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I.

Wstęp i tło konsultacji

Mokotów jako jedna z pierwszych dzielnic w Warszawie przystąpił do realizacji pilotażowego programu
tworzenia Centrów Lokalnych (dalej CL). Więcej informacji o wspólnej inicjatywie miasta stołecznego
oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich dostępnych (SARP) jest tutaj.
Twórcy idei Centrów Lokalnych definiują je jako miejsca przyjazne i nieodległe, gdzie można się
spotkać, spędzić ciekawie czas, zrobić zakupy. Łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę. Na Mokotowie
jako przyszłe CL został wybrany obszar obejmujący Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park
przed Pałacykiem Szustra.

Zdjęcie 1 Obszar przyszłego Centrum Lokalnego
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II.

Streszczenie

Organizacja konsultacji
Konsultacje społeczne na temat mokotowskiego Centrum Lokalnego, planowanego na skwerze
Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz w parku pomiędzy ulicą Puławską a Pałacykiem Szustra zostały
przeprowadzone na zlecenie Urzędu Dzielnicy Mokotów od 21 maja do 18 czerwca 2016 przez
Stanisława Kordasiewicza, Kingę Markert i Tomasza Ołdaka z Centrum Rozwiązywania Sporów
i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Celem konsultacji było poznanie opinii
zainteresowanych osób oraz organizacji i stowarzyszeń dotyczących przyszłego Centrum. Dzięki
niniejszemu raportowi Stowarzyszenie Architektów Polskich, patron merytoryczny przedsięwzięcia,
opracuje wytyczne do konkursu na projekt przyszłego Centrum Lokalnego na Mokotowie,
uwzględniające w największym możliwym stopniu potrzeby osób uczestniczących w konsultacjach.
Zebrano 424 opinie indywidualne. Pozyskane informacje uzupełniono i pogłębiono, przeprowadzając
4 warsztaty dla różnych grup interesariuszy - mieszkańców i gości, okolicznych przedsiębiorców oraz
przedstawicieli instytucji kultury. Opinie przekazywane były za pomocą specjalnie przygotowanych
pocztówek, jak również w trakcie wywiadów pogłębionych oraz poprzez dedykowany adres poczty
elektronicznej.

Atuty miejsca
Uczestnicy konsultacji cenią przede wszystkim i pragną zachować zieleń znajdującą się na terenie
przyszłego centrum. Miejsce stanowi lubianą, wrośniętą w świadomość sąsiadów parkową enklawę
przy ruchliwej ulicy Puławskiej. Respondenci wyraźną większością głosów pozytywnie oceniają także
zlokalizowane tam lokale gastronomiczne. To dzięki nim ugruntowuje się funkcja społeczna
i użytkowa miejsca. Zdaniem osób biorących udział w konsultacjach gastronomia będzie również w
przyszłości stanowić wehikuł rozwoju i atrakcyjności terenu. To w dużym stopniu właśnie ze względu
na obie wymienione cechy – przyrodę i restauracje, skwer oraz park mają potencjał do przekształcenia
się w tętniące życiem centrum okolicy.

Rewitalizacja
Często wskazywano na konieczność ulepszenia zieleni, szczególnie na skwerze „Orszy”. Należy chronić
drzewa, odnowić i z większym, niż dotychczas, zaangażowaniem pielęgnować krzewy, rabaty i trawniki.
Warto, według uczestników konsultacji, wykonać nowe nasadzenia, zwłaszcza kwiatów.
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Zieleń powinna pozostać dominantą terenu oraz harmonijnie współgrać z przyszłym charakterem
społecznym i integrującymi funkcjami Centrum Lokalnego. Ważna jest naprawa i ujednolicenie
zniszczonych alejek, albowiem obszar planowanego centrum, zwłaszcza skwer „Orszy”, stanowi ważny
szlak pieszy. Potrzebne są wygodne, trwałe i ładne ławki, należy wymienić kosze na śmieci na bardziej
funkcjonalne i estetyczne, a także zmienić ich lokalizacje, by nie były uciążliwe dla gości parku.
Oczekiwana jest modernizacja oświetlenia, dzięki której będzie nie tylko bezpieczne i efektywne, lecz
także stanie się niebanalnym znakiem rozpoznawczym Centrum.Przydałaby się, zdaniem pytanych o
opinie, fontanna lub inna instalacja wodna o swobodnym dostępie. Ponieważ miejsce ma służyć między
innymi odpoczynkowi i spotkaniom sąsiedzkim, warto ustawić stoły oraz zadbać o najmłodszych.
Wskazano potrzebę remontu i rozbudowy placu zabaw blisko Pałacyku Szustra, jak również
umieszczenia na skwerze „Orszy” ciekawego, niezajmującego wiele miejsca wyposażenia do zabaw dla
dzieci, raczej w postaci pojedynczych instalacji niż tradycyjnego „placu”.

Gastronomia
O ile większość pytanych uważa, że gastronomia powinna rozwijać się w sposób kontrolowany
i planowy, to zdania na temat liczby lokali były podzielone. Część respondentów widziałaby tutaj
dodatkowe kawiarnie, inne osoby twierdzą, że wystarczy to, co jest. Wskazywano również na potrzebę
przekształcenia wyglądu obecnych restauracji funkcjonujących na skwerze „Orszy” według spójnej
i estetycznej koncepcji.

Imprezy i wydarzenia
Pojawiły się także rozbieżne głosy dotyczące imprez czy wydarzeń organizowanych na terenie CL. Część
uczestników konsultacji wskazuje, że Centrum Lokalne powinno pozostać nade wszystko cichym
i spokojnym miejscem odpoczynku wśród zieleni. Równocześnie znaczna grupa respondentów chętnie
wzięłaby udział w wydarzeniach organizowanych na tym terenie.

Często proponowano targi

z żywnością, jako dobrą ilustrację aktywności o sąsiedzkim, kameralnym, swobodnym charakterze.
Deklarowano również gotowość do uczestniczenia w imprezach kulturalnych i rozrywkowych na
świeżym powietrzu. Powinny być one jednakże organizowane z poszanowaniem spokoju okolicznych
mieszkańców. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa sąsiadów i akceptacji
wydarzeń w Centrum Lokalnym byłaby także przewidywalność oraz możliwość wpływu na ich formułę.

Bezpieczeństwo
Dla bezpieczeństwa i wizerunku Centrum Lokalnego rozwiązania wymaga problem uciążliwej
obecności osób pijących alkohol oraz nocnych imprez i awantur. Wiąże się z tym zanieczyszczanie
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terenu oraz niszczenie wyposażenia skweru oraz parku. Mieszkańcy mają świadomość, że zwiększenie
bezpieczeństwa i podniesienie poziomu kultury niektórych użytkowników będzie trudnym wyzwaniem.
Optymizmem napawają jednak głosy, że obok działań o charakterze interwencyjnym czy
nadzorującym, metamorfoza okolicy będzie sama z siebie impulsem do wycofywania się kłopotliwych
przybyszów z Centrum Lokalnego.

Szanse i zagrożenia
W ocenie uczestników konsultacji w wytypowanym na Centrum miejscu może powstać lokalny,
społeczny ekosystem. Podwaliny już są, nie trzeba zaczynać od zera. Miejsce stało się widoczne na
społecznej mapie dzielnicy i miasta, rozwija się samoistnie. Dzięki przedsiębiorcom czy
stowarzyszeniom już pozyskało pozytywny wizerunek. W trakcie konsultacji pojawił się konkretny
pomysł na zarządzanie tą przestrzenią w partnerstwie publiczno-prywatnym przy zaangażowaniu
przedstawicieli sąsiadów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, instytucji kultury i urzędników. Zagrożeniem
dla rozwoju tego miejsca jest natomiast nieuregulowana sytuacja własnościowa części gruntu na
skwerze „Orszy”. Bez pomyślnego dla wizji mokotowskiego Centrum Lokalnego rozwiązania tego
problemu, projekt może zakończyć się niepowodzeniem. Powinna też zostać skrócona ścieżka
decyzyjna w zakresie istotnych zmian dotyczących terenu. W przeciwnym razie procedury
biurokratyczne mogą stłumić autentyczną, spontaniczną motywację przedsiębiorców i strony
społecznej do oddolnego działania. Wyzwaniem będzie też konsolidacja obu części Centrum Lokalnego
przedzielonych jednym z najbardziej ruchliwych szlaków komunikacyjnych Mokotowa – ulicą Puławską.

III.

Metodologia prowadzenia konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przygotowane i przeprowadzone przez Stanisława Kordasiewicza, Kingę
Markert i Tomasza Ołdaka - konsultantów Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pytania, na które chcieliśmy znaleźć odpowiedzi
w dialogu z mieszkańcami, wynikały z wytycznych przekazanych nam przez SARP (Załącznik nr 1).
Metodologia oraz sposób realizacji projektu zostały skonsultowane z członkami Zespołu ds. Centrum
Lokalnego na Mokotowie – przedstawicielami Zarządu i pracownikami Urzędu Dzielnicy Mokotów,
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, członkami Stowarzyszenia Architektów
Polskich oraz działaczami strony społecznej – Stowarzyszeń Moja Narbutta oraz Moko.
Nasza praca ma charakter jakościowy, cenimy i stosujemy takie właśnie podejście do konsultacji
społecznych. Z tej perspektywy nawet jednostkowe opinie mogą być wartościowe i inspirujące dla
przyszłych projektantów CL Mokotów. Dlatego uwzględniliśmy je w raporcie, a jako załącznik
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przekazujemy bazę danych głosów zebranych w trakcie konsultacji. Podczas omawiania wniosków
z konsultacji podajemy liczbę zebranych opinii oraz ich procentowy udział wśród opinii na dany temat.
Dane te mają charakter ilustracyjny, ich uwzględnienie służy jedynie wskazaniu pewnych trendów czy
preferencji uczestników konsultacji i nie zmienia jakościowej natury naszej pracy.
W niniejszym dokumencie odnosimy się do wszystkich uzyskanych opinii, aby wskazać oczekiwane
przez respondentów kierunki rozwoju CL Mokotów. Zebraliśmy 424 głosy indywidualne. Informacje
uzupełniliśmy przeprowadzając 4 warsztaty dla różnych grup (dwa otwarte dla mieszkańców, jeden dla
przedsiębiorców, jeden dla instytucji kultury), dzięki którym pogłębiliśmy wiedzę uzyskaną od
uczestników konsultacji.

Kalendarium i sposób zbierania opinii społeczności lokalnej

1. Namiot* konsultacyjny na skwerze „Orszy”
21 maja (sobota) w godz. 10:00–21:00
31 maja (wtorek) w godz. 8:00–20:00
4 czerwca (sobota) w godz. 10:00–21:00
18 czerwca (sobota) na święcie „Mokotówka”
Zdjęcie 2 Namiot konsultacyjny

*W namiocie można było uzyskać informację na temat
idei CL oraz zostawić wypełnioną pocztówkę ze swoimi oczekiwaniami, pomysłami, uwagami.

2. Warsztaty* konsultacyjne:
a. dla mieszkańców
7 czerwca (wtorek) o godz. 18:00, SP nr 157 im.
Adama Mickiewicza, ul. Kazimierzowska 16
11 czerwca (sobota) o godz. 12:00, SP nr 157 im.
Adama Mickiewicza, ul. Kazimierzowska 16
*Moderowane
z użytkownikami

dyskusje
terenu,

w
pogłębianie

grupie
opinii,

Zdjęcie 3 Warsztaty dla mieszkańców

zbieranie argumentów, rozumienie stanowisk.
6

b. dla przedsiębiorców lokali usytuowanych na terenie CL
c. dla przedstawicieli instytucji kultury działających w okolicy CL
Warsztaty b i c były przeprowadzone odpowiednio 30 maja i 8 czerwca w siedzibie studia filmowego
„KADR”/FILMOTEKA, ul. Puławska 61.

3. Pocztówki* konsultacyjne
Od 19 do 21 maja można było wypełnić i zostawić pocztówkę konsultacyjną w następujących
miejscach:


Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 i ul. Wiśniowa 37



Studio Filmowe „KADR”/FILMOTEKA, ul. Puławska 61



Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza, ul. Kazimierzowska 16



namiot konsultacyjny na Skwerze „Orszy”

*Pocztówka stanowiła mini ankietę. Jej celem było zebranie odpowiedzi na dwa pytania:
1. Co cenisz w obecnym wyglądzie i funkcjach tej przestrzeni?
2. Co powinno się zmienić, aby ta przestrzeń stała się miejscem, gdzie możesz się spotkać, spędzić
ciekawie czas lub zrobić zakupy?

4. Opinie przesyłane pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy mailowy
Od

19

maja

do

21

czerwca

można

było

przesyłać

opinie

na

adres:

mokotow.konsultacje@um.warszawa.pl
5. Wywiady* pogłębione:


z przechodniami na terenie przyszłego CL i w najbliższej okolicy



z przedstawicielami stowarzyszeń aktywnie działających na terenie CL lub w jego okolicy
(Stowarzyszenie Moje Narbutta i Stowarzyszenie Moko)



z przedstawicielem przyszłego właściciela części Skweru „Orszy”

*Rozmowy indywidualne, pogłębianie opinii, zbieranie argumentów, rozumienie stanowisk.
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Akcja informacyjna
W akcji informacyjnej wykorzystane zostały następujące formy dotarcia do zainteresowanych:


Platforma konsultacyjna Urzędu
m.st. Warszawy



Strona Urzędu Dzielnicy Mokotów



Facebook

Urzędu

Dzielnicy

i

Konsultacji Społecznych Warszawa


Plakaty informacyjne



Ulotki



Punkt informacyjno-konsultacyjny
na skwerze



Profile FB zaangażowanych w
konsultacje

organizacji

pozarządowych


Indywidualne

zaproszenia

przedsiębiorców

dla
oraz

przedstawicieli instytucji kultury

Zasięg

akcji

plakatowej

obejmował

obszar zaznaczony czerwoną linią, a więc
kwartał pomiędzy ulicami Rakowiecką,
Spacerową, Belwederską, Dolną, Odyńca
oraz al. Niepodległości.
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Statystki – liczba uczestników konsultacji oraz zebranych opinii
Razem zebrano opinie od 424 indywidualnych uczestników konsultacji, na co składa się:
•

285 pocztówek konsultacyjnych:
–

219 - ogólnych

–

66 - odwołujących się do mapy (W namiocie konsultacyjnym dostępna była duża mapa
- zdjęcie lotnicze - terenu przyszłego CL. Za pomocą naklejek - zielonych i czerwonych
kropek - mieszkańcy zaznaczali miejsca, które cenią oraz te, które chcieliby zmienić.
Załącznik nr 3 i 4 stanowi opis głosów odnoszących się do zaznaczeń na mapie.)

•

50 wywiadów pogłębionych

•

15 wiadomości nadesłanych pocztą elektroniczną

•

74 podpisy pod listem mieszkańców spółdzielni EMHAZET, adresowanym do Urzędu Dzielnicy
Mokotów

Ponadto 35 osób wzięło udział w warsztatach, w tym:
•

25 uczestników warsztatów dla mieszkańców

•

5 uczestników warsztatów dla przedsiębiorców

•

5 uczestników warsztatów dla instytucji kultury
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IV.

Wnioski z konsultacji

Jak jest?

„Miejsce z dużym potencjałem i piękną zielenią, ale brzydkie, brudne i smutne. Za to świetna
gastronomia!”
1. Użytkownicy terenu przyszłego centrum lokalnego:


Okoliczni mieszkańcy i przyjezdni



Przechodnie



Osoby spędzające czas na świeżym powietrzu:
o

spożywające alkohol i bezdomni

o

osoby starsze

o

rodzice z dziećmi

o

młodzież



Właściciele psów



Klienci lokali gastronomicznych i sklepów



Rowerzyści

2. Funkcje i znaczenie dla mieszkańców terenu przyszłego centrum lokalnego:


Szlak komunikacyjny pieszy lub rowerowy (“przechodzę w drodze do domu lub idąc na zakupy”)



Miejsce odpoczynku i wytchnienia



Spędzanie czasu z dziećmi (głównie plac zabaw przed Pałacykiem Szustra)



Wyprowadzanie psów



Spotkania – ławki lub lokale gastronomiczne



Miejsce, w którym się jada (najczęściej wskazywane: Limoni, Mezze, Relax, Warburger,
Regeneracja)



Relaks i zabawa (Regeneracja)
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3. Słabe strony miejsca


Ogólne zaniedbanie (śmieci, nierówne alejki, niedomagające oświetlenie, zaniedbane trawniki,
za mało i zły stan ławek, raczej brzydkie lokale gastronomiczne, brak gospodarza zieleni)



Obawa o bezpieczeństwo (osoby pijące alkohol na ławkach, szczególnie wieczorami)



Hałas od ulicy Puławskiej



Niższa atrakcyjność względem sąsiednich terenów zieleni (Park Promenada, Park Dreszera,
Morskie Oko)

4. Interesariusze rewitalizacji terenu przyszłego centrum lokalnego


Mieszkańcy budynków przylegających do terenu przyszłego centrum lokalnego



Mieszkańcy okolicznych ulic na Mokotowie



Przybysze z bardziej odległych części Mokotowa oraz innych rejonów



Właściciele i prowadzący lokale użytkowe (sklepy, gastronomia, punkty usługowe) na skwerze
i w bezpośrednim sąsiedztwie



Pracownicy instytucji kultury działających w okolicy



Stowarzyszenia (Moko i Moja Narbutta)



Właściciele gruntu (Urząd m.st. Warszawy, MPO)



Gospodarz terenu - Urząd Dzielnicy Mokotów



Przyszły właściciel części gruntu CL i jego pełnomocnik

Jak powinno być?
A. Wygląd przyszłego Centrum Lokalnego

Zdecydowana większość osób uczestników konsultacji podkreślała potrzebę zadbania i upiększenia
przestrzeni, co można podsumować stwierdzeniem „potrzebny jest spójny, prosty, estetyczny pomysł”.
Zarazem koncepcja CL nie powinna zmieniać dotychczasowego charakteru tego miejsca, a więc przede
wszystkim szanować istniejącą zieleń i drzewa. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zebranych
opinii, uporządkowane w trzy wyróżniające się grupy głosów.
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1. Zieleń
Najważniejszą i najczęściej sygnalizowaną potrzebą w zakresie wyglądu przyszłego centrum lokalnego
jest zachowanie i zadbanie o istniejącą zieleń (254 opinii, stanowiących 60% głosów na dany temat1).
Liczne były wypowiedzi w rodzaju „w
obecnym wyglądzie cenię sobie przede
wszystkim wszechobecną zieleń, która jest
potrzebna w Warszawie” czy „lubię, że to
miejsce jest po prostu parkiem”.
Społeczność lokalna nie tylko nie chce
ograniczenia terenu zieleni, lecz oczekuje
jego

ochrony,

pielęgnowania

i doskonalenia.
a. Drzewa
Częstym postulatem jest zachowanie obecnego drzewostanu (80 opinii, 19% głosów).
Podsumowaniem niech będą dwa stwierdzenia wpisane na ulotkach konsultacyjnych: "Proszę nie robić
jakiś drastycznych zmian, ponieważ ludzie związani z tą okolicą kochają ten Skwer za samą jego
obecność i za jego zadrzewienie - takie małe osiedlowe płuca" oraz „Cokolwiek miałoby to być BŁAGAM! NIE WYCINAJCIE DRZEW!!!”. W tym kontekście warto podkreślić, że mieszkańcy liczą na
wpisywanie w przyrodę lokali gastronomicznych na skwerze. Ich zdaniem wszelkie podejmowane
działania muszą zachować obecny drzewostan. Sygnalizowaną kwestią jest także sposób dbania o
drzewa. Pojawiały się sugestie (7 opinii, 2% głosów), że na Skwerze „Orszy” niektóre drzewa wymagają
prześwietlenia lub przycięcia zbyt nisko wiszących gałęzi. Pielęgnacja drzew powinna mieć jednak
umiarkowany zakres, ponieważ mieszkańcy cenią sobie „drzewa dające cień”.

Zdjęcie 4 Nadmierne zacienienie Skweru

Zdjęcie 5 Gałęzie utrudniające wejście na Skwer

1

Dane na temat liczby opinii oraz wskazanie ich procentowego udziału wśród opinii na dany temat nie zmieniają
jakościowego charakteru naszej pracy. Podajemy je wyłącznie jako ilustrację trendów zaobserwowanych wśród
uczestników konsultacji.
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b. Zadbać o trawniki
Trzecią najczęściej zgłaszaną potrzebą (66 wskazań, 16% głosów) jest zadbanie o trawniki, których stan
jest oceniany negatywnie. Respondenci chcą trawników, które będą „zachęcały do siedzenia".
Wyobrażają sobie tę przestrzeń jako nadającą się do piknikowania i zabaw dla dzieci: „trawa nie
muzeum - a trawniki dla dzieci i ludzi na kocykach". Potrzebny jest zatem „odpowiedni gatunek, gdzie
dzieci mogłyby biegać bez szwanku dla trawy".
Warto wspomnieć, że często pojawiał się dodatkowy postulat wydzielenia miejsca na pikniki, o czym
piszemy w części raportu poświęconej funkcjom i lokalom. Sposobem dbania o trawniki oraz ich
otwierania powinno być także ustawienie specjalnych koszy i tablic mobilizujących właścicieli psów do
sprzątania po nich.
c. Więcej kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych
Po trzecie, 53 wskazania, czyli 13% głosów na temat zieleni dedykowanych jest posadzeniu
i utrzymaniu w dobrej kondycji większej liczby kwiatów, krzewów i roślin ozdobnych. Osoby starsze
dobrze wspominają historyczne rozwiązania, np. klomby róż.
d. Naturalne ogrodzenie skweru „Orszy”
Czwartym postulatem (36 głosów, 8%) jest zapewnienie naturalnego odgrodzenia skweru „Orszy”,
przede wszystkim od strony Puławskiej. Wskazywana jest duża uciążliwość ruchliwej ulicy:
„przeszkadza mi hałas komunikacyjny", „odgrodzić teren od ul. Puławskiej żeby siedząc było ciszej, np.
jakiś murek z rabatami", „powinien być ekran z krzewów, bo szum jest nie do wytrzymania". Poprawi
to również bezpieczeństwo: „potrzebne jest odgrodzenie od Puławskiej, aby dzieci na skwerze mogły
się same bezpiecznie bawić". Mieszkańcy widzą wartość naturalnego oddzielenia skweru od ulic także
z perspektywy estetycznej, by ukryć widok jadących lub zaparkowanych samochodów. Pojawiły się
różne pomysły co do wykonania, np. żywopłot, zielone ekrany dźwiękowe z donic, skrzynie kwiatów.
Warto podkreślić, że społeczność lokalna ceni otwartość i dostępność CL, zatem nie chodzi tutaj o
ogrodzenie skweru (np. jak w parku Dreszera), ale o jego wizualne oraz akustyczne oddzielenie od ulicy.
Uwaga ta być może jest powiązana z głosami dotyczącymi spowolnienia ruchu, o których piszemy
w części dotyczącej komunikacji.
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e. Pozostałe uwagi dotyczące zieleni
Mieszkańcy wskazywali także potrzebę zadbania o „skrzydlatych przyjaciół” przez postawienie
ładniejszych karmników i zawieszenie budek dla ptaków (9 wskazań, 2% głosów). Ponadto pojawiały
się pomysły dotyczące zachowania naturalności i nieregularności przestrzeni („Nie powinno być jak pod
sznurek, jak w Parku Dreszera”), dosadzenia drzew wzdłuż jezdni i torów tramwajowych, zapewnienia
drzew nadających się do wspinania a także dwóch labiryntów z bukszpanu („łatwego i trudnego”).

2. Infrastruktura: alejki, elementy wyposażenia

a. Wyrównać, ujednolicić alejki, unikać kostki i betonu
Obecny stan nawierzchni jest oceniany jako wysoce niesatysfakcjonujący: „Skwer Orszy wymaga
przede wszystkim nowego spełniającego swoją funkcję chodnika! Wystarczy niewielki deszcz i tworzą
się kałuże czasem trudne do ominięcia. W porze jesienno-zimowej i w czasie wiosennych roztopów
o owym przejściu po przekątnej należy zapomnieć – jedno wielkie bajoro!”
Temat metamorfozy alejek pojawiał się w często. (164 wskazań, 39% głosów). Poza kwestią
bezpieczeństwa i wygody użytkowania sugerowane były konkretne rozwiązania techniczne, których
istotą wydaje się rezygnacja z betonu bądź kostki na rzecz nawierzchni o charakterze parkowym
„Zrezygnować z kostki na rzecz asfaltu lub nawierzchni żwirowych", „wymiana nawierzchni na
mineralną, np. żwirowo-glinianą (zwykle stosowana w parkach Europy, u nas na przykład w Łazienkach
i parku Ujazdowskim)".
b. Więcej nowych lub odrestaurowanych ławek i innych miejsc do siedzenia
Jak chodzi o małą architekturę to postulat ten był zgłaszany najczęściej (128 wskazań, 30% głosów).
Oczekiwania dotyczą z jednej strony rzeczy najprostszych, czyli zapewnienia ładnych, odpornych na
zniszczenia i zużycie miejsc do siedzenia "więcej ławek - nie mamy gdzie usiąść". Z drugiej zaś wyraźnie
wskazywana jest potrzeba oryginalnego pomysłu i funkcjonalności proponowanych rozwiązań jak np.
„ławki, pufy, stoły” czy „ławki ustawione w zespoły”. Uczestnicy warsztatów konsultacyjnych
podkreślali, że miejsca do siedzenia powinny uwzględniać zarówno gości poszukujących samotności
(np. pojedyncze miejsce do siedzenia / ławka), jak i grupy osób, które chciałyby na skwerze wspólnie
spędzić czas. Ważne jest także dostosowanie siedzisk do całościowej, niesztampowej koncepcji
estetycznej CL.
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c. Więcej miejsc przyjaznych dzieciom
Potrzeba zapewnienia atrakcyjnego spędzania czasu w CL dla dzieci w różnym wieku była trzecią
spośród zgłaszanych (53 wskazania, 13% głosów) w zakresie infrastruktury. Z jednej strony dotyczy to
modernizacji obecnego placu zabaw przy Pałacyku Szustra, ponieważ „zaniedbany plac zabaw wymaga
pilnej renowacji”. Mógłby on również być dostosowany do potrzeb starszych dzieci. Z drugiej strony
sugerowane było, aby "zrobić elementy do zabawy, wkomponowane w otoczenie skweru Orszy tak,
żeby dzieci mogły się czymś zająć, gdy rodzice chcą spokojnie posiedzieć na ławce albo w ogródku
knajpki". W tym kontekście pojawiały się postulaty dotyczące zapewnienia „małego kącika dla dzieci”
czy drabinek lub zjeżdżalni. Już samo wyrównanie i ciekawe zaplanowanie alejek, które pozwoliłby na
jazdę na rolkach czy hulajnodze, stanowiłoby krok we właściwym kierunku. Warto podkreślić, że
chociaż respondenci widzą Centrum Lokalne w części skwer „Orszy” jako miejsce przyjazne dzieciom,
to pełnowymiarowy plac zabaw jest zdecydowanie umiejscawiany tam gdzie dotychczas, czyli przy
Pałacyku Szustra.
d. Fontanna lub inna ciekawa hydroinstalacja
Społeczność lokalna (40 wskazań, 9% głosów) mówiła o uzupełnieniu skweru „Orszy” o fontannę lub
inną „ciekawą” instalację wodną. Dostrzegana jest duża użyteczność takiego rozwiązania, między
innymi „fontanna na upały, z możliwością moczenia - tego ludzie teraz potrzebują" oraz „woda zawsze
przyciąga rodziny z dziećmi".
Mieszkańcy podkreślali, że chodzi o rozwiązanie „nie tylko dla ozdoby”, ale także do zabawy, aby jego
„styl był dopasowany do otoczenia" oraz aby była "jakaś ciekawa forma, np. jak na pl. Grzybowskim”.
e. Nowy pomysł na oświetlenie
Kolejnym zgłaszanym pomysłem infrastrukturalnym była zmiana oświetlenia (37
wskazań, 91% głosów). Obecne latarnie są zaniedbane, niektóre nie świecą, zdarzają się
nawet niebezpieczne (wyrwane klapki rewizyjne, wystające kable). Wieczorami „jest
ciemno i ponuro”.
Mieszkańcy mają wysokie oczekiwania, co do funkcjonalności i atrakcyjności nowego
pomysłu na oświetlenie CL. Wśród zebranych opinii pojawiają się następujące głosy:
„oświetlenie klimatyczne, z pomysłem”, "żeby robiło wieczorem fajny klimat", "potrzebny
jest fajny pomysł na oświetlenie, by bardzo przyjemnie spędzać wieczory", "instalacja
artystyczna światło-dźwięk".
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f.

Atrakcyjne elementy uzupełniające przestrzeń CL

Respondenci oczekują spójnego pomysłu na poprawę estetyki badanego miejsca dzięki elementom
drobnej architektury. I tak popularnością cieszy się pomysł na ogólnodostępne leżaki (27 wskazań, 6%
głosów), który mógłby być zrealizowany na przykład jako bezpłatna wypożyczalnia w jednym z lokali
(na lub wokół skweru „Orszy”). Równie istotne jest ustawienie nowych koszy na śmieci, które byłyby
"niedostępne dla ptaków, żeby (ich) nie rozgrzebywały" i znajdowały się "dalej od ławek, teraz jest
nieprzyjemnie, śmierdzi od nich latem i osy latają". Podobnie rzecz ma się z zadbaniem o sprzątanie po
psach (między innymi edukacja właścicieli oraz ustawienie specjalnych pojemników z torebkami).
Częstym wnioskiem (24 wskazania, 6% głosów) było zapewnienie stołów dopasowanych do tego
miejsca, w tym stolików do gier. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że chcieliby mieć możliwość
spędzania czasu z sąsiadami przy stole, np. z przyniesionym własnym poczęstunkiem. Wspominana
była funkcja integracyjna, jaką mogłyby pełnić stoły szachowe czy do ping-ponga.
Pojawiły się także głosy (10 wskazań, 2%), aby zainstalować huśtawki i hamaki oraz kameralną scenę
("Otwarte miejsce ze sceną, gdzie można robić dancingi i koncerty"; "drewniany podest pod wiatą”)
g. Pozostałe uwagi dotyczące infrastruktury
Mieszkańcy sugerowali także, aby przy okazji prac nad CL:


Naprawić murek przy Pałacyku Szustra, a być może także odnowić sam budynek (5 wskazań)



Usunąć lub uestetycznić „szpetną” skrzynkę elektryczną na skwerze „Orszy” od Puławskiej



Zadbać o otwartość i dostępność CL z każdej strony, w tym o swobodne główne wejście
od Puławskiej



Odnowić elewacje kamienic otaczających skwer



Stworzyć centralne miejsce – placyk, okrągłe skrzyżowanie alejek, być może z fontanną



Zapewnić przestrzeń zadaszoną, np. wiatę, chroniącą od deszczu i ostrego słońca
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3. Działania, których podjęcia oczekują uczestnicy konsultacji

a. Sprzątać, zadbać o czystość
Dla przyszłego Centrum Lokalnego ważne są nie tylko
inwestycje w zieleń czy infrastrukturę, ale także, a może
przede wszystkim, bieżące dbanie o tę przestrzeń, w tym w
szczególności zapewnienie czystości (57 wskazań, 13%
głosów). Przepełnione kosze na śmieci czy niezgrabione
liście

przeszkadzają

mieszkańcom.

Dla

zilustrowania

wybraliśmy jedne z łagodniejszych wypowiedzi na ten
temat: „skwer jest piękny, stary, ale mocno zaniedbany”,
oraz "sprzątać śmieci! szczególnie po weekendzie jest
dramat". Niektórzy uczestnicy konsultacji sygnalizują
problem dużych kontenerów na śmieci, użytkowanych przez
lokale gastronomiczne i okolicznych mieszkańców, które
pozostawiane na stałe na chodnikach przez ekipy

Zdjęcie 6 Pełny kosze i opadłe liście na skwerze

sprzątające czy gospodarzy domów, psują widok, utrudniają
ruch pieszy i parkowanie oraz zwyczajnie śmierdzą.
b. Rozwiązać problem osób nadużywających alkohol
Wrażliwym i ważnym kierunkiem działań związanych z utworzeniem CL jest rozwiązanie problemu osób
nadużywających alkohol na skwerze Orszy (39 wskazań, 9% głosów), symbolicznie wyrażonym
następująco: „Ale najważniejsze - wyproszenie pijaków!”. Kolonizowanie skweru przez „lumpów”
wpływa zarówno na jego wizerunek, jak i na poczucie bezpieczeństwa. W planowanym CL ważne jest
zapewnienie, że będzie "mniej żulików przesiadujących na ławkach i zostawiających ślady bytności:
kapsle, odpadki, mocz...".
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B. Funkcje i lokale

1. Przestrzeń do odpoczynku od zgiełku miasta wśród zieleni.
Najważniejszą funkcją jaką spełnia i powinno dalej spełniać przyszłe CL jest zapewnienie ciszy, spokoju
oraz miejsca do odpoczynku wśród zieleni (142 wskazań, 33% głosów). Wypowiedzi reprezentujące ten
pogląd to między innymi: „Oaza wśród kamienic”, „Oddech przy ruchliwej Puławskiej” lub „Cenię to,
że nie jest to miejsce za bardzo „zagospodarowane” usługami, że można się tam po prostu przejść".
W podobnym kierunku idą także wypowiedzi o potrzebie wydzielenia kawałka trawnika
do piknikowania (17 wskazań, 4% głosów) czy identyfikujące CL jako miejsce na spotkania i na spacer
(17 wskazań, 5% głosów).
W tej ostatniej grupie podkreślane bywają potrzeby osób starszych, które zwięźle oddaje wypowiedź
pani w wieku około 80 lat: „takie centra do dobry pomysł, kurczy się sfera kontaktów, znajomi umierają,
bliscy mają swoje życie... Spotkaniom sprzyja klimat parku, zieleń, mała kawa”. Często zgłaszany był
postulat, aby zapewnić "więcej miejsc do siedzenia, porozmawiania, gdzie można też przynieść coś
swojego do jedzenia i zagrać w gry" oraz "żeby można było usiąść spokojnie i niekoniecznie za to płacić".
Uczestnicy konsultacji chcieliby, aby CL było przestrzenią integracji, miejscem spotkań oraz zachowało
przyjazny, rodzinny charakter.
2.

„Gastronomia jest fajna”

Drugim z kolei wskazywanym elementem przyciągającym mieszkańców na skwer są lokale
gastronomiczne (126 wskazań, 30% głosów). Uczestnicy konsultacji cenią sobie możliwość jedzenia
w otoczeniu natury, ważna jest dla nich także różnorodność oferty. Często wyrażane są następujące
opinie: „Super, że można zjeść w parku”, „Gdyby nie knajpy, to byśmy się tutaj nie pojawili”, „To jest
magnes, widać, że ludzie czują się tu dobrze”.
Warto podkreślić, że okoliczna społeczność zauważa i docenia wkład przedsiębiorców prowadzących
lokale gastronomiczne w stworzenie klimatu tego miejsca: „dzięki Limoni, Mezze, Warburgerowi i ich
inwestycjom jeszcze kilka lat temu pusty skwer stał się lubianym miejscem spotkań. Chciałbym, aby
wszystkie te miejsca nadal działały na skwerze”. Pojawiły się głosy identyfikujące CL z działaniem
gastronomii: „skwer wymaga jedynie drobnego liftingu, ponieważ powstałe punkty gastronomiczne
w sposób naturalny stworzyły centrum lokalne”.
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W kwestii kierunków rozwoju tej sfery aktywności zdania są podzielone. 16-stu respondentów, 5%
głosów) chciałoby kawiarenki plenerowej lub większej liczby kawiarni. Pojawiają się sugestie dotyczące
zwiększenia liczby ogródków z szybkim jedzeniem bądź utworzenia nowych lokali, np. „jest jeszcze
miejsce na 2-3 małe knajpki” (14 wskazań, 4% głosów),czy też powiększenia obecnie istniejących
ogródków gastronomicznych (7 wskazań, 2% głosów). Zarysowuje się również potrzeba lokalu
dostępnego dla osób mniej zamożnych, którą być może wkrótce zaspokoi otwarty Mokotowski Bar
Mleczny przy ul. Puławskiej.
Z drugiej strony część pytanych (10 wskazań, 3 % głosów) chciałaby, by miejsca konsumpcji nie
zajmowały więcej miejsca niż obecnie. Zależy im także na zapewnieniu odpowiednich filtrów powietrza
w lokalach, ponieważ sygnalizowanym problemem są przeszkadzające zapachy z gastronomii (7
wskazań, 2% głosów).
Dla planowania przyszłego CL istotne może być też ujednolicenie architektury „knajpek” oraz
stworzenie atrakcyjnych wizualnie ogródków („zorientować kafejki na środek parku”, „ogródki ładnie
urządzone przy knajpkach”).
Warto podkreślić, że w opinii uczestników konsultacji miejsce dla gastronomii jest na skwerze „Orszy”
oraz w okolicznych lokalach, a nie w parku między Puławską a Pałacykiem Szustra. Tę samą informację
przekazała grupa 74 mieszkańców spółdzielni EMHAZET (Puławska 53A, 53B – domy przy parku przed
Pałacykiem Szustra), która w swoim apelu pisała „stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom
tworzenia w parku, w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów miejsc handlu i gastronomii”.
Zarysował się również konflikt interesów pomiędzy mieszkańcami domów bezpośrednio
przylegających do skweru Orszy a mieszkańcami odleglejszych ulic. Pierwsza grupa nie chce
zwiększenia ruchu na skwerze poprzez tworzenie nowych miejsc konsumpcji, choć w większości nie
sprzeciwia się tym istniejącym. Druga zaś wskazuje zainteresowanie nowymi miejscami kulinarnymi na
skwerze.
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3. Aktywności sportowe i gry towarzyskie
Trzecią oczekiwaną funkcją CL jest zapewnienie przestrzeni do sportu, szeroko rozumianej aktywności
fizycznej (17 wskazań, 4% głosów). W tej grupie pojawiają się pomysły takie jak: stół do ping-ponga,
miejsce do gry w boule wraz z wypożyczalnią kul, siłownia zewnętrzna, wpisany w krajobraz plac do
kalisteniki, czy cymbergaja. Odrębnym acz zbliżonym głosem jest zapewnienie stołów do gier
planszowych i towarzyskich - szachy lub piłkarzyki (12 wskazań, 3% głosów). Odnotowano także
postulat utworzenia „małpiego gaju dla dorosłych” oraz zaprojektowania szachów plenerowych.
Uczestnicy konsultacji wskazywali przestrzeń przed Pałacykiem Szustra jako potencjalny obszar
aktywności o charakterze sportowym, zaś
stoliki do gier mogłyby być ustawione na
skwerze „Orszy”. Warto podkreślić, że idea
aktywności

sportowych pojawia się w

kontekście zapewnienia atrakcyjności CL
różnym

grupom

wiekowym,

w

tym

młodzieży: „siłownia lub otwarty plac zabaw
dla młodzieży, która nie ma swojego miejsca,
np.

stół

do

piłkarzyki".

ping-ponga,

cymbergaja,
Zdjęcie 7 Przykład placu do kalisteniki

4. Przekazanie jednego z lokali mieszkańcom i organizacjom pozarządowym
Interesującym pomysłem jest przeznaczenie jednego z lokali miejskich na aktywności społeczności
lokalnej oraz organizacji pozarządowych. Sugerowane działania to całoroczna kawiarenka sąsiedzka,
pracownia ceramiki czy wydarzenia i warsztaty organizowane przez sąsiadów. Odnotowano też
postulat utworzenia domu seniora czy świetlicy, która zapewniałaby możliwość integracji osobom w
starszym wieku.
Lokal taki mógłby również służyć jako centrum informacji na temat wydarzeń lokalnych. Pojawiały się
głosy o potrzebie promocji organizowanych wydarzeń „aby ludzie wiedzieli, zapoznali się z miejscem
i sąsiadami” „tyle się dzieję, a jak nie wiem o tym”.
5. Toaleta
Potrzebna jest ogólnodostępna toaleta, najlepiej po obu stronach Puławskiej (22 wskazań / 5%
głosów),wpisana w ogólny pomysł na architekturę Centrum Lokalnego. Nie „typu Toi-Toi”.
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6. Pozostałe pomysły dotyczące funkcji i lokali w Centrum Lokalnym
Poza wskazanymi głównymi oczekiwaniami, udało się zebrać wiele pomysłów szczegółowych (bywa, że
od pojedynczych osób), które naszym zdaniem mogą być istotnym źródłem inspiracji dla tworzenia CL:


Mała ślizgawka oraz grill i koksowniki w okresie zimowym ( „Ciepło na Mokotowie”)



Lokale handlowe/usługowe/gastronomiczne lepiej zintegrowane ze skwerem



Sklep z pamiątkami z Mokotowa



Strefa bezpłatnego wi-fi



Wieża widokowa



Mikro muzeum



Kiosk ruchu



Świetlica miejska



Księgarnia



Warzywniak



Pałacyk Szustra centrum kultury



Sklepy i restauracje z produktami regionalnymi



Klubokawiarnia , w której można przy kawie poczytać gazetę lub książkę; miejsce spotkań i
wydarzeń kulturalnych, społecznych



Pracownie świadczące usługi dla mieszkańców z ich udziałem, rozwijające talenty dorosłych i dzieci
(stolarskie, ceramiczne, plastyczne, krawieckie, muzyczne).



Kawiarnie z przestrzenią i ofertą dla dzieci



Plac zabaw dla dzieci pod dachem na zimne pory roku



Wypożyczalnia gier planszowych i gier plenerowych (np. kometka).



Manufaktury, sklepiki małych producentów stosujących tradycyjne metody produkcji lub rzemiosła



W Pałacyku Szustra potrzeba uzupełnienia żywopłotu, podświetlenia gołębnika i domku
mauretańskiego
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C. Wydarzenia
1. Targi
Część uczestników konsultacji wskazywała teren przyszłego CL jako miejsce, w którym można
organizować różnorakie targi. Najczęściej wymieniali targi z żywnością: śniadaniowe, warzywne czy
produktów ekologicznych (49 opinii, 12% głosów). Nie chodziło im jednak o stały bazarek, taki jak w
sąsiedztwie przy ul. Okólskiej („za drogo!”), lecz o tymczasowe wydarzenia, powtarzane cyklicznie
„Byłoby miło gdyby po pewnym remoncie chodników można było organizować regularne, dajmy na to
raz w tygodniu, targi produktów żywnościowych. Zwykłe stragany z warzywami, owocami. Tego
w okolicy naprawdę brakuje”. Większość głosów jako optymalną lokalizację wskazuje wydzielony teren
na skwerze Orszy (np. z tyłu, na tak zwanej małej Puławskiej lub w jego centralnej części, wzdłuż alejek).
Inne wydarzenia, w których chcieliby uczestniczyć respondenci to targi staroci lub wyprzedaże
garażowe. Oprócz funkcji handlowej mogłyby spełniać rolę integracyjną dla mieszkańców,
wymieniających się niepotrzebnymi rzeczami.
Trzecia grupa wydarzeń handlowych to targi rękodzieła i produktów rzemieślniczych. Mogliby tutaj
wystawiać swoje prace na sprzedaż lokalni artyści, rzemieślnicy, hobbyści, w tym uczestnicy
warsztatów dla dorosłych i dzieci w okolicznych ośrodkach kultury i sztuki.
Są też pojedyncze propozycje: targi książki, kiermasze tematyczne – rowerowe, miłośników
ogrodnictwa, zakupy ekologiczne, tzw. kooperatywy, giełda wypieków bądź innych wyrobów
domowych.
Warto wspomnieć o atrakcyjnych dla respondentów festynach okolicznościowych, na przykład z okazji
świąt Bożego Narodzenia. Gotowość do organizacyjnego i finansowego zaangażowania się w tego typu
przedsięwzięcia wyrazili właściciele lokali gastronomicznych działających na skwerze. Mogą
sponsorować oświetlenie i dekoracje okolicznościowe, stoiska, leżaki itp.

2. Kultura
Część uczestników konsultacji chętnie weźmie udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na
terenie CL. Najczęściej wymieniali koncerty, w tym grajków ulicznych (33 wskazań, 8% głosów):
„Kameralne, ciche granie", "Jazz", "Sezonowe koncerty dla muzyków lokalnych i lub muzyków
związanych z Pałacem Szustra", kino plenerowe(20 głosów, 5%) i spektakle plenerowe (6 wskazań, 1 %
głosów), czy ogólnie wyrażali zainteresowanie wydarzeniami w plenerze (25 wskazań, 6 %): „Na pewno
przyjęłaby się możliwość wysłuchania koncertu czy wieczorki literackie, bądź spotkania z ciekawymi
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osobami. Wystarczyłby drewniany podest i...już słyszę brawa i widzę tłumy sąsiadów ze znajomymi
i rodzinami". W organizację imprez kulturalnych chętnie włączą się instytucje kultury, reprezentowane
na warsztatach konsultacyjnych. Pomysły pracowników oraz osób zarządzających okolicznymi
placówkami kulturalnymi (Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteki na Mokotowie, Nowy Teatr, Muzeum
Geologiczne i Filmoteka Narodowa) ilustrują gotowość tych instytucji do włączenia się w organizację
następujących wydarzeń:


spektakle plenerowe („proste technicznie, krótkie”) - współpraca z okolicznymi teatrami



animacje („czytanie na trawie”, „wózek z książkami”, bibliobus na skwerze, gry planszowe,
działania plastyczne) - współpraca z biblioteką dzielnicy Mokotów, Filmoteką Narodową



koncerty (muszla koncertowa typu wiedeńskiego, miejsce na podest / lekki podest,
wielofunkcyjna

wiata)

-

współpraca

z

Warszawskim

Towarzystwem

Muzycznym,

Uniwersytetem Muzycznym)


wystawy – współpraca z Muzeum Geologicznym, MDK, Filmoteką Narodową

3. Imprezy sąsiedzkie
Pojawiło się kilka głosów na temat ciekawych inicjatyw budujących lokalną społeczność. Mówiły one
o organizowaniu dni sąsiada, wspólnym grillowaniu, gotowaniu, częstowaniu ciastami ("Spotkania przy
wspólnym stole, gdzie każdy by coś przyniósł, wymienił przepisy"), turniejach sportowych i grach
towarzyskich, a nawet skwerowej gwiazdce sąsiedzkiej ("Też dla bezdomnych").
4. Oferta dla dzieci i młodzieży
Ta grupa często bywa wskazywana jako ważny użytkownik przyszłego CL. Oprócz placu zabaw i innego
wyposażenia, o których piszemy w części „Wygląd przyszłego Centrum Lokalnego”, pojawiały się
pomysły organizowania pikników rodzinnych (7 wskazań, 2% głosów) oraz innych wydarzeń dla dzieci
i młodzieży, takich jak: spektakle, imprezy tematyczne, warsztaty, zajęcia sportowe (np."Teatr Guliwer
wychodzi na skwer").
5. Imprezy edukacyjne
Osobną grupą stanowią proponowane przez respondentów działania edukacyjne. Kilkanaście głosów
wskazywało na potrzebę pogadanek, filmów, spacerów, wystaw o historii okolicy i Mokotowa,
wycieczek po Pałacyku Szustra i tematycznych lekcji muzyki, nauki rzemiosła dla dorosłych i dzieci, czy
warsztatów dedykowanych ludziom w starszym wieku.
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6. Organizacja wydarzeń
Ważne, by wydarzenia odbywały się regularnie, ze znaną mieszkańcom cyklicznością. Przewidywalność
oraz możliwość wpływu na ich formułę wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa sąsiadów
i akceptacji wydarzeń. Istotna jest skuteczna promocja wydarzeń na skwerze i w okolicy. Oprócz
Internetu, potrzebny jest punkt informacji o wydarzeniach na terenie centrum.
Przedsiębiorcy zaproponowali pomysł na zarządzanie przyszłym CL. Według nich powinien powstać
komitet organizacyjny Centrum, w którym w trybie partnerstwa lokalnego współpracować będzie
biznes, urząd, instytucje kultury, mieszkańcy i stowarzyszenia. Komitet podejmowałby decyzje o
organizowaniu wydarzeń i zajmował się ich koordynacją. „Wszelkie działania realizowane są „nonprofit”, rozliczane publiczne, a wpływy przeznaczone są na rozwój CL”. Działania finansowane byłyby
z funduszy Urzędu przy wsparciu sponsoringu lokalnych firm („my dajemy od siebie np. oświetlenie
świąteczne, krzesełka, leżaki”).
7. Wydarzenia z dala od okien mieszkańców
Uzupełnieniem tych oczekiwań jest wyraźny sygnał ze strony mieszkańców o niechęci do dużych zmian
(18 głosów, 4% głosów), w szczególności naruszających obecny, parkowo-rekreacyjny charakter tego
miejsca. Największą obawę budzi przekształcenie skweru w przestrzeń handlową (16 wskazań, 4%
głosów): „Na skwerze nie chcę robić zakupów, jest wystarczająco dużo sklepów w okolicy” albo „nie daj
Boże, aby nastawiano tu sklepów” czy „nie chcemy tu sklepów! Zachować zieleń!”. W podobnym tonie
utrzymany jest również przytoczony wcześniej apel 74 mieszkańców (17%) spółdzielni mieszkaniowej
EMHAZET, wyrażający sprzeciw dla miejsc handlu, gastronomii czy wydarzeń artystycznych
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przy Puławskiej 53A i 53B.
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D. Transport i komunikacja
1. Ruch pieszy
a. Większa wygoda
Niemała grupa respondentów przychodzi na teren przyszłego Centrum na piechotę. Dobre
rozplanowanie ścieżek oraz swobodne, intuicyjne poruszanie się po tym obszarze jest ważne
dla użytkowników. Stąd jednym z najczęściej pojawiających się postulatów jest naprawa alejek
(164 wskazań, 39% głosów). Więcej o tym piszemy w części raportu pt. „Wygląd przyszłego
Centrum Lokalnego”. Pojawiły się sygnały, że badani zauważyli i docenili niedawno zakończony
remont głównej alei przy pałacu Szustra. Niektórzy wskazywali na konieczność poszerzenia
alejek, ograniczenia ruchu rowerowego na skwerze i w parku, czy liczby zaparkowanych
samochodów, celem uzyskania większej ilości miejsca na chodnikach.
b. Dodatkowe przejście przez Puławską
Kolejny pod względem liczby zebranych głosów postulat w zakresie komunikacji na terenie CL
(40 wskazań / 9% głosów) jest nowe połączenie obu części Centrum. Pomysły na realizację były
różne, od przejścia dla pieszych i rowerów z azylami przy torach tramwajowych („jak przy
Narbutta"), poprzez dodatkowe światła „dla pieszych i rowerów", przejścia na całej szerokości
skweru „Orszy” z jednymi światłami, aż do przejścia bezkolizyjnego: „kładki - wiszącego ogrodu
nad Puławską”, czy wreszcie tunelu. Zwolennicy dodatkowego przejścia wskazywali
optymalne, według nich miejsce, którym jest przedłużenie ul. Różanej na wysokości pomnika
Matejki. Można też zrobić lustrzane przejście względem tego, które znajduje się po drugiej
stronie ul. Dąbrowskiego.
2. Ruch rowerowy
a. Ścieżki rowerowe
15 osób (4%) wskazuje potrzebę zrobienia ścieżki wzdłuż ul. Puławskiej oraz kontrapasu na ul.
Różanej.
b. Stojaki rowerowe
18 osób (4%) ma pomysł instalacji stojaków rowerowych w różnych częściach przyszłego CL
(„Na całym skwerze powinno być, co najmniej kilkanaście solidnych stojaków w kształcie
odwróconego U”).
c. Stacja Veturillo
Takie oczekiwanie ma 7 osób (2%).
d. Ograniczenie ruchu rowerowego
Pojawiły się też sporadyczne głosy za ograniczeniem ruchu rowerowego na terenie po obu
stronach Puławskiej" zakaz jak na Dreszera, potrącają ludzi" (4 wskazania,1% głosów).
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3. Ruch samochodowy
a. Zachowanie miejsc parkingowych
Zarówno dla pytanych mieszkańców, jak osób przybywających na skwer autem, kluczowa jest
możliwość zaparkowania samochodu. Zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w wyniku
transformacji skweru jest dla nich niedopuszczalne (26 wskazań, 6% głosów). Przeciwnych
opinii, opowiadających się za ograniczeniem miejsc parkingowych było 6 (1%). Wskazywano
również konieczność opracowania lepszej organizacji parkowania oraz "schowania" miejsc
parkingowych poprzez otoczenie zielenią, np. „nasadzenie żywopłotów, aby samochody nie
były dominantą krajobrazu”.
b. Mniejszy ruch na Puławskiej
Jedną z przewidywanych słabych stron CL Mokotów jest sąsiedztwo ruchliwej ulicy Puławskiej.
Wskazywano na uciążliwość hałasu wynikającego z ruchu samochodowego. Dodatkowym
utrudnieniem jest strukturalne i funkcjonalne przecięcie Centrum Lokalnego przez ulicę
Puławską. Nieliczni uczestnicy konsultacji postulują zwolnienie lub zmniejszenie na niej ruchu
samochodowego (14 wskazań / 3% głosów). Proponowane rozwiązania to: wprowadzenie
buspasa, zwolnienie ruchu na Puławskiej od Dolnej do Rakowieckiej, ograniczenie ulicy do
2 pasów („Zwężenie Puławskiej zachęci kierowców do przesiadki do tramwaju.").
Zaoszczędzone miejsce warto, według nich, przeznaczyć na pas dla rowerów, drzewa, czy
miejsca parkingowe.
4. Komunikacja miejska
Atutem lokalizacji CL Mokotów jest dobra komunikacja miejska. Doceniano zwłaszcza ruch
tramwajowy na Puławskiej.

E. Bezpieczeństwo
By rozwinąć skrzydła przyszłe Centrum Lokalne musi być miejscem bezpiecznym i wolnym od
chuligaństwa. Jednym z zagrożeń rozwoju CL są częste, zdaniem uczestników konsultacji, praktyki
zawłaszczania skweru przez osoby uciążliwe dla otoczenia. W ciągu dnia są to „okupujące ławki lumpy”,
spożywające alkohol, natomiast wieczorami i w nocy zdarzają się libacje z udziałem głównie młodzieży.
Bywa, że kończą się dewastacją terenu – przestawianiem ławek, niszczeniem placu zabaw,
śmieceniem. 56 opinii (13%) wskazuje na konieczność uporania się z tym problemem. Mieszkańcy mają
świadomość, że zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie poziomu kultury niektórych użytkowników
będzie trudnym wyzwaniem. Wymieniali następujące rozwiązania: monitoring, system umożliwiający
wezwanie policji/straży miejskiej, czy częstsze kontrole mundurowych. Były też głosy, że społeczna,
wizerunkowa i funkcjonalna metamorfoza okolicy będzie sama z siebie impulsem do wycofywania się
kłopotliwych przybyszów z Centrum Lokalnego.
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F. Priorytety
Uczestnicy konsultacji pytani o sprawy ważne i pilne, a więc do załatwienia w pierwszej kolejności,
wskazywali poniższe kwestie:
1. Zadbanie o estetykę i bezpieczeństwo (wypielęgnowana zieleń, utrzymywana czystość,
zmodernizowane alejki, ławki, latarnie, wyeliminowany problem picia alkoholu i nocnych
imprez na terenie przyszłego Centrum Lokalnego)
2. Zapewnienie rekreacyjnego charakteru skweru
3. Wspieranie i doskonalenie istniejącej gastronomii

V. Załączniki:
1.

Elementy konsultacji społecznych istotne dla określenia wytycznych projektowych - wnioski do
projektowania (wytyczne SARP)

2.

Podsumowanie zebranych głosów (pocztówki, maile, wywiady, pismo od mieszkańców
spółdzielni EMHAZET)

3.

Opis uwag zaznaczonych numerkami na mapie CL – co cenisz (kolor zielony)

4.

Opis uwag zaznaczonych numerkami na mapie CL – co warto zmienić (kolor czerwony)

5.

Mapa CL wraz z punktami wskazanymi przez uczestników konsultacji (opis powyżej)
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Załącznik nr 1
Elementy konsultacji społecznych istotne dla określenia wytycznych projektowych - wnioski
do projektowania:
Zdefiniowanie w ramach badań konsultacyjnych:
1. jakie są grupy użytkowników centrum lokalnego – skweru Orszy oraz najbliższego
otoczenia? W ramach konsultacji należy rozważyć również możliwość przekształceń
fragmentu ul. Dąbrowskiego I Różanej, potrzeby realizacji przejścia dla pieszych przez ul.
Puławską I zagospodarowania (min. czasowego) fragmentu skweru przed pałacykiem
Szustra sąsiadującego z ul. Puławską (np. w powiązaniu z restauracjami przy skwerze –
Regeneracją I Mozaiką.
2. jakie są sposoby obecnego użytkowania? Jakie funkcje centrum lokalne pełni obecnie i
które z nich powinny być uwzględnione w procesie rewitalizacji?
3. jakie jest znaczenie centrum lokalnego dla lokalnej społeczności?
4. jacy są główni interesariusze - zainteresowani rewitalizacją centrum lokalnego?
5. na jakie potrzeby powinna odpowiadać rewitalizacja przestrzeni centrum lokalnego?
6. czy są jakieś konkretne proponowane rozwiązania?
7. czy rewitalizacja skweru była przedmiotem wcześniejszych dyskusji, czy sprawa jest
nowa? Czy ujawnił się jakiś konflikt dot. przekształceń skweru?
8. jaki jest stosunek mieszkańców do skweru I jego najbliższego otoczenia?

Określenie potrzeb użytkowników:
1. założenia programowe:
a) pożądane aktywności na skwerze I w jego otoczeniu wymagające stałego urządzenia
b) proponowane wydarzenia - aranżacje czasowe
c) pożądane funkcje parterów budynków otaczających
d) stosunek do obiektów gastronomicznych zlokalizowanych obecnie na skwerze (z informacją o
nakazie rozbiórki 2 z nich – samowola budowlana i ewentualnej możliwości przeniesienia funkcji
w partery okolicznych budynków)
2. funkcjonowanie skweru i jego najbliższego otoczenia:
a) układ ruchu pieszego – alejek, chodników - ocena, potrzeby
b) zapotrzebowanie na elementy wyposażenia z ich umieszczeniem (np. ławki, stoły do różnego
wykorzystania / kosze na śmieci / inne elementy i udogodnienia)
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c) rodzaje zieleni - sposób korzystania z zieleni / braki w zakresie urządzenia zieleni /
proponowane zmiany
3. Zagadnienia komunikacyjne i parkingowe:
a) bariery korzystania z centrum lokalnego / dostępności skweru
b) zapotrzebowanie mieszkańców na parkowanie w sąsiednich ulicach
c) miejsca przekraczania ulic – obecne I pożądane, w tym możliwości I propzycje przekraczania
ul. Puławskiej
d) ruch rowerowy – ścieżki, stojaki rowerowe / występujące obecnie kolizje
4. Bariery (co przeszkadza w korzystaniu z centrum lokalnego obecnie?) np.
a) hałas
b) nadmierne zacienienie przez gęstą, wysoką zieleń
c) jakość urządzenia
d) bezpieczeństwo
e) nieatrakcyjne zaplecza obiektów gastronomicznych od strony skweru
f) konkurencyjność sąsiednich terenów zieleni (Morskie Oko), itp.
5. Dostępność skweru (bariery):
a) osoby niepełnosprawne
b) osoby starsze z ograniczeniami ruchowymi
c) osoby z małymi dziećmi / dzieci w różnym wieku
Postulaty dot. krótkoterminowych zmian na placu
Opracowanie doraźnych postulatów realnych - opartych na ograniczeniach planistycznych i
infrastrukturalnych oraz własnościowych (duża część prywatna skweru / 90% PBC i brak
obiektów kubaturowych w mpzp, pozostawienie komunikacji kołowej w ul. Różanej i
Dąbrowskiego / możliwości wprowadzenia przejścia przez Puławską zgodnie z war. techn. / stan
prawny obiektów pawilonowych na skwerze)
Postulaty dot. wizji długofalowej
dot. również przebudowy przekroju ul. Puławskiej, skweru przed Pałacykiem Szustra, możliwości
zmiany mpzp itp.
Określenie priorytetów w zagospodarowaniu skweru i otoczenia
Co jest najważniejsze / co można poświęcić kosztem ważniejszego celu
2

Opinie na temat wyglądu

Liczba opinii

% Opinii
indywidualnych na
dany temat

% Zebranych
głosów
indywidualnych

Uzasadnienia / rozwinięcia / przykłady

Zadbać i zachować zieleń

254

21%

60%

nie zminiejszać obszaru zieleni; najbardziej cenię sobie zielony, parkowy charakter tej przestrzeni, z dużą liczbą ławek
na któych można odpocząć, "postępuje tu zaniedbanie, to zniechęca do bycia tu" "w obecnym wyglądzie cenię sobie
przede wszystkim wszechobeną zieleń, która jest potrzebna w Warszawie". "Zachowanie zieleni i dbałość o nią przed
pałacykiem Szustra" "Im mniej kostki (chodników) a więcej trawy, krzewów, drzew tym lepiej!" "Powinno być więcej
parków i mniej ulic" "Zielony punkt starego Mokotowa", "jest dużo zieleni - to dobrze, zasadźmy coś jeszcze", "lubię że
to miejsce jest po prostu parkiem"

Wyrównać i ujednolicić alejki, chodniki

164

14%

39%

duże płyty chodnikowe; nawierzchnia jak w parkowych alejkach; likwidacja kostki; teraz są nierówne i nieregularne niebezpieczne; zrezygnować z chodnika w kratkę - robi się bloto i jest ślisko; remont nawierzchni asfaltowych i
rzymskiego chodnika. Zastapic go nawierzchnią mineralno-żywiczną typu Terraway, szerokość min. 3 m, optymalnie 4
m. Możn zwezić wtedy do 3 m. nawierzchnie asfaltowe i zastąpić je j.w.; "teraz ciężko się poruszać wózkiem po
chodnikach na skwerze", "Zrezygnować z kostki na rzecz asfaltu lub nawierzchni żwirowych", "dostosowanie chodników
do jazdy na rolkach (nie na rowerach) i ścieżki biegowe", "wymiana chodnika na całym skwerze przed pałacykiem
Szustra", alejki z przepuszczalnej nawierzchni, "wymiana nawierzchni na mineralną, np. żwirowo-glinianą (zwykle
stosowana w parkach Europy, też w Łazienkach i parku Ujazdowskim)", „Skwer Orszy wymaga przede wszystkim
nowego spełniającego swoją funkcję chodnika! Wystarczy niewielki deszcz i tworzą się kałuże czasem trudne do
ominięcia. W porze jesienno-zimowej i w czasie wiosennych roztopów o owym przejściu po przekątnej należy
zapomnieć – jedno wielkie bajoro!”

Więcej nowych/odrestaurowanych ławek i innych miejsc do siedzenia

128

11%

30%

"solidne ale ładne", "specjalne do tego miejsca", "więcej ławek na skwerze Orszy - nie mamy gdzie usiąść"; tez przed
pałacykiem* wiecej lawek przy szustra, na orszy ilosc jest ok, ale jakosc slaba, "ławy, pufy, stoły", "ławki ustawione w
zespoły", "ławki w cieniu drzew", "ławki, któych nie da się przesuwać"

Zachować piękne drzewa

80

7%

19%

dające cień. Starodrzew, to są pomniki przyrody. "drzewa są fantystyczne!". Dosadzenie drzew w pasie zieleni przy
torach i przy ul. Puławskiej, "Kilka nowych drzew przy południowej krawędzi ul. Dąbrowskiego poprawiłoby atmosferę"
"cokolwiek miałoby to być - BŁAGAM! NIE WYCINAJCIE DRZEW!!!" "Proszę nie robić jakiś drastycznych zmian ponieważ
ludzie związani z tą okolicą kochają ten Skwer za samą jego obecność i za jego zadrzewienie - takie małe osiedlowe
płuca :) ", "żadnych wycinek drzew"

Zadbać o trawniki

66

6%

16%

zabezpieczyć, "takie, żeby zachęcały do siedzenia, kocyków", "swobodny wstęp na trawę", "trawa gęsta, piękna,
amerykańska", "szedłbym w trawę w tym Centrum"*trawniki powinny być dla ludzi a nie dla psów", "trawa nie
muzeum - a trawniki dla dzieci i ludzi na kocykach", "więcej trawy do leżenia", "odpowieni gatunek trawy, gdzie dzieci
mogłyby biegać bez szwanku dla trawy", "obecny stan zniechęca do położenia sie na nich na kocu"

Sprzątać, zadbać o czystość

57

5%

13%

"Teraz skwer Orszy to raczej toaleta dla psów", "Przepraszam, że tak powiem ale jest syf". "Skwer jest piękny, stary, ale
mocno zaniedbany"; śmietniki z domów stoja na ulicy, zabrac je i postawić na podwórkach, zajmuja miejsca parkingowe
i śmierdzą. "oczyszczenie terenu z psich kup, karmy dla ptaków - trzeba zbudować karmnik"
nowoczesny, obok pałacyku Szustra; "zrobić elementy do zabawy, wkomponowane w otoczenie skweru Orszy tak, żeby
dzieci mogły się czymś zająć, gdy rodzice chcą spokojnie posiedzieć na ławce albo w ogródku knajpki". Boisko,
szczebelki; "mały kącik dla dzieci"; współczesne, drewniane przyrządy do zabaw dla dzieci; unowoczeic plac zabaw k.
pałacyku* nowe zabawki domek, hustawka; miejsce dla dzieci na skwerze Orszy, piasek, zjeżdżalnia. "renowacja placu
zabaw", "zaniedbany plac zabaw wymaga pilnej renowacji" "plac zabaw dla małych i starszych dzieci", "urządzenie
terenu do gier. górka do biegania dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych (jak kółka do skakania w
Berlinie)"

Więcej infrastruktury przyjaznej dzieciom, odnowic plac zabaw, zrobić cos na skwerze, domek,
wierze, huśtawke itp.

53

4%

13%

Więcej kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych

53

4%

13%

potrzeba więcej roślin ozdobnych, pergola z róż nad alejką

Fontanna lub sadzawka

40

3%

9%

"Dla wszystkich, nie tylko dla ozdoby. Do zabawy"* przy pałacyku* w stylu rzymskim, *fontanna z możliwością
zamoczenia się - wodny plac zabaw jak na podzamczu. "fontanna na upały, z możliwością mocenia - tego ludzie teraz
potrzebują", fontanna płaska, wodotryski z gruntu, "styl dopasowany do otoczenia", "jakaś ciekawa forma, np. jak na pl.
Grzybowskim", "woda zawsze przyciąga rodziny z dziećmi"

Rozwiązać problem osób nadużywających alkohol, bezdomnych

39

3%

9%

"ale najważniejsze - wyproszenie pijaków!", "z krzaków zrobili sobie toalety, nie krępują się aż głupio patrzeć", "czuć
moczem z krzaków" "mniej żulków przesiadujących na ławkach i zostawiających ślady bytności: kapsle, puszki, butelki,
mocz..."

Poprawić oświetlenie

37

3%

9%

szczególnie po stronie Parku "Morskie Oko"; oświetlenie klimatyczne, z pomysłem, "żeby robiło wieczorem fajny
klimat". "potrzebny jest fajny pomysł na oświetlenie, by bardzo przyjemnie spędzać wieczory", "instalacja artystyczna
światło-dźwięk", "jest ciemno i ponuro"

Naturalne ogrodzenie z gęstej zieleni, dla bezpieczeństwa dzieci i ciszy. Oddzielić skwer od ul.
Puławskiej, np. żywopłot. Wyciszenie

36

3%

8%

np. płytami dźwiękoszczelnymi, skrzyniami kwiatów, żywopłotem. "Puławska nie jest odgrodzona od skweru".
Potrzebne jest odgrodzenie od Puławskiej, aby dzieci na skwerze mogły się bezpiecznie same bawić" "Posadzić
żywopłoty na skwerze" "Metrowy płotek drewniany z wejściami od Puławskiej"; "Zielone ekrany dźwiękowe z donic od
Puławskiej" "przeszkadza mi hałas komunkacyjny", "odgrodzić teren od ul. Puławskiej żeby siedząc było ciszej, np. jakiś
murek z rabatami", "powinien być ekran z drzew, bo szum jest nie do wytrzymania" "też od strony Dąbrowskiego"

Leżaki i fotele

27

2%

6%

"bezpłatna wypożyczalnia albo stałe, odporne leżaki, jakieś formy przestrzenne do leżenia"

Kosze na śmieci nowe, więcej; kosze na psie kupy

27

2%

6%

"Niedostępne dla ptaków, żeby nie rozgrzebywały", "Dalej od ławek, teraz jest nieprzyjemnie, śmierdzi od nich latem i
osy latają" "sprzątać śmieci! szczególnie po weekendzie jest dramat"

Więcej stolików, dopasowanych do miejsca ale trwałych, stoliki do gier planszowych, szachy itp

24

2%

6%

"więcej ławek, stołów, miejsc do socjalizacji", "Prosimy o stoły do ping ponga i szachów"

Zachować bibliotekę plenerową

13

1%

3%

atrakcyjniejszy pomysł

Poprawić estetykę tego miejsca. Zaprojektować meble parkowe specjalne dla tego miejsca takie
jak ławki, śmietniki, oświetlenie

13

1%

3%

mało betonu, "potrzebny spójny, prosty, estetyczny pomysł", "dbać, pielęgnować, sprzątać"

Huśtawki na drzewach i hamaki

10

1%

2%

Ładniejsze karmniki, budki dla ptaków

9

1%

2%

karminik i tablica czym karmić ptaki w mieście

Znaki posprzątaj po psie

7

1%

2%

kosze, znaki, edukacja, "zakaz wyprowadzania psów - mało osób sprząta"
za ciemno, gałęzie wiszą zbyt nisko, "drzewa zabierają światło, dziś całe dnie trzeba w tych miejscach świecić lampą aby
coś przeczytać. Rośliny trzeba sadzić niskie, a ludziom oszczędzić depresji"

Prześwietlić drzewa

7

1%

2%

Naprawić popsuty murek pod pałacykiem Szustra, odnowić Pałacyk Szustra, wyeksponować
pałacyk

5

0,4%

1%

Likwidacja biblioteki w drzewie

4

0,3%

1%

Zachować naturalność, nieregularność

4

0,3%

1%

"Nie powinno być jak pod sznurek, jak w Parku Dreszera"

Zrobić coś ze szpetną szafą elektryczną od ulicy Puławskiej

4

0,3%

1%

"okropna skrzynka elektryczna - do usunięcia"

Domki dla owadów

4

0,3%

1%

Otwartość, dostęp z każdej strony, brak ogrodzeń

4

0,3%

1%

Liwkidacja płotku wokół trawników - stare i młode psy nie mogą przeskoczyć

3

0,3%

1%

Odnowić elewacje kamienic otaczających skwer Orszy

2

0,2%

0%

Posadzić drzewa wzdłuż jezdni i trasy tramwajowej

2

0,2%

0%

Stworzyć przestrzen tak, żeby mogły byc tam organizowane targi, bazary (kilkugodzinne)

2

0,2%

0%

Przydałyby się parasole chroniące od deszczu

2

0,2%

0%
0%

Remont pałacyku Szustra

2

0,2%

Przestrzeń zadaszona w okresie zimowym, zadaszone miejsce, wiata, w której można się
schować od deszczu

2

0,2%

0%

Stworzyć centralne miejsce skweru

1

0,1%

0,2%

dwa labirynty z bukszpanu (łatwy i trudny)

1

0,1%

0,2%

drzewa do wspinania

1

0,1%

0,2%

miasteczko rowerowe od wschodniej strony

1

0,1%

0,2%

1

0,1%

0,2%

Nie robić fontanny - za droga w utrzymaniu
suma zebranych opinii na temat wyglądu CL:
suma oddanych głosów (pocztówki, wywiady, maile, pismo do Zarządu Dzielnicy):

1189
424

"Zadbać o otwartość w kierunku ul. Puławskiej (minimalizować zaśmiecanie tej przestrzeni kioskami i urządzeniami
infrastruktury technicznej)", "Nie grodzić parkanem"

poświecić jeden z trawników, potencjalna przestrzen na spotkania, eventy

Opinie na temat funkcji i lokali

Cisza i spokój w tym miejscu. Jest to przestrzeń do odpoczynku od zgiełku miasta wśród zieleni.

Liczba opinii

142

% Opinii
indywidualnych na
dany temat

20%

% Zebranych
głosów
indywidualnych

Uzasadnienia / rozwinięcia przykłady

33%

Zieleń w środku miasta, możliwość spacerów z rodziną i odpoczęcia. "Oaza wśród kamienic" "Oddech przy ruchliwej
Puławskiej". "Stare drzewa i zieleń, do daje chwile wytchnienia po pracy. Idąc zawsze wybieam tę drogę. Ptaki obecne na
skwerze". Nie zmieniać! "Zieleń, dyskrecja, miłe, odizolowane miejsce". "Skwer przy pałacyku Szustra: cisza, śpiew ptaków,
starodrzew. Tutaj nie powinno się urządzać żadnych rozrywek integracyjnych. Tylko inicjatywy przyrodnicze". Relaks - miejsce
gdzie można kupić kawę i wypić ją w parku. "Cenię to, że nie jest to za bardzo 'zagospodarowane' miejsce usługami, że można
sie tam po prostu przejść"

Gastronomia jest fajna

126

18%

30%

*Cenie sobie możliwość jedzenia w otoczeniu natury (wiele razy) *w sezonie letnim większe ogródki gastronomiczne; *więcej
lokali przyjaznych dzieciom. *Lubię możliwość wyboru lokalu gastronomicznego. * Najbardziej cenię sobie koncentrację
kawiarni, barów, restauracji i lokalnych biznesów. *Świetne lokale gastronomiczne*Super, że można zjeść w parku*Gdyby nie
knajpy, to byśmy się tutaj nie pojawili - ludzie z Babic k/Wawy*Bez knajp miejsce nie miałoby charakteru, nuda po prostu*Żeby
nie wyrzucili tych knajp*Przydałaby się prawdziwa kawiarnia*To jest magnes, widać, że ludzie czują się tu dobrze* brak knajp
zabije to miejsce*najlepsze hamburgery w miescie*super lody*fajne "zagłębie" jedzeniowe *lokale, dzięki którym można miło
spędzić czas* mezze. limoni, relax sa super, z ogórdkami na zewnątrz - jest integracja* Mezze. Limoni. Regeneracja* *knajpki.
szczególnie Mezze i pracowników, którzy włączają się w działanie na rzecz skweru* dużo knajpek z fajną atmosferą, *Wspaniale
że jest Warburger i Mezze, którzy dbają o skwer i fundują mieszkańcom dwie odmienne i dobrej jakości kuchnie. Te knajpy
muszą zostać bo dbają o skwer", "Mezze to dobre miejsce na jedzenie i miło wkomponowuje się w przestrzeń, czego nie można
powiedzieć o limoni :) ", "dzięki Limoni, Mezze, Warburgerowi i ich inwestycjom jeszcze kilka lat temu pusty skwer stał się
lubianym miejscem spotkań. Chciałbym aby wszystkie te miejsca nadal działały na skwerze", "Klimat Berlina, fajne knajpy, mix
anarchii z kapitalizmem", "dzięki obecności punktów gastronomicznych można tu ciekawie spędzić czas", "skwer wymaga
jedynie drobnego liftingu, ponieważ powstałe punkty gastronomiczne w sposób naturalny stworzyły centrum lokalne"

Nie dla miejsc handlu, gastronomii, wydarzeń artystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przy ul.
Puławskiej 53A i 53B

74

11%

17%

"Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom tworzenia w parku, w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów miejsc
handlu i gastronomii...Tworzenie stref stałych spotkań, handlu, czy wydarzeń artystycznych powinno być odsunięte spod okien
mieszkańców naszej okolicy, bez względu czy dotyczy to dni powszednich czy dni świątecznych"

Dostępność dla wszystkich, w tym dla ludzi z psami. Wydzielony wybieg dla psów. Oddzielić sferę dla psów i bez
psów.

28

4%

7%

"Demokratyczny charakter tego miejsca", "Nie ograniczać dostępu komukolwiek, żadnym grupom społecznym ani psom",
"Ogólnodostępność dla ludzi i zwierząt", "lubię to że korzystają ze skweru wszyscy, różne grupy mieszkańców, ludzie starsi";
"bezpretensjonalność, dostępność i egalitaryzm, luz", "ogólnie panująca swobodna atmosfera", "możliwość spacerowania ze
zwierzętami, opalania się, brak zakazów typu 'nie deptać zieleni' ", "brak zagospodarowania miejsca dla psiarzy, którzy
potrzebują wygrodzonego terenu", "polana dla psow, kącik dla psów, plac zabaw dla psów", "zachować możliwość spacerów z
psem"

Toaleta

22

3%

5%

"Ale nie toi-toi"* z funkcją przewijanie dzieci, dwie na skwerze i pod pałacykiem

lody są fajne

18

3%

4%

bliskość vegestacji

Nie chcę dużych zmian

18

3%

4%

"jak się posprząta to będzie fajne miejsce, trochę kolorów, kwiatów, śmietników, naprawione ławeki i będzie dobrze", "moim
zdaniem nic nie powinno się zmieniać, lekka 'dzikość' i brak ułożenia jest swoistą atrakcją" "Nic, władze miasta niszczą
przestrzeń, likwidują ważne miejsca dla Mokotowa, robią punkty handlowe i wycinki drzew.", "zbyt duża ingerencja w
przestrzeń może w zły sposób wpłynąć na charakter tego miejsca", "cała przestrzeń już teraz jest wypracowana przez
miejscowych mieszkańców, powinna pozostać w takim stanie", "obszar obejmujący skwer Orszy i park przed pałacykiem
Szustra jest świetny jaki jest. Nie trzeba nic zmieniać. Park powinien pozostać parkiem! Spotkać się i spędzić ciekawie czas już
teraz można. Nie chcemy tu robić zakupów, jest wystarczająco sklepów w okolicy", "Nie powinno być za dużo zabudowy"

miesce do piknikowania, siadania na trawie

17

2%

4%

"możliwość zażywania kąpieli słonecznych"

Obszar do sportu, siłownia zewnętrzna, otwart plac zabaw dla młodzieży

17

2%

4%

"obszar do sportu, np. gry w bule, minigolf", "przyrządy do ćwiczeń", "siłownia lub otwarty plac zabaw dla młodzieży, która nie
ma swojego miejsca, np. stół do ping-ponga, cymbergaja, piłkarzyki", "wpisany w krajobraz parkowy skromny plac do ćwiczeń
kalisteniki"

Miejsce do spotkania i na spacer

17

2%

4%

Centralny punkt spotkań i odpoczynku, "Pani 80+:takie centra do dobry pomysł, kurczy się sfera kontaktów, znajomi umiejrają,
bliscy mają swoje życie...sprzyja temu klimat parku, zieleń, mała kawa" "ludziom samotnym potrzebne są skupiska", "żeby
można było usiąść spokojnie i niekoniecznie za to płacić", "więcej miejsc do siedzenia i rozmawiania, gdzie można też przynieść
coś swojego do jedzenia i zagrać w gry", "małe bary nastawione na jakość, nie sieciówki", "to powinna być przestrzeń do
integracji", "piękna jest sama idea skweru", "Przyjazny, rodzinnny charakter tego miejsca, możliwość spotkań"

kawiarnia plenerowa, wiecej kawiarenek

16

2%

4%

Więcej miejsc gdzie można się spotkać z ludźmi* np koło Pałacyku* kawiarnia w palacyku szustra z tarasem (2), "kawiarnia,
która wychodzi na skwer z dobrą kawą, miłą atmosferą, żeby można było popracować w niej", "więcej kawiarenek z aspektem
integracyjnym", "klubokawiarnia - miejsce w którym można przy kawie przeczytać codzienną gazetę, książkę będącą w zasobach
tego lokalu, które stanie się miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych, społecznych, ale o charakterze bardzo lokalnym.",
"kawiarnie z przestrzenią i ofertą dla dzieci"

Poidło - kranik, zrodelko

16

2%

4%

"Zrobić bezdotykowe poidło z czystą wodą, dla ludzi u góry i niżej dla piesków"

Na skwerze nie chce robić zakupów, jest wystarczająco dużo sklepów w okolicy. Żadnych sklepów! Bez zakupów!

16

2%

4%

"To nie jest miejsce na zakupy! I niech tak zostanie! Zagospodarujcie miejsca niezagospodarowane, a to zostawcie w spokoju",
"nie chce i nie widze potrzeby, aby na tym terenie powstawały powierzchnie handlowe", "nie daj Boże aby nastawiano tu
sklepów", "Nie chcemy sklepów, miejsc zakupów. Zachować zieleń., "absolutnie nie wyrażamy zgody na to by to miejsce stało
się następnym miejscem robienia zakupów, wszelakich centrów handlowych i sklepów jest w tej okolicy wystarczająco dużo. ",
"zakaz handlu"

Więcej ogródków z szybkim jedzeniem, wiecej gastronomi

14

2%

3%

Fajne sa ogórdki knajpiane. "więcej knajp serwujących dobre jedzenie i prawdziwe piwo", "2-3 dodatkowe małe knajpki", jest
miejsce na jeszcze 1-2 lokale podobnej wielkości, "małe bistra z przekąskami"

gry planszowe plenerowe, trwałe stoły do gier, boule, stoły do ping-ponga

12

2%

3%

Lokale nie powinny zajmować więcej miejsca niż obecnie

10

1%

2%

burgery są fajne

9

1%

2%

Estytyczne tablice informacyjne, multimedia

9

1%

2%

Upowszechnić nazwę, edukacja i historia, informować o planowanych wydarzeniach

Większe ogródki gastronomiczne

7

1%

2%

zorientowac kafejki na srodek parku, "ogródki ładnie urządzone przy knajpkach, nie ogrodzone"

Przeszkadzją mi zapachy z lokali gastronomicznych; z Warburgera

7

1%

2%

likwidacja złych zapachów z gastronomii, przeszkadza zapach z Warburgera, "można wykorzystać remont przestrzeni również
do zadbania o filtry w restauracjach"

Rekreacyjny charakter tego miejsca

5

1%

1%

nie robic bazaru, fontanny, zachowac rekreacyjny charakter miejsca

Usunąć lokale gastronomiczne

5

1%

1%

Zakaz wyprowadzania psów

4

1%

1%

Wydzielić miejsce dla wypicia piwa

4

1%

1%

lubię nie za duże zagęszczenie lokali

"nie mam nic do pijaczków, oni tu mieszkają, gdzieś muszą siedzieć", "Zachować miejsce dla panów 50+, którzy są na tym
skwerze"

Podoba mi się brak kanjp z alkoholem

4

1%

1%

sklep akoholowy zamienic na inny

Sklepiki spożywcze pierwszej potrzeby, warzywniaki

4

1%

1%

"Nie żadne markety", "Udostępnić tanio pustostany, nie wyganiać ludzi cenami"

Plac zabaw / małpi gaj dla dorosłych

4

1%

małe miejsce dla miejskich ogrodników

4

1%

1%
1%

Miejsce z klimatem; klimat Mokotowa

3

0,4%

0,7%

Księgarnie, antykwariaty

3

0,4%

0,7%

Zadaszone miejsce aktywizujące osoby starsze

3

0,4%

0,7%

zliwidowac sklep z alkooholem

3

0,4%

0,7%

Miejsce do pracy w plenerze

2

0,3%

0,5%

Ujednolicić architekturę lokali gastronomicznych

2

0,3%

0,5%

lokale z tanim jedzeniem

2

0,3%

0,5%

przeszkadzaja nocne libacje - warto pilnowac porządku i ciszy

2

0,3%

0,5%

Nie przeładować funkcjami

2

0,3%

0,5%

Gabinet kosmetyczny

2

0,3%

0,5%

punkty usługowe i lokale rzemieslnicze

2

0,3%

0,5%

kawiarnia z piwem, bary do nocnego życia

2

0,3%

0,5%

nie dla placu zabaw na skwerze

2

0,3%

0,5%

Mniej kawiarenek

1

0,1%

0,2%

Zapewnić ukryte miejsca na odpady z lokali gastronommicznych

1

0,1%

0,2%

Przestrzeń niekomercyjna

1

0,1%

0,2%
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estetyka sklepów i lokali powinna być wpasowana w tę przestrzeń
Second-handy
Fryzjer
Sklepy z pamiątkami
dobra lokalizacja
punkt ładowania telefonów
galerie sztuki
dom seniora, świetlica
Punkty gastronommiczne powinny być w lokalach okalajacych skwer, a nie w budkach
bufet jesz ile chcesz
strefa wi-fi
park deskorolkowy
drogeria
zachowac kiosk ruchu
wykorzystac caly skwer - tył i przód
boisko do koszykówki
zakaz palenia i picia
slizgawka
zdrowa lodziarnia/mało cukru
plaża i kąpielisko
Pałac Szustra mógłby być centrum kultury
brak sklepów z obuwiem
tylko apteki i banki przy Puławskiej
lokale usługowe/handlowe/gastronomiczne zintegrowane z placem
nie dla food trackow
skelp z pamiątkami z Mokotowa
za dużo drogich miejsc (akademia!)
wieża widokowa, trudno teraz zobaczyć wschód słońca ze skarpy
ożywienie Al. Panufnika, gastronomia, podobne coś do regeneracji może
jeden lokal/pawilon dla mieszkańców
mikro-muzeum
Pałac Szustr jak park, skwer Orszy bardziej miejski, z lokalami i miejscem do relaksu
kwiaciarnia
sklepy i restuaracje z produktami orientalnymi, np. indyjska, wietnamska, syryjska, tajska
suma zebranych opinii na temat funkcji i lokali
suma oddanych głosów (pocztówki, wywiady oraz maile):
głos mieszkańca: To lokalizacja o ogromnym potencjale, który trzeba "wycisnąć". Pomiędzy górnym i dolnym
Mokotowem, na osi pn-pd, dobrze skomunikowane. Kluczem jest stworzenie przestrzeni dla aktywności, nie tylko
nowe trawninki i chodniki. W kontekście planu zagosp. wymaga to ambitnego i kreatywnego myślenia. Tu może
powstać prawdziwe żywe centrum dla mieszkańców Mokotowa.

głos mieszkańca: "oaza spokoju w ruchliwym dobrze skomunikowanym punkcie na mapie. Wystarczy tu przyjść,
żeby zobaczyć jak chętnie siadają tu wszyscy: młodzi (ale i starsi), na lody, pizze, młodzi dorośli w Mezze czy
regeneracji, starsza żulernia też. W okolicy sporo fajnych punktów, sklepów, galeria reset, secret life, cukiernie,
wzorcownia. Jest nawet apteka czy dancingowa Mozaika. Miejsce ma swój niepowtarzalny klimat.

miejsce na ogródek społecznościowy, ogród sąsiedzki

...aby osoby starsze nie siedziały w domu, np. szachy, ping-pong; "w okolicy jest dużo seniorów, którzy powinni mieć tu kącik
dla siebie i jakieś zajęcia".

"Fajnie się pracuje i słucha ptaków"

bar mleczny, swojskie, codzienne jedzenie

"Często urzędnicy myślą, żeby zrobić wszystko dla wszystkich. A nie o to chodzi. Trzeba dać miejscu charakter. Tutaj zresztą
wszystko się nie zmieści", "Nie wprowadzić galimatiasu od nadmiaru"

wystarczy ten co jest, a nie warto grodzić przestrzeni

Potrzebna jest przestrzeń zadaszona niekomercyjna, gdzie mogliby usiąść wszyscy, również ze swoimi napojami i jedzeniem.
Dobrze byłoby tak zaprojektować ławki/siedziska, by można było zarówno siedzieć w grupach jak i samotnie.

"Takie sklepy co mają fajne rzeczy taniej"

na terenie parku k.pałacyku

"boisko do koszykówki!!! - BŁAGAM, pozdrawiam, mieszkaniec Puławska 44

zniszczą skwer

aby nie tylko przestrzenie handlowe

Opinie na temat wydarzeń

% Opinii
Liczba opinii indywidualnych
na dany temat

% Zebranych
głosów
indywidualnych

Uzadanienia / przykłady / rozwinięcia

Organizacja targów śniadaniowych, warzywnych, zakupów ekologicznych

49

23%

12%

ale po stronie pałacyku (1), "Byłoby miło gdyby po pewnym remoncie chodników można było organizować regularne, np.
1 raz w tyg., targi produktów żywnościowych. Zwykłe stragany z warzywami, owocami. Tego w okolicy naprawdę brakuje.
Miejsce by się znalazło, być może w parku przy al. Panufnika." "wydzielić obszar handlu świeżymi produktami - ryneczek"
"bazarek ze świeżymi warzywami i owocami w przyzwoitych cenach", "targ lokalnych dostawców, co przeciwdziałałoby
zżeraniu małych przedsiębiorstw przez supermarkety", "miejsce na bazar, na którym sprzedawaliby produkty rolnicy",
"kiermasze, sprzedaż garażowa", targi książki, czasowe kiermasze tematyczne, "w weekendy można organizować
kiermasze spożywcze, koncerty okolicznościowe, inscenizacje i instalacje artystyczne", organizowanie od strony ul
Puławskiej sezonowych kiermaszy, występów i punktów kontaktu ze społecznością lokalną", "zakupy ekologiczne, tzw.
kooperatywy"

Koncerty (w tym w i przed Pałacyku Szustra), przechodnich grajków

33

15%

8%

Lubię koncerty pod pałacykiem Szustra, "Kameralne, ciche granie", "Jazz", "sezonowe koncerty dla muzyków lokalnych i
lub muzyków związanych z Pałacem Szustra"

Więcej wydarzeń kulturalnych w plenerze

25

12%

6%

np. wystawy młodych artystów w plenierze; "Na pewno przyjełaby się możliwość wysłuchania koncertu czy wieczorki
literackie, bądź spotkania z ciekawymi osobami. Wystarczyłby drewniany podest i...już słyszę brawa i widzę tłumy
sąsiadów ze znajomymi i rodzinami", "występy taneczno-muzyczne", "ożywić pałacyk Szustra. 3 koncerty w weekend,
przynajmniej 1 w tygodniu", "potańcówki", "wszelkiego rodzaju występy, np. kabaretowe", "Więcej imprez dla
mieszkańców"

Wyprzedaże garażowe, targi staroci

23

11%

5%

Kino plenerowe, dostępny progam na stronie www i skwerze

20

9%

5%

"więcej wydarzeń rozrywkowych", po wschodniej stronie jest miejsce na koncerty albo plenerowe kino
mobilna scena w parku przed pałacem. "Otwarte miejsce ze sceną, gdzie można robić dancingi i koncerty"; "drewniany
podest pod wiatą, być może zjawi się młodzież zdolna, która śpiewem uprzyjemni nam wypoczynek i zrealizuje swoje
marzenia". "przy pałacu Szustra może przestrzeń na imprezy plenerowe. Muzyka na żywo, ad hoc powstająca strefa
gastronomiczna etc."

Kameralna scena na eventy

15

7%

4%

2%

Pikniki rodzinne

7

3%

Spektakle teatralne w plenerze, warsztaty teatralne

6

3%

1%

"Teatr Guliwer wychodzi na skwer"

Festyny i festiwale

5

2%

1%

współpraca z przedsiębiorcami, festiwal dzielnicy
cykliczny bazar, okresowe targi książki

Istotna jest cykliczność wydarzeń

5

2%

1%

aby nic sie nie działo, cenimy spokój

5

2%

1%

Dni sąsiada

4

2%

1%

Inwestycje w kulturę

3

1%

1%

Otwarte Wigilie

2

1%

0%

Eventy dla dzieci w weekendy, zabawy dla małych dzieci

2

1%

0%

"Spotkania przy wspólnym stole, gdzie każdyby coś przyniósł, wymienił przepisy"

"Też dla bezdomnych"

sprzedawanie swoich produktów przez artystów

1

0,5%

0,2%

cos dla niepełnosprawnych, właczyć niepełnosprawnych

1

0,5%

0,2%

wspólne gotowanie

1

0,5%

0,2%

Czytanie książek

1

0,5%

0,2%

mieszka tu wiele starszych osób, mają problemy ze wzrokiem, miło by było (nie tylko im), gdyby ktoś wiosną i jesienią
czytał godzinę dziennie książki

Aktywności dla młodzieży

1

0,5%

0,2%

Młodzież nie ma się gdzie podziać, rodziców często nie stać na zapewnienie im rozrywki - pomoc z literatury, nauka
brydża, pomoz z fizyki, oglądanie/słuchanie wschodzących gwiazdek, podróżników. Setki pomysłów, ale nie handel!

Pogadanki, filmy, spacery o historii okolicy i Mokotowa

1

0,5%

0,2%

wycieczki po pałacu Szustra i tematyczne lekcje muzyki

1

0,5%

0,2%

miejsce /budynek do nauki rzemieślniczych dla dorosłych i dzieci

1

0,5%

0,2%

1

0,5%

0,2%

warsztaty dla starszych osób
suma zebranych opinii na temat wydarzeń:

213

suma oddanych głosów (pocztówki, wywiady oraz maile):

424

"zdecydowanie sprzeciwiam się komercjalizacji, zabudowie, przesadnemu organizowaniu w tych miejscach
imprez masowych. Lepiej jakieś mniejsze kameralne animacje dla poszczególnych grup wiekowych, np. gry
zespołowe, szachy, warcaby, plenery malarskie, fotograficzne, spotkania poświęcone propagowaniu
zdrowego trybu życia"

Opinie na temat komunikacji

Połączenie dwóch części przedzielonych Puławską. Przejście bezkolizyjne ze Skweru do Parku Morskie Oko

Liczba opinii

40

% Opinii
indywidualnych na
dany temat

24%

% Zebranych
głosów
indywidualnych

Uzasadnienia / rozwinięcia / przykłady

9%

na przedłużeniu Różanej; połączenie dwóch części centrum lokalnego, kladka; kładka wiszacy ogród, "połączyć skwer z parkiem Morskie Oko", "brak dobrego połączenia obu
stron parku", "na wysokości pomnika Jana Matejki" (kilka głosów, w tym że światla w
jednym rytmie z obecnymi), "chciałbym aby oba skwery zostały połączone przejściem dla
pieszych z azylami przy torach tramwajowych (jak przy Narbutta)", "dla pieszych i
rowerów"

Zachować obecne miejsca parkingowe, nie utrudniać dostępu przyjezdnym, nie powiększać problemów mieszkańców z
parkowaniem

26

15%

6%

"choćbyśmy chcieli, nie przyjedziemy tu z dzieciakami jak nie będzie można
zaparkować", "za pomocą znaków zadbać o kulturę parkowania", "mieszkańcy gdzieć
potrzebują parkować", "gdzie udostępnią miejsca parkingowe mieszkańcom w zamian za
zlikwidowane?" "bardzo ważne jest dla mnie i mojej 4 osobowej rodziny zachowanie
miejsc parkingowych. Już teraz jest b. trudno zaparkować.", "więcej miejsc
parkingowych", "Uszczuplanie miejsc parkingowych jest złym pomysłem, bo tych miejsc i
tak brakuje. Może warto je przeprojektować i bardziej "schować" poprzez otoczenie
zielenią np. nasadzenie żywopłotów, aby te samochody nie były dominantą krajobrazu"

stojaki rowerowe

18

11%

4%

Na całym skwerze powinno być co najmniej kilkanaście solidnych stojaków w kształcie
odwróconego U

Ścieżki rowerowe

15

9%

4%

wzdłuż Puławskiej* po ulicy* kontrapas* na różanej, do pl. Uni Lubelskiej
np. bus pas; "zwolnienie i zmniejszenie ruchu samochodowego na Puławskiej",
"zwolnienie ruchu na Puławskiej od Dolnej do Rakowieckiej", "zbyt głośna i zbyt szybka
ulica", "Puławska jest za szeroka - mniej autostrady, więcej przestrzeni dla ludzi, zieleni,
rowerów i zwierząt", "zamiast sygnalizacji świetlnej na Puławskiej lepiej sprawdziłoby się
ograniczenie do 2 pasów, najlepiej meandrujących", "Zbyt wysoki chodnik.
Zdecydowanie należy dążyć do zwężenie jezdni Puławskiej. Zaoszczędzone miejsce
przeznaczyć na pas dla rowerów, drzewa, miejsca parkingowe. Zwężenie puławskiej
zachęci kierowców do przesiadki do tramwaju."

zwężenie / zwolnienie / ograniczenie ruchu na puławskiej

14

8%

3%

Stacja Veturillo

7

4%

2%

Ograniczyć liczbę zaparkowanych samochodów

6

4%

1%

organizacja ruchu, komunikacja jest ok, łatwo tu dotrzeć

5

3%

1%

Fizyczne uniemożliwienie parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych

5

3%

1%

doadtkowe przejscie przez puławską - nie

5

3%

1%

Nie zaburzyć możliwości łatwego przechodzenia przez skwer Orszy, np. dla idących do pracy

4

2%

1%

ograniczyć ruch rowerowy na skwerze i parku

4

2%

1%

"zakaz jak na dreszera, potrącają ludzi"

Zabezpieczenie drogi w parku Morskie Oko, duże auta (śmieciarki, ciężarowe) niszczą park

2

1%

0%

Utrzymanie zakazu ruchu samochodowego na ul. Morskie Oko (dojazd do nowych
apartamentowców)

Powinno być bezpłatne parkowanie w tej okolicy

1

1%

0%

Dostępność

1

1%

0%

przychodzimy pieszo

1

1%

0%

naprawic zapadniety chodnik na ul. Różanej

1

1%

0%

miejsca postojowe wdłuż ulicy a nie na skos

1

1%

0%

szersze chodniki

1

1%

0%

deptak na różanej

1

1%

0%

przenieść przystanek tramwajowy na wysokość parków

1

1%

0%

plenerowy serwis rowerowy

1

1%

0%

zmiana oznaczeń miejsc parkingowych, ustawianie aut po stronie nieparzystej ul Dąbrowskiego

1

1%

0%

Puławską puścić tunelem i połączyć obydwa parki

1

1%

0%

ograniczyć ruch aut wokoł skweru

1

1%

0%

Na tzw. krótkiej Puławskiej samochody notorycznie jeżdzą pod prąd. Potrzebna jest kontrola ruchu

1

1%

0%

Powiększenie zieleni, ulica niepotrzebna

1

1%

0%

więcej miejsca dla pieszych na chodnikach

1

1%

0%

dłuższe światła na Puławskiej

1

1%

0%

pas dla rowerów na Puławskiej

1

1%

0%

ścieżki przez skwer tak by można było przejśc po przekątnej

1

1%

0%

suma zebranych opinii na temat komunikacji:
suma oddanych głosów (pocztówki, wywiady oraz maile):

169
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"Tu jest dobry dojazd miejski"

uporządkowanie parkowania "oddać chodniki przechodniom"

"żeby sensownie zaplanowali ścieżki w tym Centrum"

