitacyjnego. Chociaż stali użytkownicy wiedzą, jak poruszać się po wzgórzu tak,
żeby zachować bezpieczeństwo, nie jest to oczywiste dla wszystkich. W badaniu ankietowym
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łącznie 65% respondentów zgadza się, że strefa dla rowerzystów powinna być lepiej
oznaczona.8 Dodatkowym wyzwaniem jest odpowiednie oznaczenie zawodów rowerowych,
które zdarzają się na terenie parku. W czasie konsultacji miały miejsce jedne i zarówno
rowerzyści, jak i inni użytkownicy parku nie mieli pewności jak przebiega trasa, co
doprowadzało do niebezpiecznych sytuacji.
W trakcie konsultacji przedstawiciele środowiska rowerowego zwrócili uwagę na to, że żeby
zaprojektować wysokiej jakości tor rowerowy potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Jednym
z zaproponowanych rozwiązań było wytyczenie w ramach konkursu obszaru, na którym
miałby znajdować się tor, bez propozycji konkretnych rozwiązań dla przebiegu toru
i uszczegółowienie ich na etapie projektu wykonawczego z przedstawicielami zainteresowanej
grupy użytkowników.
Jedocześnie, w trakcie konsultacji pojawiały się głosy wskazujące na to, że powierzchnia
strefy rowerowej nie powinna zostać zwiększona, a co za tym idzie zajmować kolejnych
fragmentów wzgórza. Zdaniem respondentów, Kazura powinna pełnić różne funkcje, nie tylko
zjazdową. Jednocześnie, opinia na temat rowerzystów wśród osób, które same nie korzystają
z toru, jest pozytywna.

Właściciele psów
Ze względu na duży wybieg dla psów w parku pojawiają się nie tylko właściciele psów
z najbliższej okolicy, ale także innych części miasta. Wybieg – stworzony dzięki Budżetowi
Partycypacyjnemu w 2017 roku – oceniany jest jako wyjątkowy na skalę miejską.
Odwiedzający go w weekendy użytkownicy z innych dzielnic zwracają uwagę na to, że jest
to jeden z niewielu takich obiektów w mieście. Jest on bardzo popularny, co przeszkadza
niektórym psom, które mają za mało przestrzeni na swoje aktywności lub odpoczynek.
Dlatego część z właścicieli nie korzysta z wybiegu, a wyprowadza psy w pozostałych
częściach parku.
Część respondentów zwracała uwagę na to, że umieszczenie wybiegu w miejscu, które
zajmuje obecnie, przecięło jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w parku i jego
wynikiem było stworzenie nowego przedeptu biegnącego w bliskim sąsiedztwie ulicy
Ziemskiej. Jednocześnie, obecna lokalizacja jest oceniana pozytywnie przez właścicieli psów,
którzy wzięli udział w badaniu ankietowym – łącznie 83% z nich uważa, że znajduje się
w dobrym miejscu.
Jednym z rozwiązań tego problemu może być reorganizacja zachodniej części wybiegu, która
obecnie jest nieuporządkowana i niewykorzystywana. Na obecnej niewielkiej przestrzeni przy
głównym wejściu niektóre psy źle reagują na inne zwierzęta, a starsze zwierzęta nie mogą
spędzić czasu w spokoju, przez co ich właściciele nie korzystają z wybiegu. Taką potrzebę
potwierdzają wyniki ankiety, z których wynika, że 22% respondentów spacerujących z psem
po parku raczej się zgadza, a 37% zdecydowanie się zgadza ze stwierdzeniem, że wybieg
powinien być większy i mieć więcej urządzeń do zabawy z psami niż obecnie. Z drugiej strony,
wśród respondentów niekorzystających z parku w celu wyprowadzania psów opinia na temat
powiększania obszaru wybiegu jest dokładnie odwrotna – łącznie 58% respondentów nie
zgadza się z podanym wyżej stwierdzeniem.

8

Dotyczy to zarówno całej próby, osób, które zadeklarowały, że korzystają z parku wyłącznie w celu jazdy na
rowerze, jak i wszystkich poza tymi osobami.
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Wybieg oceniany jest pozytywnie przez osoby z niego korzystające. Jako największy problem
wskazywany jest brak systemu odprowadzania wody, co powoduje, że trudno korzystać z tej
przestrzeni podczas opadów lub niedługo po nich. Właściciele psów wyrazili także potrzebę
stworzenia kranu z wodą lub poidełka, dzięki któremu nie musieliby nosić ze sobą wody dla
psów.
Część właścicieli wypuszcza psy swobodnie poza wybiegiem w południowej i zachodniej
części terenu, w których znajduje się mniej ludzi. Mimo to jest to problematyczne dla innych
użytkowników, którzy chcieliby w spokoju korzystać z parkowej przestrzeni. Swobodnie
biegające psy mogą przeszkadzać rowerzystom, biegaczom oraz rodzinom z małymi dziećmi.
Osoby te chcą, by psy były wypuszczane tylko w zamkniętej przestrzeni, jednak ta obecnie nie
jest w stanie spełnić potrzeb wszystkich zwierząt. W badaniu ankietowym, respondenci
zostali zapytani o to czy w parku powinna znajdować się strefa wypoczynku, gdzie nie można
wejść z psami. Pośród osób nieposiadających psów, niemal połowa zgodziła się z takim
pomysłem. Z drugiej strony, niemal 70% respondentów korzystających z parku do spacerów
z psami jest zdecydowanie przeciwnych takiemu rozwiązaniu.

Biegacze
Osoby biegające są w parku bardzo widoczne w każdych warunkach pogodowych
i niezależnie od pory dnia. Korzystają z przestrzeni w południowej i zachodniej części parku,
szczególnie z drogi wzdłuż lasku brzozowego oraz zachodniego szczytu Wzgórza Trzech
Szczytów. Biegacze są mieszkańcami najbliższej okolicy parku i jego częstymi użytkownikami,
co wiąże się z rytmem treningowym. Jednocześnie, sąsiedztwo Lasu Kabackiego sprawia, że
niekiedy w parku pojawiają się również biegacze z dalszej okolicy. W związku z tym pojawił
się postulat, aby stworzyć stojaki rowerowe w parku lub na jego obrzeżach, żeby osoby
mieszkające dalej, mogły najpierw dojechać do miejsca, w którym chcą przeprowadzić trening.
Biegacze wskazywali na problemy z rowerzystami jeżdżącymi w parku. Osoby biegające nie
korzystają tylko ze ścieżek na płaskim terenie, ale również ze stoków wzgórza, dlatego czasem
ich trasy przecinają się ze ścieżkami rowerowymi. W takich przypadkach problematyczny
okazuje się brak oznakowania obszaru toru rowerowego i brak jego jednoznacznych granic
w przestrzeni. Możliwość korzystania ze wzgórza jest dla biegaczy o tyle ważna, że pozwala
na trening siłowy oparty na podbiegach, który trudno jest wykonać w innych częściach
miasta.
Niektórzy z biegaczy, szczególnie ci, którzy przestali korzystać z parku jako miejsca treningu
wskazali na to, że parkowe ścieżki nie są przystosowane do biegania i mogą być niebezpieczne
podczas treningu. Potrzebują szerszych i wyrównanych dróg, by móc trenować. W trakcie
konsultacji pojawił się również postulat utworzenia takiej sieci alejek i ścieżek, żeby tworzyły
pętlę. Dodatkowym atutem takiej trasy byłoby oznaczenie, jakiej jest ona długości, oraz
oznaczenia dystansu, który został już pokonany.
W związku z tym, że park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Kabackiego, który
jest częstym celem na trasie treningu biegowego, pojawiały się głosy postulujące lepsze
połącznie parku z Rezerwatem. Oprócz faktu, że w Lesie Kabackim znajdują się dwie trasy –
5- i 10-kilometrowe – w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK powinny znaleźć się
oznaczenia wskazujące, jak do nich dotrzeć.
Znajdująca się w parku siłownia plenerowa i zestaw do streetworkoutu są również
wykorzystywane przez biegaczy jako elementy treningu uzupełniającego – wzmacniającego
i rozciągającego. W trakcie konsultacji, pojawiła się również propozycja aranżacji tak zwanej
ścieżki zdrowia, czyli trasy, której towarzyszyłyby dodatkowe przeszkody. Ten pomysł
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w opinii respondentów jest elementem, który można połączyć z upamiętnianiem patronów
parku, tak aby przeszkody odnosiły się do ćwiczeń treningowych Cichociemnych
Spadochroniarzy AK.
Z punktu widzenia osób biegających w parku, bardzo ważnym jest umieszczenie na jego
terenie ujęcia wody oraz toalety publicznej. Dodatkową zaletą, także przyciągającą osoby
z dalszej okolicy, byłaby przebieralnia i zamykane szafki.

Rodzice z dziećmi
Z parku rzadko korzystają rodzice z najmłodszymi dziećmi, gdyż przestrzeń ta nie jest
przystosowana do dziecięcych wózków i nie posiada infrastruktury dostosowanej do dzieci.
Brakuje ścieżek, po których można by wygodnie spacerować oraz infrastruktury, dzięki której
mogliby spędzać w parku czas z dziećmi. Nieliczne osoby z wózkami korzystają tylko
z przestrzeni zaprojektowanej w ramach budżetu partycypacyjnego, do której prowadzi
podjazd. Znajdują się tam pojedyncze ławki i niewielki chodnik. Grupie tej brakuje
utwardzonych ścieżek, ławek oraz cienia, dzięki którym rodzice mogliby spędzać czas
i spacerować po parku.
Jedna z respondentek korzystająca z Parku Przy Bażantarni wskazała na to, że od kiedy ma
małe dziecko, nie korzysta z parku Cichociemnych Spadochroniarzy AK, gdyż nie jest on
przystosowany do jej potrzeb. Znała i lubiła to miejsce wcześniej, chodziła tam spacerować
i spotykać się ze znajomymi, jednak obecnie nie ma już po co go odwiedzać. Rodzice
najmłodszych dzieci wskazali, że w parku potrzeba równych ścieżek, więcej drzew i cienia,
ławek, placu zabaw oraz wody, przy której można by się schłodzić. Wszystkie wymienione
atrakcje i obiekty znajdują się w Parku Przy Bażantarni, który jest położony na tyle blisko
badanej przestrzeni – około 15 minut spaceru – że to do niego udaje się większość rodzin
z dziećmi.
W badaniu ankietowym 12% respondentów zapytanych o to, dla kogo powinny być
przeznaczone nowe urządzenia w parku, wskazało, że powinny to być urządzenia dla małych
dzieci, kolejne 34% wskazało na młodzież w wieku szkolnym, czyli te osoby, które w parku
obecnie bywają najrzadziej. Dodatkowo, część respondentów w ramach swobodnego
komentarza w formularzu ankiety bezpośrednio wskazała na potrzebę stworzenie przestrzeni
do zabaw dla dzieci na terenie parku.
Częściej park odwiedzają natomiast rodzice z dziećmi powyżej 5.roku życia. Ci korzystają ze
sprzętów siłowni plenerowej oraz zachodniego szczytu wzgórza, na którym puszczają latawce
i samoloty-zabawki. Osoby te zwracają uwagę na to, że na szczycie przydałyby się ławki,
dzięki którym można by spędzać na nim więcej czasu i wykorzystywać wygodniej jako punkt
widokowy.

Seniorzy
Seniorzy zazwyczaj korzystają z infrastruktury stworzonej w ramach projektów Budżetu
Partycypacyjnego – plenerowej siłowni i ławek w pobliżu odnowionego wejścia do parku
od strony ulicy Pileckiego. Wielu z nich jest także właścicielami psów i w związku z tym
korzystają z wybiegu dla psów lub spacerują po parku. Jednocześnie z obserwacji
przeprowadzonych w Parku Przy Bażantarni oraz wywiadów przeprowadzonych z seniorami
wynika, że częściej spędzają oni czas na świeżym powietrzu w miejscach innych niż park
Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Odpowiedzią na to są w dużej części pozostałe kwestie
opracowane podczas konsultacji, takie jak brak odpowiedniej infrastruktury w parku, a także
niewystarczający poziom bezpieczeństwa w parku. Według seniorów park powinien zostać
uporządkowany, mieć spokojny i zadbany charakter – zarówno jeśli chodzi o parkową zieleń,
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jak i zagospodarowanie zachodniego szczytu wzgórza. Pytani o obecność rowerzystów
w parku, niektórzy respondenci wskazywali na potrzebę poprawy poczucia bezpieczeństwa,
a inni nie widzieli potrzeby wprowadzania zmian.
Istotne dla tej grupy jest to, aby powstało więcej zacienionych miejsc pod drzewami lub
niewielkimi zadaszeniami podobnymi do obecnej już w parku altany. Jednym z postulatów
respondentów było także stworzenie w parku elementu wodnego – jeziorka lub stawu, przy
którym można by spędzać czas.
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Kluczowe kwestie
Odwodnienie
Jednym z najczęściej podejmowanych przez uczestników konsultacji tematów było
odwodnienie terenu parku. Obecnie w trakcie opadów, a czasem także kilka dni po nich, na
wybiegu dla psów oraz u prawie całego podnóża Góry zbiera się woda, która utrudnia
korzystanie z parku oraz toru rowerowego. Problem ten wynika z rodzaju podłoża, z którego
stworzona jest Góra, czyli gliny oraz zakopanych i co jakiś czas wypłukiwanych na wierzch
elementów betonowych, które były w tym miejscu składowane w trakcie budowy Ursynowa.
Dlatego dla wielu uczestników konsultacji bardzo ważną kwestią dla funkcjonowania parku
jest odpowiednie zaprojektowanie systemu odprowadzania wody.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest zastosowanie drenażu na całym terenie parku.
Część respondentów zaproponowała zaadaptowanie w nowym zagospodarowaniu
naturalnego strumienia i wyżłobionego przez niego wąwozu, zbierającego wodę opadową
spływającą z górki u jej południowo-zachodniego podnóża. Takie rozwiązanie miałoby nie
tylko ograniczyć zastój wody opadowej w parku, ale także uatrakcyjnić jego program
o rekreacje z wodą.

Zieleń
Wszyscy uczestnicy konsultacji podkreślili potrzebę uporządkowania terenu i zwiększenia
ilości zieleni parkowej. Dla użytkowników parku ważne jest, żeby zachować jego naturalny,
zielony charakter i nie wycinać obecnie rosnących drzew, szczególnie tych w lasku
brzozowym. Wyniki ankiety wskazują na to, że respondenci chcą zazielenienia parku – na
pytanie o to czy w parku powinno być więcej roślinności, 49% ankietowanych odpowiedziało
zdecydowanie tak; 23% raczej tak. Jednocześnie 37% respondentów wskazało, że w parku
może pojawić się więcej infrastruktury tylko wtedy, jeśli nie wpłynie to na zmniejszenie ilości
zieleni. Według jednej czwartej respondentów ankiety wprowadzenie nowej infrastruktury
nie powinno wpłynąć na obecną w parku zieleń, jedynie 10% wskazało, że nowe urządzenia
i obiekty mogą powstać kosztem zieleni. Zarówno uczestnicy ankiety, jak i pozostałych form
konsultacji wskazali, że potrzeba większej ilości zieleni wiąże się z deficytem miejsc
zacienionych.
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Czy Pani/Pana zdaniem należy lokalizować nowe urządzenia i obiekty
na terenie Parku?

37%

25%

10%

16%

11%

Tak, ale tylko wtedy, kiedy w parku będzie więcej zieleni, niż teraz.
Tak, ale powinno zostać tyle samo zieleni.
Tak, nawet jeśli będzie mniej zieleni niż teraz.
Nie, dostępne urządzenia i obiekty w parku są wystarczające (Pomiń pytanie 6.).
Trudno powiedzieć.
Rys. 5 Nowe obiekty i urządzenia w parku w opinii respondentów

Jednocześnie niektórzy respondenci wskazali na to, że warto zachować łąkowy charakter
terenu, dzięki któremu jest on wyjątkowy w porównaniu do innych parków. Przy tej
propozycji pojawił się także pomysł stworzenia kwietnej łąki, która mogłaby zwiększyć
bioróżnorodność parku. Znaczna część uczestników konsultacji zwróciła uwagę na to, że
drzewa nie powinny pojawiać się na stokach Góry Kazury. Dzięki niewielkiej ilości zieleni
wysokiej na stokach, można korzystać z nich w sezonie zimowym do zjazdów saneczkowych.
Drugim uzasadnieniem jest to, że szczyt wykorzystywany jest jako punkt widokowy, a
panorama mogłaby zostać ograniczona przez korony drzew.

Zagospodarowanie szczytów Góry Kazury
Wzgórze Góry Kazury jest jednym z głównych elementów przestrzeni parku, umożliwiającym
różne formy aktywności, w związku z czym było popularnym tematem w trakcie konsultacji.
Zgłaszane przez uczestników uwagi i propozycje dotyczyły zarówno zboczy wzgórza, jak
i jego szczytów. Obecnie jeden z nich – wysunięty najbardziej na zachód – wykorzystywany
jest przez osoby spacerujące po parku. Drugi w całości zagospodarowany został przez osoby
trenujące zjazd. Trzeci szczyt - najmniejszy z tworzących Wzgórze Trzech Szczytów - jest
przestrzenią, która pozostaje w tym momencie najmniej zagospodarowana.
W czasie konsultacji kilkukrotnie pojawił się pomysł wykorzystania zachodniego,
najmniejszego z trzech szczytów Góry jako drogi wejścia na wzgórze. Uczestnicy konsultacji
wskazali, że jest to najmniej stroma część wzniesienia, na której istnieje możliwość wytyczenia
ścieżki prowadzącej na szczyt od strony wejścia osiedla przy ulicy Kazury. Wschodniopółnocne zbocze mogłoby również zostać wykorzystywane, tak jak obecnie, do zjazdu na
sankach. Rośnie tutaj niewiele drzew, więc nie stanowią więc one zagrożenia dla osób
zjeżdżających ze zbocza. Środowisko rowerowe, między innymi Stowarzyszenie „Kazoora”,
zauważyło, że obszar ten nie jest obecnie wykorzystywany jako element toru rowerowego.
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Oprócz dróg dojścia na szczyt uczestnicy zgłaszali, że również tam, jak i na terenie całego
parku powinno znajdować się stałe oświetlenie. W tym wypadku pojawiła się jedynie
wątpliwość, czy nie przeszkodzi to w możliwości oglądania gwiazd, które do tej pory
stanowiło jeden z powodów wejścia na szczyt.
Osoby uczestniczące w konsultacjach zwracały uwagę na to, że zachodni szczyt Góry Kazury
jest bardzo dobrym punktem widokowym, z którego widać nie tylko Las Kabacki i jego
najbliższe okolice, ale również centrum Warszawy. W związku z tym padały postulaty
utworzenia punktu widokowego z lunetą czy tablicą opisującą znajdujące się w widocznej
panoramie obiekty. W badaniu ankietowym 39% uczestników wskazało, że punkt widokowy
zdecydowanie powinien znaleźć się na szczycie, co łącznie 60%9 odpowiedzi na rzecz
stworzenia owego punktu. Z drugiej strony łącznie 32% respondentów uważa, że punkt
widokowy nie jest potrzebny na Górce.
W związku z popularnością zachodniego szczytu Góry jako miejsca spotkań, w czasie
konsultacji przez wielu uczestników wypowiadana była potrzeba umieszczenia
w uzasadnionych miejscach odpowiedniej liczby śmietników oraz dbania o utrzymanie
czystości, chociażby poprzez regularne sprzątanie potłuczonego szkła. Oprócz koszy na śmieci
uczestnicy konsultacji zgłaszali potrzebę umieszczenia ławek lub innego rodzaju miejsc na
szczycie, na których można byłoby usiąść. Część respondentów dodawała również, że nie

Zdjęcie 2 Fragment mapy ze spotkania konsultacyjnego z rysunkiem propozycji wykorzystania zachodniego
szczyty Góry.

należy umieszczać na górce klasycznych miejskich ławek. Jako lepsze rozwiązanie wskazywali
naturalne formy, które zostałyby przystosowane do siedzenia jak na przykład kłody drzew.
Wśród osób biorących udział w ankiecie zdanie na temat ławek na szczycie jest podzielone
niemal po równo – niewiele ponad połowa ankietowanych jest za pojawieniem się ławek (23%
raczej tak, 26% zdecydowanie tak), natomiast pozostała cześć jest temu przeciwna (20%
raczej nie, 25% zdecydowanie nie).

9

Wraz z odpowiedziami „raczej się zgadzam”.
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Ścieżki
Parkowe ścieżki były tematem poruszanym przez większość uczestników konsultacji. Prawie
wszyscy wskazali na to, że na terenie całego parku potrzebne są utwardzone ścieżki.
Większość respondentów wyraziła wyraźną niechęć do ścieżek asfaltowych oraz betonowych,
które wpływają negatywnie na naturalny charakter parku i przyjemność korzystania z niego.
Jednocześnie zwrócili uwagę na to, że ze względu na dostępność parku dla wszystkich
użytkowników oraz możliwy wpływ warunków pogodowych, konieczne może być stworzenie
ścieżek utwardzonych, jednak w takim przypadku ich liczba powinna zostać ograniczona.
W trakcie konsultacji zaproponowano dwa rozwiązania kwestii pogodzenia wygodnego
korzystania z parku z zachowaniem jego naturalnego charakteru. Jednym z nich jest takie
zaplanowanie parku, by ścieżki mniej naturalne skupić w północnej części sąsiadującej
z osiedlami i strefą urządzeń sportowo-rekreacyjnych. W ten sposób – według
pomysłodawców tego rozwiązania – południowa część parku zachowa obecny, naturalny
charakter. Drugim rozwiązaniem proponowanym przez uczestników jest utwardzenie na
przykład betonowe lub asfaltowe tylko głównych alei parku, dzięki czemu można będzie
wybierać ścieżki według własnych potrzeb.
Część uczestników konsultacji wskazała także na to, że przy projektowaniu szlaków
komunikacyjnych w parku warto wykorzystać istniejące obecnie wydeptane ścieżki. Nowe
ścieżki powstaną wówczas w miejscach, które dla użytkowników są wygodne i znane.
Ważnym elementem systemu parkowych ścieżek według respondentów jest również
odpowiednie dostosowanie ich do użytkowników korzystających z hulajnóg, wrotek
oraz rowerów w sposób rekreacyjny. Obecnie wymienione grupy użytkowników nie mogą
pojawiać się w parku ze względu na wykonaną z kostki nawierzchnię ścieżek przy siłowniach
plenerowych oraz brak infrastruktury przystosowanej do charakteru ich aktywności.

Mała architektura
Uczestnicy konsultacji wskazali na to, że w parku powinno znaleźć się więcej ławek oraz koszy
na śmieci. Obecnie znajdują się one w niewielu miejscach i nie wystarczają dla użytkowników
parku. Zwiększenie ich liczby oraz rozłożenie ich w innych miejscach parku według
uczestników może zachęcić do przychodzenia do parku większą liczbę osób, a także wpłynąć
pozytywnie na kształtowanie dobrych nawyków dbania o przestrzeń publiczną. Ważnym
elementem przyszłego parku powinno być również oświetlenie. Park powinien być oświetlony
w taki sposób, by można było czuć się w nim bezpiecznie i możliwe było korzystanie z niego
po zmroku. Część uczestników konsultacji zwróciło jednak uwagę na to, by oświetlenie nie
zdominowało parkowej przestrzeni.
Istniejąca altana piknikowa wraz ze stanowiskiem do rozpalania ogniska jest postrzegana
przez respondentów w dwojaki sposób. Z jednej strony niemal cały czas jest użytkowana,
a o jej popularności świadczy fakt, że niektórzy decydują się na „zaklepywanie jej” wiele
godzin wcześniej. Z drugiej zaś negatywnie oceniana jest jej lokalizacja w miejscu, które przez
część respondentów postrzegane jest jako przypadkowe. Generowany przez altanę,
szczególnie wieczorami, hałas dociera do budynków sąsiadujących z parkiem. Dodatkowo
respondenci zwrócili uwagę na pozostawiany przez użytkowników bałagan oraz brak toalety,
z której mogliby skorzystać w trakcie przebywania w parku.
W trakcie konsultacji respondenci sygnalizowali również obawę przed powstaniem na terenie
Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK drugiej polany analogicznej do tej znajdującej
się w Lesie Kabackim. Jednocześnie respondenci wyrażali również potrzebę dostępu do
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miejsc, w których można spotkać się większą grupą osób - zarówno tych zadaszonych, jak
i otwartych. Ponad połowa respondentów ankiety zgadza się, że w parku potrzeba miejsc,
w których można usiąść w grupie. Z drugiej strony ponad połowa ankietowanych nie zgadza
się na umieszczenie w parku miejsc do grillowania Jednocześnie duża część osób biorących
udział w konsultacjach zarówno w formie ankiety, jak i bezpośrednich rozmów z badaczami,
uważa, że większa liczba tego typu stanowisk powinna znaleźć się w programie nowego
parku.

Zabudowania
Uczestnicy konsultacji zgodzili się co do tego, że w parku powinna znaleźć się publiczna
toaleta z przewijakiem. Wskazują na to również wyniki ankiety, w której zdecydowanie za
toaletą opowiedziało się 42%, raczej za 30%, a łącznie przeciwko 22%. Jednocześnie, jak
wskazano wyżej w omówieniu parkowej zieleni, użytkownicy są przeciwni większej
zabudowie, jeśli miałaby ona wpłynąć na ilość zieleni lub naturalny charakter parku.

Czy w Parku Cichociemnych powinny znajdować się:
Zamykane szafki na rzeczy osobiste

31%

Przebieralnia
Publiczna toaleta z przewijakiem dla dzieci

28%
13%

Punkty gastronomiczne

9%

16%

Ścieżki edukacyjne o historii Cichociemnych
Spadochroniarzy AK

14%
raczej tak

14%

23%

21%

15%
17%

39%
33%

zdecydowanie tak

14%
13%
6%

24%

26%

20%

12%

42%

25%

16%

12%

17%

30%

22%

Punkt widokowy na szczycie

raczej nie

29%

29%

Miejsce d kameralnej aktywności klturalnej np. mała
plenerowa scena

Zdecydowanie nie

28%

7%
10%
9%

24%

9%

trudno powiedzieć

Rys. 6 Nowe zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w opinii respondentów

W trakcie spotkania konsultacyjnego pojawił się pomysł, by stworzyć większy kompleks o
charakterze pawilonu parkowego, w którym oprócz toalet znalazłyby się także niewielka
gastronomia, szatnia z prysznicami oraz miejsce spotkań dla sąsiadów. Jeden z uczestników
przedstawił także pomysł stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni zadaszonej, która mogłaby
pełnić funkcję wrotkowiska, miejsca spotkań oraz kina plenerowego. Pomysł ten wiąże się ze
zgłoszoną przez część uczestników potrzebą zwiększenia ilości przestrzeni rekreacyjnych
dostępnych niezależnie od warunków atmosferycznych.
Jednocześnie większość ankietowanych wskazała na to, że w parku nie powinny powstać
punkty gastronomiczne: 54% jest przeciwna, 39% popiera taki postulat. Podobny sprzeciw
wyrazili przeciwko przebieralniom oraz zamykanym szafkom na rzeczy osobiste. W przypadku
punktów gastronomicznych pojawiały się również głosy sprzeciwiające się możliwości
sprzedawania wyrobów alkoholowych na terenie parku. Inni respondenci wskazywali na to, że
ze względu na lokalizację na uboczu względem zabudowy i tras komunikacyjnych, istniejący
na stałe punkt gastronomiczny może nie być wystarczająco rentowny.
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Kultura
Część uczestników konsultacji stwierdziła, że w okolicy parku brakuje przestrzeni dla kultury,
w związku z czym w parku powinno powstać miejsce dla aktywności związanych ze sztuką.
Jako propozycje wskazywano mały amfiteatr lub niewielką muszlę koncertową, które
mogłyby zostać wkomponowane w zbocze szczytu Górki. Jako propozycja niewymagająca
zabudowy w przestrzeni parkowej przedstawiono przestrzeń do wystaw plenerowych, która
mogłaby wzbogacić program kulturalny parku. Jeśli przestrzeń ta byłaby odpowiednio duża
i utwardzona, według respondentów można byłoby ją wykorzystać do organizowania
wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych, jak na przykład odbywającego się od kilku lat
Dnia Cichociemnych na Ursynowie.
W ankiecie respondenci zapytani o to, w jakim stopniu zgadzają się z tym, że w parku
powinno znajdować się miejsce do kameralnej aktywności kulturalnej, np. mała plenerowa
scena, nie opowiedzieli się wyraźnie za lub przeciw takiej przestrzeni.

Hałas
Z uwagi na to, że jeden ze szczytów Górki Kazurki i polany parkowe stanowią popularnie
miejsce wieczornych spotkań, w trakcie konsultacji część uczestników zwracała uwagę na
hałas generowany przez grupy osób spędzających czas w parku wieczorami przy ognisku lub
własnych grillach. Jednocześnie uwaga o uciążliwym hałasie nie była zgłaszana przez
wszystkich uczestników konsultacji, a proponowane w czasie warsztatów rozwiązania nie
ograniczały dostępu do parku ani sposobów ich użytkowania.
Oprócz hałasu generowanego przez spotkania towarzyskie, uczestnicy konsultacji zwracali
uwagę na dźwięki związane z aktywnością na terenie wybiegu dla psów i siłowni
plenerowych. Postulowali tym samym, aby w czasie projektowania i realizacji docelowego
zagospodarowania parku wziąć pod uwagę kwestię akustyki szczególnie tych miejsc,
w których będą zbierać się duże grupy osób i psów. Zgłaszano również, że aktywności, którym
towarzyszy hałas, mogą być uciążliwe nie tylko dla mieszkańców, ale również dla dzikich
zwierząt. Nie powinny więc być lokalizowane w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu.
Dyskusyjnym tematem było miejsce do spożywania alkoholu. Część uczestników zauważyła,
że tego typu miejsce jest potrzebne w parku, a dzięki temu, że może powstać jako część
infrastruktury parkowej, pozwoli skupić osoby pijące w jednym miejscu. Inni uczestnicy
zwracali uwagę, że istnieje ryzyko hałasu, a wokół niego szybko pojawią się śmieci,
szczególnie stłuczone szkło. W szczególności kwestia takiego rodzaju miejsca została
poruszona w kontekście szczytu Górki Kazurki – uczestnicy wyrazili zapotrzebowanie, aby
w projekcie umiejętnie rozwiązać współistnienie różnych funkcji na szczycie tj. toru
rowerowego oraz miejsca do odpoczynku, oglądania panoramy miasta i spożywania alkoholu.

Elementy wodne
Jako istotny składnik zagospodarowania przyszłego parku część uczestników konsultacji
wskazało elementy wodne takie jak fontanny, staw, kaskady wodne. Według respondentów
ważne jest, by były one zaprojektowane w sposób, który umożliwia dzieciom zabawę z wodą.
Jeden z uczestników konsultacji zaproponował stworzenie systemu wodnego, który
odprowadzałby wodę deszczową tak, by powstawały wodne place zabaw lub ogrody
deszczowe. Poprzez takie rozwiązanie jednocześnie można usprawnić odprowadzanie
nadmiaru wody deszczowej.
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Wielu uczestników wskazało także na potrzebę zainstalowania w parku poidełek dla
wszystkich użytkowników parku – odwiedzających, korzystających z urządzeń rekreacyjnych,
sportowców oraz psów. Ich lokalizacja również powinna być dostosowana do potrzeb różnych
grup użytkowników.

Stadion
Tematem powracającym często w trakcie konsultacji była budowa stadionu
z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej oraz bieżnią. Według większości uczestników
konsultacji na terenie Dzielnicy Ursynów brakuje tego typu obiektu sportowego. Plan
zbudowania go na terenie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK został
przedstawiony w koncepcji zagospodarowania parku z 2014 roku.
W trakcie obecnych konsultacji część respondentów wskazała na to, że stadion powinien
znaleźć się w przyszłym parku. Wielu uczestników było jednak zadania, że mimo braku
obiektu na terenie dzielnicy park przy Górce Kazurce nie jest odpowiednim dla niego
miejscem. Według nich stadion zająłby zbyt dużo przestrzeni parkowej, szczególnie tej, która
ma walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z tym część uczestników konsultacji
wskazała na potrzebę zbudowania stadionu w innym miejscu Ursynowa, w niedalekiej
przyszłości. Pojawił się również pomysł na realizację stadionu w obszarze przyszłego parku
dzięki włączeniu terenu obecnie zajmowanego przez bazę budowy Południowej Obwodnicy
Warszawy.

Aktywności zimowe
Wielu uczestników konsultacji zwróciło uwagę na to, że stoki Górki Kazurki są obecnie
wykorzystywane do zimowych aktywności rekreacyjnych. Według nich projekt przyszłego
parku powinien je uwzględniać. Najpopularniejszą z zimowych aktywności w parku jest
zjeżdżanie na sankach, które angażuje różne grupy wiekowe. Obecnie jako saneczkowy stok
wykorzystywane jest zachodnie zbocze Góry oraz najniższy szczyt opisany powyżej, z którego
zjeżdżają dzieci. Dla wielu respondentów miejsce to jest dla tej aktywności najbardziej
odpowiednie ze względu na niskie nachylenie stoku i płaski obszar u jego podnóża, na którym
można bezpiecznie hamować. Ich zdaniem w przyszłym zagospodarowaniu funkcja ta
powinna zostać zachowana w tym samym miejscu, a ukształtowanie terenu dostosowanej
do korzystania ze zbocza i podnóża zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym.
W trakcie konsultacji zgłoszone zostały pomysły na inne zimowe aktywności: trasy do nart
biegowych oraz stworzenie mini-stoku narciarskiego. Respondenci zaznaczali jednak, że
aktywności te są dla nich mniej ważne od zjazdów na sankach i nie powinny zostać
wprowadzone do parku ich kosztem.

Inne aktywności sportowe
Oprócz toru dla rowerów i aktywności zimowych uczestnicy wskazywali na inne dyscypliny
sportowe, dla których powinno znaleźć się miejsce w nowym parku. Wyniki ankiety wskazują
na to, że obecnie w parku najbardziej brakuje urządzeń dla młodzieży w wieku szkolnym (34%
głosów) oraz dorosłych do 35 roku życia (37%). Odpowiednio 17% i 12% uczestników ankiety
wskazało, że brakuje infrastruktury dla dorosłych do 60 roku życia i małych dzieci. Większość
z pojawiających się propozycji sportowych wykorzystuje niewielką przestrzeń, dlatego też
część respondentów zwróciła uwagę, że infrastruktura ta mogłaby zostać umieszczona
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w jednej strefie sportowo-rekreacyjnej, w najlepszym przypadku zlokalizowanej obok obecnej
siłowni.

Dla jakich grup wiekowych powinny być przeznaczone
nowe urządzenia w Parku?
12%

34%

Małe dzieci
Dorośli do 35 roku życia.

37%

17%

Młodzież w wieku szkolnym
Dorośli do 60 roku życia

Rys. 7 Program parku w kontekście wieku użytkowników w opinii respondentów

Respondenci wskazywali szczególnie na sporty, które wymagają niewielkiego boiska lub kortu:
siatkówkę plażową, badmintona. Niektórzy wymienili także kort tenisowy. Jeden
z uczestników zaproponował stworzenie przestrzeni do footgolfa, która mogłaby być
dostosowana dla użytkowników w każdym wieku i z której mogłyby na raz korzystać całe
rodziny. Dla części respondentów ważne jest także przygotowanie parku dla osób
wykorzystujących wrotki i hulajnogi. Przy okazji pomysłu na wrotkowisko przeznaczone
specjalnie dla takich aktywności, wskazano, że potrzebę tę można spełnić także odpowiednim
zaplanowaniem równych ścieżek parkowych.

Parking
Część uczestników konsultacji zwróciła uwagę na to, że obecny parking zlokalizowany wzdłuż
północno-zachodniej granicy parku, umieszczony jest na terenie Spółdzielni Wyżyny i
dedykowany jest dla mieszkańców osiedla. Niektórzy respondenci wyrazili zaniepokojenie
tym, że właściciel może zamknąć ten teren, a wtedy park pozostanie w znacznej mierze bez
zaplecza parkingowego. W związku z tym pojawiły się sugestie aby stworzyć nowy parking w
sąsiedztwie parku, ale nie na jego terenie. Według uczestników odnowiony park może cieszyć
się większym zainteresowaniem, szczególnie podczas wydarzeń i imprez okolicznościowych
takich jak Dzień Cichociemnych i zawody rowerowe, a przez to zapotrzebowanie na miejsca
parkingowe może wzrosnąć.

Zwiększenie powierzchni
W związku z dużą liczbą potrzeb uczestników konsultacji względem parku, respondenci
wskazali, że warto spróbować zwiększyć powierzchnię parkową poprzez połączenie jej
z sąsiednimi przestrzeniami. Istotne jest dla nich również zachowanie ciągłości
zagospodarowania przestrzeni z najbliższymi terenami prywatnymi, szczególnie tymi
sąsiadującymi z parkiem od strony południowej.
Najczęściej wspominany w tym kontekście był teren obecnie zajmowany przez bazę budowy
Południowej Obwodnicy Warszawy. Przestrzeń ta sąsiaduje z najwęższą, zachodnią częścią
parku i przez wiele osób uznawana jest wciąż za część terenu parkowego. Jej przyłączenie
zwiększyłoby możliwości projektowe, jednocześnie mieszkańcy liczą na przywrócenie jej
dawnej funkcji po zakończeniu budowy POW. Jeden z uczestników wskazał ten teren jako
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potencjalne miejsce zbudowania pełnowymiarowego stadionu do piłki nożnej, który pojawił
się we wcześniejszym projekcie parku.
Inną przestrzenią, którą respondenci wskazali jako wartą połączenia z parkiem, jest obszar
Folwarku Moczydło. Według uczestników zmodernizowany i zaadaptowany budynek stojący
na tym terenie może pełnić funkcję parkowego pawilonu, lokalnego domu kultury lub małej
gastronomii. Podczas konsultacji zgłoszona została także propozycja zorganizowania w tej
przestrzeni ośrodka hipoterapii z ofertą jazdy konnej.
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PODSUMOWANIE
W oczach respondentów Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK dzieli się na strefę
rekreacyjną oraz teren rowerowy na wschodnich i południowych zboczach Górki Kazury.
Co za tym idzie, charakterystycznym elementem parku jest tor rowerowy do kolarstwa
grawitacyjnego, na którym odbywają się treningi przyciągające osoby nie tylko z okolicy,
ale również całej Warszawy i innych miast Polski. Oprócz toru rowerowego w parku dominują
funkcje lokalne – jest to przestrzeń, w której można spacerować, spędzać czas ze znajomymi,
korzystać z siłowni plenerowych oraz z wybiegu dla psów.
Przeprowadzone w parku konsultacje wskazują na to, że dla respondentów najważniejsze jest
utrzymanie naturalnego charakteru przestrzeni parkowej. Ten rozumiany jest jako duża ilość
zadbanej roślinności, nowe drzewa i ścieżki, nie pokryte kostką czy asfaltem. Część
uczestników konsultacji zwracała uwagę na to, że park leży w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu
Kabackiego i dzięki temu może stanowić ochronną otulinę znajdującego się w nim rezerwatu
przyrody.
W trakcie konsultacji, rozmówcy często zwracali uwagę na potrzebę lepszego
skomunikowania parku z jego sąsiedztwem poprzez utworzenie wygodnych wejść do parku
od strony osiedla Kazury, kościoła parafialnego, ulicy Moczydłowskiej i Lasu Kabackiego.
Zwrócono również uwagę na to, że warto wykorzystać to, jak przebiegają istniejące ścieżki,
które odzwierciedlają sposoby poruszania się użytkowników po parku.
Innym ważnym postulatem zgłaszanym przez uczestników konsultacji było zapewnienie
bezpieczeństwa na terenie parku. Zarówno rowerzyści, jak i inni użytkownicy parku, zwracali
uwagę na konieczność odpowiedniej organizacji tras i ścieżek oraz oznakowania strefy
treningowej zjazdu, tak żeby unikać sytuacji zagrożenia. Respondenci zwracali uwagę na
potrzebę utworzenia oświetlenia parkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa wokół
zaproponowanych w konsultacjach altan.
Park nosi imię Cichociemnych Spadochroniarzy AK od niedawna, przez co wśród
mieszkańców znany jest częściej pod starą nazwą, Górka Kazurka. Pytani o to jaką formę
powinno przyjąć przyszłe upamiętnienie patrona parku, uczestnicy konsultacji proponowali,
aby było ukierunkowane na edukację o historii jednostki. Postulowali również interaktywne
formy upamiętnienia skłaniające do aktywności fizycznej.
Przeprowadzony proces konsultacyjny jest jedną z podstaw do opracowania wytycznych
projektowych dla przyszłego parku. Dokument ten będzie dotyczyć kwestii ogólnych oraz
w szczegółowym zakresie m.in. zagadnień przyrodniczych, a także adaptacji obecnych form
zagospodarowania i aktywności do projektu do nowego parku. W wytycznych przedstawiona
zostanie również kwestia form upamiętnienia patrona oraz powiązań funkcjonalnoprzestrzennych z otaczającymi przestrzeniami o potencjale rekreacyjnym i sportowym.
Wszystkie wyżej wymienione kwestie poruszone zostały podczas konsultacji społecznych
z mieszkańcami, a także w trakcie konsultacji eksperckich i wywiadów z interesariuszami.
Końcowy dokument wytycznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy opublikuje na swojej stronie
internetowej jesienią 2018 roku. Następnie Zarząd zorganizuje konkurs architektoniczny.
Według planu budowa nowego parku zacznie się w 2020 roku.
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ZAŁĄCZNIK 1
Pytania i uwagi mieszkańców zebrane podczas procesu konsultacyjnego wraz z
odpowiedziami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Odwodnienie
Czy podczas prac nad projektem i realizacją jest przewidziane gruntowne przebadanie
podłoża, a szczególnie lokalizacji betonowych pozostałości, tak żeby dobrze i skutecznie
rozwiązać problem stojącej wody w parku?
Odpowiedź: Rozwiązanie problemu stojącej wody jest jednym z najważniejszych punktów
zawartych w wytycznych do konkursu architektonicznego. Zależnie od wyłonionej
w konkursie pracy, a także decyzji podjętych podczas projektowania, przeprowadzone
zostaną właściwe prace przygotowawcze, tak aby realizacja projektu gwarantowała trwałość
zastosowanych rozwiązań w dłuższej perspektywie czasu.
Jakie są przewidywane rozwiązania dotyczące odwodnienia w parku?
Odpowiedź: Na tym etapie nie określamy konkretnych rozwiązań. Decyzje co do nich
podejmuje projektant w swojej propozycji. Rolą wytycznych jest wskazanie istotnej kwestii –
potrzeby odwodnienia parku, która powinna zostać rozwiązana w pracy konkursowej i na
etapie tworzenia szczegółowego projektu.

Zieleń
Jakie rozwiązania są przewidziane dla zalesionego fragmentu parku?
Odpowiedź: Najważniejszą wytyczną dla zalesionego fragmentu parku jest zachowanie jak
największej liczby drzew, które znajdują się tam obecnie. W wytycznych znajdzie się sugestia
umieszczenia na zadrzewionym terenie kilku altan parkowych umożliwiających spotkania i
grillowanie.
Czy zieleń w parku ulegnie dużej zmianie?
Odpowiedź: Jednym z wniosków z przeprowadzonego procesu konsultacji jest życzenie
mieszkańców, aby park zachował swój naturalny charakter, więc w wytycznych do konkursu
pojawi się sugestia, aby zieleń kształtować w taki sposób. Jednocześnie, zieleń zostanie na
pewno uporządkowana. Jednym z celów projektu jest zachowanie w stopniu największym
obecnej zieleni, dopuszczalne jest usunięcie tylko drzew chorych i uznanych za gatunki
inwazyjne. Wszystkie drzewa usunięte zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami.
Czy przewidziane są nowe nasadzenia w parku?
Odpowiedź: Tak, projekt zakłada nasadzenie około 300 drzew i krzewów oraz innych roślin o
charakterze łąkowym. Ostateczny kształt i liczba nasadzeń zostanie określona w trakcie
projektowania koncepcji architektonicznej.
Czy planowane jest usuwanie drzew w celu stworzenia nowych elementów infrastruktury?
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Odpowiedź: Zaleceniem dla projektantów będzie unikanie takich sytuacji i wprowadzenie
nowej infrastruktury w sposób dopasowany do zagospodarowania zieleni w parku.
W przypadku konieczności usunięcia drzew ze względu na ich zły stan lub pod nową
infrastrukturę, zostaną one zrekompensowane nowymi nasadzeniami.
Wzdłuż ogrodzenia wybiegu dla psów, od strony ulicy Ziemskiej znajduję się polana z
kilkoma drzewami, na której ludzie lubią rozłożyć koc, piknikować, czytać itp. Czy planowane
jest nasadzanie drzew w tym miejscu, żeby było tam więcej cienia?
Odpowiedź: Projekt zieleni będzie elementem opracowania konkursowego, na tym etapie
rekomendujemy zachowanie polany parkowej, a jako szczegółową wytyczną dla decyzji
projektantów zapiszemy możliwość zapewnienia dodatkowego cienia w tej strefie.
Park powinien zachować swój naturalny charakter.
Odpowiedź: Zgodnie z wnioskiem z konsultacji i rekomendacją zawartą w wytycznych, aby
park zachował swój naturalny charakter, zadaniem postawionym przed projektantami będzie
przygotowanie koncepcji konkursowej zgodnej z tą potrzebą.

Szczyt
Jakie rozwiązania będą zaproponowane w kontekście zagospodarowania szczytów?
Odpowiedź: Szczyt zachodni, najbardziej wysunięty na zachód, zgodnie z obecną formą
użytkowania zostanie opracowany w formie punktu widokowego. Zasięg strefy rowerowej
zostanie ograniczony do północno-wschodniego szczytu i zbocza, tak aby do pozostałych
szczytów był wygodny i bezpieczny dostęp dla pieszych oraz możliwość korzystania z
walorów parku.
Czy koncepcja przewiduje utworzenie punktu widokowego na szczycie?
Odpowiedź: Tak, w wytycznych do konkursu dla architektów, którzy przygotują koncepcję,
znajdzie się rekomendacja do zachowania i zaaranżowania punktu widokowego na zachodnim
szczycie Góry Kazury.

Ścieżki
Z jakiej nawierzchni zostaną wykonane alejki i ścieżki w parku?
Odpowiedź: Wytyczne do projektu konkursowego nie precyzują rozwiązań materiałowych, co
do których decyzję podejmuje projektant w propozycji konkursowej. Zgodnie z wynikiem
diagnozy potrzeb – potrzebą zwiększenia dostępności parku i jednoczesnym zachowaniem
jego naturalnego charakteru, będziemy rekomendować, aby sposób utwardzenia ścieżek
parkowych był jak najbardziej naturalny, ale umożliwiający komfortowe wykorzystanie
podczas złych warunków atmosferycznych. Dodatkową wytyczną będzie zróżnicowanie
nawierzchni zależnie od strefy parku oraz przeznaczenia danej ścieżki.
Czy przewidziana jest ścieżka wiodąca na szczyt Górki Kazury?
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Odpowiedź: Tak, w wytycznych do konkursu znajdzie się rekomendacja wkomponowania
ścieżki dla pieszych w północne zbocze Góry Kazury, zgodnie z wynikami obserwacji
terenowej i diagnozy potrzeb w zakresie obecnego sposobu korzystania z parku.
Czy przewiduje się przebudowę wejścia do parku od strony osiedla Kazury? „Pochylnia jest
zbyt stroma i trudno się z niej korzysta.”
Odpowiedź: Na etapie konkursu zadaniem projektantów będzie przedstawienie koncepcji
wejść do parku. Zakładamy, że może oznaczać to przebudowę obecnego wejścia od strony
osiedla Kazury, co do którego pojawiły się rozmaite zastrzeżenia.
Czy są przewidywane alejki, po których będzie można jeździć na rolkach lub hulajnodze?
„Teraz, przy siłowni plenerowej, znajduje się jedna alejka wyłożona kostką, ale przez to, że
jest to kostka z fazą, nie można po niej jeździć.”
Odpowiedź: W trakcie konsultacji społecznych zebraliśmy bardzo dużo opinii na temat
zarówno sposobu utwardzenia ścieżek w nowym parku, i szczególnie obecnej alejki
wykonanej z kostki. W rekomendacjach do projektu zapiszemy konieczność pogodzenia
potrzeby dostępności parku dla użytkowników poruszających się na rolkach z jego naturalnym
charakterem. Decyzje w kwestii rozwiązań materiałowych podejmie projektant w propozycji
konkursowej.
Ścieżki od strony lasu nie powinny być wybetonowane.
Odpowiedź: W projekcie wytycznych konkursowych zapiszemy rekomendacje odnośnie
zróżnicowania typu nawierzchni w zależności strefy w parku. Zakładamy, że ścieżki bardziej
utwardzone będą znajdować się w centralnej części parku, natomiast w sąsiedztwie lasu będą
miały bardziej naturalny charakter. Wyboru materiałów dokona projektant w swojej
propozycji konkursowej, a ich zgodność z wytycznymi będzie jednym z czynników ocenianych
przez sąd konkursowy.
„Osoby korzystające z parku wydeptały ścieżki, którymi najwygodniej się im porusza.”
Czy nowe ścieżki będą odzwierciedlać wydeptane przejścia?
Odpowiedź: W wytycznych do konkursu zapiszemy zalecenie analizy wydeptanych ścieżek i
uwzględnienia ich w planie komunikacji po parku. Decyzje odnośnie rozwiązań
komunikacyjnych w obrębie parku zaproponują projektanci w pracach konkursowych.

Zabudowania
Czy w parku może powstać hangar, taki jak w projekcie z 2014 roku?
Odpowiedź: Nie, realizacja hangaru jest niezgodna z warunkami projektu dofinansowanego z
Unii Europejskiej, a także zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru parku w zakresie lokalizacji i wielkości obiektów kubaturowych w stosunku do
powierzchni całego obszaru. Koncepcja hangaru nie zyskała również aprobaty uczestników
prowadzonych w 2018r. konsultacji, w tym Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej. Wobec tego w wytycznych do projektu konkursowego nie znajdzie się
rekomendacja wprowadzenia do koncepcji hangaru lub innego wielkopowierzchniowego,
zadaszonego obiektu.
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Co miałoby się znajdować w potencjalnych zabudowaniach?
Odpowiedź: W wyniku przeprowadzonego procesu badawczego i konsultacji społecznych
dowiedzieliśmy się, że główną potrzebą jest budowa zaplecza gastronomicznego i sanitarnego
oraz ewentualnie miejsca przechowania rzeczy osobistych. Są to podstawowe funkcje, które
zaproponujemy w pawilonie parkowym.
Jaką formę może przyjąć zabudowa w parku?
Odpowiedź: Aby spełnić założenie dotyczące zachowania naturalnego charakteru parku
ewentualne obiekty będą miały formę pawilonów parkowych wkomponowanych w naturalny
krajobraz.
Czy planowane jest umieszczenie toalety w parku?
Odpowiedź: Tak. W wytycznych do konkursu architektonicznego zostanie zapisany obiekt –
wielofunkcyjny pawilon parkowy. Jedną z przewidzianych funkcji, które powinien spełniać
będzie toaleta publiczna.

Mała architektura
Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w parku potrzebne jest oświetlenie. Czy da się je
zaprojektować tak, żeby nie dominowało?
Odpowiedź: Projekt oświetlenia będzie jednym z elementów projektu parku. Zadaniem
projektantów będzie dobór oświetlenia, tak aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia
parku światłem.
W parku powinno znaleźć się więcej ławek i koszy na śmieci.
Odpowiedź: Ławki i kosze na śmieci oraz inne elementy małej architektury parkowej zostaną
zrealizowane w ramach projektu. Forma i lokalizacja tych obiektów będzie zależała od
projektanta i jego propozycji wyłonionej w konkursie architektonicznym.
W parku brakuje miejsc, w których można wygodnie usiąść w grupie osób.
Czy planowane jest utworzenie takich miejsc?
Odpowiedź: Tak, wytyczne do konkursu zawierają rekomendacje zwiększenia liczby ławek,
altan parkowych oraz aranżacji punktu widokowego na zachodnim szczycie Góry Kazury z
założeniem przebywania tam zarówno pojedynczych użytkowników, jak i osób spotykających
się w parku w grupach.
Jak zapewnić bezpieczeństwo wokół altan, jeśli powstanie ich więcej?
Odpowiedź: Istnieje szereg sprawdzonych sposobów poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej. Szczegółowe rozwiązania będą zależały od rozwiązań zaproponowanych przez
projektantów w pracach konkursowych, ale kwestia bezpieczeństwa będzie jednym
z istotnych punktów przy ocenie koncepcji konkursowej.
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Kultura
W najbliższej okolicy parku brakuje przestrzeni dla kultury. Czy przewidziane są przestrzenie
dla takich działań, na przykład mały amfiteatr lub muszla koncertowa, albo przestrzeń do
wystaw plenerowych?
Odpowiedź: W koncepcji parku zapisanej w wytycznych nie znajdzie się obiekt typu małego
amfiteatru czy muszli koncertowej – taki obiekt przewidziany jest w koncepcji sąsiadującego z
terenem parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. Zapisana zostanie natomiast
częściowo zadaszona przestrzeń wielofunkcyjna, umożliwiająca organizację wydarzeń
okolicznościowych i aktywności sąsiedzkiej. W tej przestrzeni możliwa będzie
również organizacja wystaw plenerowych.
Czy przewidziana jest zaaranżowana, utwardzona przestrzeń, która mogłaby być
wykorzystywana do działań kulturalnych lub wydarzeń okolicznościowych, jak na przykład
Dni Cichociemnych?
Odpowiedź: Tak, w wytycznych do projektu zapisana zostanie rekomendacja stworzenia
wielofunkcyjnej, częściowo zadaszonej przestrzeni z dostępem do infrastruktury
umożliwiającej organizację tego typu okolicznościowych wydarzeń.
Jakie imprezy lub wydarzenia będą mogły odbywać się w parku?
Odpowiedź: Proponowane zagospodarowanie parku, zapisane w wytycznych dla
projektantów, zakłada możliwość organizacji wydarzeń kameralnych. Przewidujemy także
sporadyczną organizację wydarzeń poniżej 1000 uczestników na terenie polan parkowych –
np. wydarzeń dotyczących upamiętnienia formacji Cichociemnych.

Hałas
Osoby imprezujące w parku (czasem też pijące przy tym alkohol) hałasują i jest to uciążliwe.
Jakie rozwiązania są przewidziane w tej kwestii? Większa kontrola np. Straży Miejskiej?
Regulamin parku?
Odpowiedź: Mamy świadomość, że kwestia akustyki, jak i bezpieczeństwa w parku jest
ważna, dlatego rekomendujemy częściową zmianę lokalizacji obiektów zrealizowanych
w ramach Budżetu Partycypacyjnego, i z drugiej strony lokalizacją altan parkowych, która
jednocześnie nie będzie zbyt peryferyjna i zbyt bliska sąsiadującym zabudowaniom.
Zaleceniem dla projektantów będzie przedstawienie właściwych rozwiązań w pracy
konkursowej. Dodatkowe kroki jak zwiększenie obecności straży miejskiej lub wprowadzenie
regulaminu zostaną podjęte na kolejnych etapach prac, po wyborze zwycięskiej pracy
konkursowej.
Proszę wziąć pod uwagę oddziaływanie akustyczne wybiegu dla psów i siłowni plenerowej
podczas realizacji docelowego zagospodarowania.
Odpowiedź: W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb i konsultacji społecznych jesteśmy
świadomi zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków wynikających z lokalizacji
wybiegu dla psów i siłowni plenerowej w strefie centralnej parku. Wytyczne do projektu
konkursowego, które proponujemy – częściowa modyfikacja i zmiana lokalizacji tych
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obiektów – są rozwiązaniem godzącym uwagi, które otrzymaliśmy podczas procesu
konsultacyjnego.
W parku można znaleźć pozostawione odpady poza koszami śmieci. Jakie są proponowane
rozwiązania?
Odpowiedź: Projekt zakłada zwiększenie liczby koszy na śmieci, jak i uporządkowanie parku.
Ich forma i lokalizacja będzie zależała od propozycji projektanta, wyłonionej w konkursie
architektonicznym.

Elementy wodne
Czy w parku będą poidełka, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt? Czy będą poidełka na
przykład na terenie wybiegu dla psów?
Odpowiedź: TAK, w wytycznych do projektu znajdzie się rekomendacja dotycząca poidełek –
łatwego i powszechnego dostępu do wody pitnej zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Ich forma
i lokalizacja będzie zależała od propozycji projektanta, wyłonionej w konkursie
architektonicznym.
Jakie elementy wodne mogą pojawić się w parku?
Odpowiedź: Wytyczne projektowe wskazują na potrzebę uwzględnienia w propozycji
konkursowej elementów wodnych oraz ich wyjściową formę. Rekomendujemy aby
zaproponowane elementy zagospodarowania służyły interakcji z wodą, wykorzystywały
naturalne ukształtowanie terenu oraz były również zgodne z wytyczną na temat zachowania
naturalnego charakteru parku.

Stadion
Czy w parku może powstać pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny?
Odpowiedź: Kwestia dużego obiektu sportowego – stadionu została przez nas odnotowana
podczas konsultacji społecznych. Mamy świadomość potrzeby tego rodzaju funkcji na terenie
dzielnicy Ursynów. W ramach projektu Paku Cichociemnych tego rodzaju obiekt nie może
zostać zrealizowany z uwagi na ograniczenia wynikające z dokumentów planistycznych oraz
dofinansowania unijnego. Jednocześnie wiemy, że zgodnie z planami inwestycyjnymi
Dzielnicy Ursynów realizacja boiska sportowego jest przewidziana w pobliżu Areny Ursynów.

Inne obiekty sportowe
Czy w parku powstaną boiska sportowe? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź: W wytycznych do konkursu nie znajdzie się rekomendacja lokalizacji na jego
terenie boisk sportowych. Ich realizacja możliwa jest w przypadku, gdyby dana propozycja
konkursowa zawierała boiska zgodne z pozostałymi wytycznymi i uwarunkowaniami
planistycznymi. Program parku skupia się przede wszystkim wokół zachowania jego
naturalnego charakteru – zaaranżowania polan parkowych umożliwiających różnego rodzaju
aktywności rekreacyjne i sportowe oraz wprowadzenie wielofunkcyjnej, częściowo
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zadaszonej i utwardzonej przestrzeni do realizacji wydarzeń i aktywności sąsiedzkiej w formie
rekreacji.
Czy przewidziane jest stworzenie oświetlenia na pumptracku?
Odpowiedź: Oświetlenie jest jednym z elementów, które zostanie wprowadzone w parku –
jego forma i lokalizacja będzie zależała od propozycji projektanta. Nadrzędną wytyczną będzie
dobór ilości i stopnia oświetlenia sztucznego, tak aby zminimalizować ryzyko zbyt ostrego
światła.
Czy istnieje możliwość powiększenia strefy do street workoutu i wymiana podłoża w jego
najbliższej okolicy na stałe, nie takie jak jest teraz czyli ruchome?
Odpowiedź: Tak, wytyczne do projektu architektonicznego będą zawierały zapisy w zakresie
poprawy jakości obiektów zrealizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego, w tym parku
street workout. Szczegółowe rozwiązania będą wynikały z propozycji przedstawionej przez
projektanta w wyłonionej pracy konkursowej.
Czy w parku może znaleźć się wrotkowisko?
Odpowiedź: W koncepcji parku przewidziana jest wielofunkcyjna, zadaszona przestrzeń
umożliwiająca organizację aktywności sąsiedzkiej i rekreacyjnej. Jedną z funkcji którą będzie
mogła pełnić jest wrotkowisko. Dodatkowo na terenie parku przewidziane są ścieżki
rowerowe, które również będą mogły służyć osobom poruszającym się na rolkach lub na
hulajnodze.
Czy powstanie więcej przestrzeni rekreacyjnej dostępnej niezależnie od warunków
atmosferycznych?
Odpowiedź: Tak, koncepcja parku zadana dla projektantów konkursu w wytycznych, zakłada
utworzenie wielofunkcyjnej, częściowo zadaszonej przestrzeni. Przeznaczeniem tego miejsca
będzie aktywności sąsiedzkiej. Dzięki zadaszeniu, będzie tam można prowadzić różnego
rodzaju aktywności niezależnie od warunków atmosferycznych.

Aktywność zimowa
Czy w koncepcji parku jest przewidziane zachowanie aktywności zimowych? Na przykład
jazdy na sankach lub nartach?
Odpowiedź: Tak, w wytycznych zostanie podtrzymana funkcja zimowa zboczy Góry Kazury,
zgodnie z ich obecnym zwyczajowym wykorzystaniem.

Parkowanie
Czy przewidziane są nowe miejsca parkingowe dla użytkowników parku, przyjeżdżających z
innych części miasta?
Odpowiedź: Wytyczne do konkursu zakładają wprowadzenie na terenie dodatkowych miejsc
parkingowych na terenie obszarów przylegających do parku, ale nie w samym jego obrębie. W
trakcie diagnozy potrzeb rozpoznaliśmy sytuację parkingową w okolicy – wiemy, że parkingi
zlokalizowane od strony wejścia do parku przy ulicy Pileckiego są własnością Spółdzielni
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„Wyżyny”. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z możliwego większego zapotrzebowania na
miejsca parkingowe po realizacji nowego parku, i konieczności pogodzenia tej potrzeby z
zachowaniem odpowiedniej ilości powierzchni biologicznie czynnej. W związku z tym, a także
biorąc pod uwagę uwzględnienie w projekcie konkursowym w formie studialnej dwóch
obszarów sąsiadujących z parkiem, rekomendujemy aby na ich terenie zostały przewidziane
miejsca parkingowe, które będą służyły także obsłudze parku.
Czy planowane jest utworzenie stojaków rowerowych?
Odpowiedź: Tak zgodnie z wytycznymi do konkursu projektanci powinni zaproponować
ścieżki a także m.in. stojaki. Liczba, lokalizacja i forma tych obiektów będzie zależała od
propozycji projektanta wyłonionej w konkursie.

Zwiększenie obszaru
Czy jest możliwe, żeby stworzona koncepcja parku obejmowała również najbliższe
otoczenie?
Odpowiedź: W wyniku diagnozy potrzeb i analizy uwarunkowań podjęto decyzję o włączeniu
do opracowania konkursowego w formie studialnej obszaru, na którym obecnie znajdują się
ruiny Folwarku Moczydło oraz obszaru obecnej bazy budowy Południowej Obwodnicy
Warszawy. Oznaczać to będzie wymóg opracowania powiązań funkcjonalnych
i przestrzennych z wymienionymi obszarami w opracowaniu konkursowym, a także
uwzględnienie realizacji spójnej koncepcji parkowej w dłuższej perspektywie czasu.
Czy koncepcja parku będzie obejmowała Folwark Moczydło?
Odpowiedź: Tak, obszar Folwarku Moczydło zostanie włączony do opracowania
konkursowego w formie studialnej, czyli bez gwarancji realizacji w ramach umowy
ze zwycięskim zespołem projektowym.
Co będzie znajdowało się na obszarze obecnie zajmowanym przez bazę budowy
Południowej Obwodnicy Warszawy?
Odpowiedź: Właścicielem tego terenu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zgodnie
z obowiązującym Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy z 2003
roku przeznaczony jest on na tereny zieleni. Od roku 2014 toczy się postępowanie w zakresie
uchwalenia planu miejscowego dla rejonu Puławskiej / Płaskowickiej. W ramach opracowania
konkursowego zadaniem projektantów będzie przedstawienie propozycji zagospodarowania
tego terenu jako przestrzeni parkowej.

Pozostałe
Wybieg dla psów zrealizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego, powstał na ścieżce,
która kiedyś była głównym szlakiem komunikacyjnym w parku.
Odpowiedź: W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb i konsultacji społecznych jesteśmy
świadomi zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków wynikających z lokalizacji
wybiegu dla psów i siłowni plenerowych w strefie centralnej parku. Wytyczne do projektu
konkursowego, które proponujemy – częściowa modyfikacja i zmiana lokalizacji tych
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obiektów – są rozwiązaniem godzącym wszystkie uwagi, które otrzymaliśmy podczas procesu
konsultacyjnego.
Czy przewidziane są działania dążące do wydłużenia atrakcyjności parku na jak najdłuższy
czas w roku?
Odpowiedź: Tak, poprzez stworzenie wielofunkcyjnej, częściowo zadaszonej przestrzeni,
dostępność parku będzie większa zarówno w skali roku, jak i z uwagi na warunki
atmosferyczne. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną określone w pracach
konkursowych.
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