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I. WSTĘP
Raport z konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie
zielonym tzw. „Ogrodów Kosmosu”, znajdującym się w rejonie ulic Plastycznej i Sympatycznej w
Dzielnicy Włochy.
Celem konsultacji społecznych, które trwały od 9 do 30 września 2016 roku było uczestnictwo lokalnej
społeczności w tworzeniu pomysłu na zagospodarowanie strefy sportowo-rekreacyjnej.
Na podstawie opinii mieszkańców powstał raport z konsultacji, w którym zostały określone wytyczne i ostateczne
rozwiązania do opracowania projektu technicznego i kosztorysu.
Konsultacje przeprowadził Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, we współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego konsultowany teren ma przeznaczenie jako
teren zieleni urządzonej.
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II. KRÓTKI OPIS TERENU
KRÓTKI OPIS TERENU ZIELENI
Teren Ogrodów Kosmosu to ok. 2,6 ha teren zielony w okolicy ulic Plastycznej i Sympatycznej, na granicy z
Dzielnicą Wola, przy torach PKP.
W przeszłości znajdowały się tam ogródki działkowe.
W tej chwili teren, z racji niezagospodarowania nie jest użytkowany przez mieszkańców jako teren rekreacyjny.
Otoczenie przez coraz liczniejszą zabudowę wielo- i jednorodzinną, oraz liczne sugestie mieszkańców pozwalają
stwierdzić, że jest to miejsce pożądane jako teren rekreacyjny, którego użytkownikami mogą stać się zarówno
mieszkańcy Nowych, jak i Starych Włoch.
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III. INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt zakłada stworzenie na niezagospodarowanych, nieurządzonych działkach po byłych ogródkach
działkowych PKP, nowej, zorganizowanej i uporządkowanej powierzchni terenów zielonych, pełniącej funkcje
wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne. Celem realizacji projektu jest zwiększenie pow. terenów zielonych w
Dzielnicy Włochy i Warszawie, stworzenie unikalnego miejsca służącego ochr. środowiska i przyczyniającego się
do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Założeniem projektu jest
poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy i miasta poprzez stworzenie nowej, innowacyjnej strefy dla
wypoczynku, sportu i rekreacji.
Przedstawiona do konsultacji społecznych wieloetapowa koncepcja zakłada uporządkowanie terenu i podzielenie
go na różne strefy: strefę wypoczynkową, sportową, strefę zabaw dla dzieci i młodzieży, strefę edukacyjną. .
Projekt przewiduje pozostawienie większości rosnących tam drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew,
krzewinek, bylin, roślin przywodnych i gatunków łąkowych. Większa bioróżnorodność przyczyni się także do
stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. W koncepcji zaproponowano również siedliska dla
owadów oraz stworzenie warunków siedliskowych dla małych ssaków, np. jeży (konstrukcje z gałęzi). W parku
przewidziano również teren z ogrodem deszczowym, z roślinnością ze zróżnicowanych siedlisk - adaptacja
wartościowych okazów drzew, wraz ze schematycznie poprowadzoną ścieżką pieszo-rowerową (funkcja
edukacyjno-rekreacyjna). Wszystkie ciągi komunikacyjne zaprojektowano w technologii mineralnej
(przepuszczalnej). Cały park będzie obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich, a przede wszystkim
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Z ok. 2,6 ha terenu, na zagospodarowanie ok. 1,6 ha, Urząd Dzielnicy Włochy stara się o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II Oś
priorytetowa - „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego. Poddziałanie 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
W/w Program Operacyjny zakłada, że ponad 70% musi być na powierzchni biologicznie czynnej. Stąd
maksymalnie ekologiczny charakter projektu – np. ziemny tor rowerowy, boisko z nawierzchnią z piasku, czy
biologicznie czynne alejki.
Złożony do konkursu projekt zawierał wiele pomysłów i sugestii zaproponowanych przez młodzież podczas
warsztatów w czerwcu 2016 r.
Z kolei konsultowany teren o powierzchni ok. 1 ha, na realizację którego środki będą pochodzić z budżetu
m.st. Warszawy, może zawierać elementy nie uwzględnione we fragmencie projektu, na który staramy się o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
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Na zielono zaznaczony jest obszar, który nie podlegał konsultacjom. Dzięki temu mieszkańcy mogli dowiedzieć się, co
zostało zaprojektowane na terenie, na dofinansowanie którego staramy się o środki z UE.

Na żółto zaznaczony jest obszar, który podlegał konsultacjom społecznym.
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IV. KALENDARIUM CZYLI JAK KONSULTOWALIŚMY
Punkty konsultacyjne:
•

10 września 2016 r. (sobota), Piknik z okazji 80-lecia Biblioteki, godz. 13.00-18.00

•
11 września 2016 r. (niedziela), Plac Wolności, ul. Dymna, Piknik w ramach Inicjatywy Lokalnej, godz.
15.00-18.30
•
12.00

17 września 2016 r. (sobota), na terenie ,,Kosmosu”, ul. Kosmosu, Dni Sprzątania Świata, godz. 10.00-

•

18 września 2016 r. (niedziela), Park Cietrzewia, Piknik Aktywnych Mieszkańców, godz. 14.00-18.00

•
26 września 2016 r. (poniedziałek), Urząd Dzielnicy Włochy - Wydział Obsługi Mieszkańców, godz.
14.00-18.00

Warsztaty konsultacyjne:
•
19.30

30 września 2016 r. (piątek), Artystyczny Dom Animacji ADA, ul. ks. J. Chrościckiego 14, godz. 17.00-

oraz odbyty wcześniej warsztat z młodzieżą:
•

20 czerwca, godz. 12.00 Artystyczny Dom Animacji ADA, ul. Chrościckiego 14

Można było także przekazać swoje uwagi wrzucając swój pomysł do urny stojącej w punkcie:
•

Urząd Dzielnicy, al. Krakowska 257

•

Domu Kultury „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

•

Artystyczny Dom Animacji ADA, ul. ks. J. Chrościckiego 14

•

Biblioteka Publiczna, ul. ks. J. Chrościckiego 2

A także e-mailowo na adres promocjawlo@um.warszawa.pl do 30 września 2016 r.

Jak informowaliśmy o konsultacjach?
•
Kolportaż plakatów i ulotek z wykorzystaniem jednostek organizacyjnych dzielnicy Włochy (Dom Kultury,
szkoła, biblioteka, tablice ogłoszeniowe);
•

Informacje na FB i stronie internetowej dzielnicy;

•

Informacja na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.um.warszawa.pl,

•

Informacja w biuletynie „Moja Dzielnica Włochy” oraz w lokalnych gazetach.
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Opinie mieszkańców zbierane były w następujący sposób:
1. w punktach konsultacyjnych podczas pikników dzielnicowych i w Urzędzie
2. pisemnie, w formie uzupełnionej ulotki, na której wpisywano swoje uwagi
3. pisemnie, poprzez wysłanie maila na wskazany adres
4. w trakcie warsztatów dla mieszkańców
Łącznie zabrano 258 opinii.

ulotka
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PUNKT KONSULTACYJNY 10 WRZEŚNIA 2016 R.
10 września 2016 r. podczas pikniku z okazji 80-lecia Biblioteki został ustawiony namiot konsultacyjny. Została
także wystawiona mapa z konsultowanym obszarem. Zainteresowani mieszkańcy mogli podzielić się swoimi
uwagami na specjalnie przygotowanych kartach. W punkcie obecni byli pracownicy Zespołu Promocji i
Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Ochrony Środowiska. Punkt odwiedziło ok. 100 osób.
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PUNKT KONSULTACYJNY 11 WRZEŚNIA 2016 R.
11 września 2016 r. podczas pikniku sąsiedzkiego w ramach inicjatywy lokalnej został ustawiony namiot
konsultacyjny. Zainteresowani mieszkańcy mogli podzielić się swoimi uwagami na specjalnie przygotowanych
kartach. W punkcie obecni byli pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Ochrony
Środowiska. Punkt odwiedziło ok. 70 osób.

PUNKT KONSULTACYJNY 17 WRZEŚNIA 2016 R.
17 września 2016 r. podczas Dnia Sprzątania Świata na terenie Ogrodów Kosmosu został ustawiony namiot
konsultacyjny. Zainteresowani mieszkańcy mogli podzielić się swoimi uwagami na specjalnie przygotowanych
kartach. W punkcie obecni byli pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji Społecznej. Punkt odwiedziło ok. 50
osób.
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PUNKT KONSULTACYJNY 18 WRZEŚNIA 2016 R.
18 września 2016 r. podczas Pikniku Aktywnych Mieszkańców został ustawiony namiot konsultacyjny.
Zainteresowani mieszkańcy mogli podzielić się swoimi uwagami na specjalnie przygotowanych kartach. W
punkcie obecni byli pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Ochrony Środowiska.
Punkt odwiedziło ok. 100 osób.

PUNKT KONSULTACYJNY 26 WRZEŚNIA 2016 R.
26 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Włochy został ustawiony namiot konsultacyjny. Zainteresowani
mieszkańcy mogli podzielić się swoimi uwagami na specjalnie przygotowanych kartach. W punkcie obecni byli
pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Ochrony Środowiska. Punkt odwiedziło ok.
10 osób.
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Warsztaty odbyły się w dwóch terminach i lokalizacjach:
•

30 września 2016 r., Artystyczny Dom Animacji ADA, ul. ks. J. Chrościckiego 14, godz. 17.00-19.30

oraz odbyty wcześniej warsztat z młodzieżą:
•

20 czerwca 2016 r., Artystyczny Dom Animacji ADA, ul. Chrościckiego 14, godz. 12.00 – 14.30

Na warsztatach obecni byli pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Ochrony
Środowiska oraz Architekt Krajobrazu – p. Marta Kulbicka, która projektowała kilkadziesiąt stref zielonych na
terenie Polski.

INFORMACJE O UCZESTNIKACH WARSZTATÓW
Grupy uczestników dwóch spotkań warsztatowych mocno różniły się między sobą. Na pierwszym spotkaniu w
czerwcu obecnych było 19 osób – uczniów włochowskich gimnazjów, 2 nauczycieli.
Na drugim warsztacie 30 września 2016 r. obecnych było 8 osób.
PODSUMOWANIE OPINII UCZESTNIKÓW WARSZTATU – 20 czerwca 2016 r.
Uczestnicy warsztatu aktywnie i z zaangażowaniem włączyli się w planowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej
na w/w terenie.
Przeprowadziliśmy „burzę mózgów”, która pozwoliła młodzieży na swobodne, otwarte pomysły i inspiracje.
Wszystko było zapisywane na flipchartcie. Młodzież akceptowała każdy zapis.
Temat 1 – zebranie informacji, jak spędzają swój wolny czas.
Temat 2 – zebranie informacji, jak zaplanować strefę sportowo-rekreacyjną.
SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Odpowiedzi które się pojawiły:
•

jazda na rolkach

•

jazda na rowerze – typu BMX oraz rekreacyjnie

•

jazda na deskorolce

•

gra w siatkówkę
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•

gra w piłkę nożną

•

chodzenie na spacery

•

chodzenie na spacery z psem

•

granie w ping-ponga na świeżym powietrzu

•

granie w warcaby i szachy na świeżym powietrzu (sugestia nauczyciela)

Następnie przeszliśmy do kolejnego tematu – do jakiego parku chcielibyście chodzić, co powinno się znajdować
w strefie sportowo rekreacyjnej, byście często ją odwiedzali.
STREFA SPORTOWO-REKREACYJNA – wg młodzieży
Młodzież chętnie zaangażowała się w projektowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej. Odpowiedzi, które się
pojawiły:
•

park linowy z wykorzystaniem istniejących drzew

•

punkt gastronomiczny, może lodziarnia, może kawiarnia

•

toalety

•

fontanna

•

boisko do siatkówki, też plażowej

•

boisko do piłki nożnej

•

boisko do koszykówki

•

naturalny tor rowerowy

•

górka do posiedzenia sobie w lato i zjeżdżania na sankach w zimę

•

miejsce na scenę na koncert / naturalny amfiteatr i miejsce na widownię

•

miejsce na grill i ognisko

•

kino letnie

•

ścianka wspinaczkowa

•

linarium

•

stojaki na rowery

•

stacja Veturilo

•

edukacja ekologiczna – nasadzenia różnych drzew i krzewów, budki dla ptaków i owadów

•

wieloosobowe huśtawki

•

plac zabaw dla młodzieży – tyrolka, nietypowe zabawki

13

•

zjazd po rynnie - jak w miejscowościach górskich

•

deska na wodzie do ślizgania się - jak na Plaży w Ursusie

•

naturalne lodowisko zimą

•

wybieg dla psów

Padło także wiele sugestii, by pomimo tego, że inwestycja ma mieć ekologiczny charakter, były tam betonowe
ścieżki do jazdy na rowerze, rolkach i na desce oraz „normalne” boiska do gry w siatkę, czy piłkę nożną.
Młodzież zgodziła się, że boisko do siatki mogłoby być „naturalne”, by można było grać w siatkówkę plażową. Tak
samo boisko do piłki nożnej – wg młodzieży mogłoby mieć nawierzchnię trawiastą.
Na koniec warsztatów, uczestnicząca w nich jedna z pań nauczycielek zaproponowała rozwiązanie kwestii
betonowych ścieżek dla rowerzystów i rolkarzy, sugerując by zostawić na to miejsce naokoło terenu. By po prostu
obwód terenu inwestycji stał się przestrzenią do tego typu jazdy.
Pani architekt podchwyciła temat, sugerując wyłączenie tego terenu z planowanej inwestycji.
Po zapoznaniu się z opiniami młodzieży, Urząd zlecając wykonanie projektu uwzględnił wiele z oczekiwań
uczestników, dostosowując je do ekologicznego charakteru inwestycji.
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PODSUMOWANIE OPINII UCZESTNIKÓW WARSZTATU – 30 września 2016 r.
Na warsztacie obecnych było 8 mieszkańców. Warsztat odbył się 30.09.2016 w Artystycznym Domu Animacji
ADA przy ul. Chrościckiego 14. W
Pani architektka rozpoczęła od prezentacji planów na teren nie objęty konsultacjami (dofinansowanie UE) i
przedstawiła:
1)

Jakie były założenia i plany ?

2)

Jakie poprawki i wskazówki zostały zalecone przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju ?

3)

Ostateczny plan, po uwzględnieniu wszelkich uwag i zaleceń

Przyjęto warsztatową koncepcję spotkania, mieszkańcy zadawali pytania, dyskutowali z prowadzącymi i między
sobą na bieżąco, podczas prezentacji Pani architektki.
Mieszkańcy dopytali o szerokości i długości fragmentów miejsc do konsultacji – zobrazowanie skali.
Bardzo mocno akcentowano pozostawienie konsultowanej części jak najbardziej naturalnej. Podobała się
koncepcja ścieżki dla rowerów i rolek dookoła parku. Podsunięto pomysł na fluorescencyjną ścieżkę rowerową.
Nowoczesna nawierzchnia, która „zbiera i magazynuje” światło dzienne, a po zmierzchu świeci.
Zaproponowane i omawiane przez mieszkańców pomysły podczas warsztatów:









ogrodzony wybieg dla psów (nie musi być duży),
podajniki na psie nieczystości,
kawiarnia/punkt gastronomiczny, aby można było wypić herbatę, kawę itd
toalety, ale nie plastikowe typu toi-toi
oświetlenie w parku – mieszkańcy odrobinę zaniepokojeni faktem, że 5 lat po realizacji projektu UE nie
można „nic dostawiać”, proponowali, aby o oświetleniu i punktach na lampy pomyśleć już teraz i
ewentualnie przygotować je przed uruchomieniem projektu unijnego,
społeczne ogródki – ogrodzony i zamykany teren – klucze u kilku mieszkańców/społeczników. Chętni
uprawiają swoją grządkę – miejsce spotkań mieszkańców,
miejsce na ognisko.
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V. PODSUMOWANIE OPINII UCZESTNIKÓW KONSULTACJI
Łącznie zebrano 258 opinii.
Opinie podzieliliśmy na kategorie: zieleń, sport, infrastruktura oraz uwagi Mieszkańców.
Na zielono zaznaczyliśmy propozycje, które Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy weźmie pod uwagę,
zlecając wykonanie projektu w 2017 r., na niebiesko uwagi architekta przestrzeni.

Opinie oddane w kategorii ZIELEŃ:
ilość
opinii

uwagi

7

*zachowanie krzewów, drzew w pasie okalającym teren
*które oddzielają ścieżki

7

drzewa owocowe

*drzewka i krzewy
*zachować drzewa owocowe
*zieleniec
*ogródki owocowe
*zachowanie drzew owocowych (co się wpisuje w ideę
rewitalizacji Miasta-Ogrodu
*zachowanie drzewek owocowych

ogródek społeczny

*dzieci mogą usiąść, obserwować proces rozwoju i dojrzewania
owoców i warzyw (podobna koncepcja w parku w Dolinie
Służewieckiej)
*działki pod uprawę kwiatów od ul. Plastycznej
*ogród społecznościowy - do wspólnego sadzenia warzyw i
integracji sąsiedzkiej, działań edukacyjnych dla dzieci i
dorosłych.

aleje drzew lub krzewów

zachować maksymalnie
dużo zieleni

6

5

ogród różany, kwietniki –
brak miejsca

4

*kwiatowy
* aleje bzu, róż i inne pachnące kwiaty
* z egzotycznych roślin
*park różany im. Marii Kaczyńskiej

2
pergola

*pnącza wieloletnie, kwitnące np. glicynia chińska
1

naturalna łąka
ogród botaniczny – przy
zamianie na ogród
użytkowy

1

ogródek jordanowski

1

*z krzewami i drzewami (w Wa-wie dobrze funkcjonuje
Fundacja Łąka - ona podpowie optymalne rozwiązania)
* z ziołami i roślinami ogrodniczymi: pomidory, poziomki,
truskawki
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szklarnia

1

*możliwość sadzenia roślin i warzyw dal bywalców

Opinie oddane w kategorii SPORT
ilość
opinii

siłownia plenerowa

71

ścieżka dla rolek i deskorolek

63

uwagi
* w tym: siłownia tylko dla dorosłych
*dobrze wyposażona, np. z drążkami
akrobatycznymi
*np. ze zjeżdżalnią
*siłownia dla dzieci
*siłownia inna niż miejskie, solidniejsze, np. jak w
Ożarowie
*możliwa niska emisja hałasu
*gładka powierzchnia
*tor przeszkód dla rolkarzy (obsz. 5)
* z cichą nawierzchnią
*podświetlana ścieżka farba fluorescencyjną
*część ścieżki z podjazdami, słupkami, zjazdami
do ćwiczeń, tricków - freestyle skating

ścieżka rowerowa (np. asfaltowa)

55

*pofałdowana, nie tylko płaska
*z torem przeszkód
*zaznaczone odległości
*w ciągu ul. Sympatycznej
*podświetlana ścieżka rowerowa

boisko do piłki nożnej – brak miejsca

46

*np. z częściowo krytymi trybunami
*lub i do mini piłki nożnej

44

*w parku (np. z wytyczonymi odległościami),
(tartan lub coś miękkiego)
*150 cm miękkiego podłoża
*ścieżka nie tylko dookoła parku
*z torem przeszkód
*ścieżka do spacerowania
*podświetlana ścieżka

Skatepark – brak miejsca

34

*trampoliny i balony wkopane w powierzchni
piaskową (Truskawkowa Farma w Niemczech jest na youtube)
*pod namiotem jak na Powiślu

boisko do koszykówki

30

*ew. do piłki ręcznej
*boisko utwardzone

ścieżka / bieżnia dla biegaczy

17

27

*również do baseballu – nie ma takiej
możliwości
*z możliwością włączenia oświetlenia
*boisko przeznaczone dla małych dzieci

park linowy – ale wtedy zamiast boisk

24

*linarium, małpi gaj
*dla dzieci i dorosłych
*duży pająk ze sznurków do wchodzenia na niego

boisko do siatkówki - możliwe do realizacji
w części nieobjętej konsultacjami

20

*badminton
*frisbee czy badminton - ale na trawie

ścianka wspinaczkowa – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje tego
typu urządzeń

16

*z nawierzchnią ceglastą
* z asekuracją linową, chwytami, strukturami
(różne poziomy trudności)

ping-pong przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje tego
typu urządzeń

15

* stoły betonowe (przynajmniej 2 szt.)
*pod pergolami

górka saneczkowa- brak miejsca

11

*duża górka

szachy

10

* duże figury (wielkości człowieka),
*ogrodowe
* stoły (np. kamienne) do gier
* szachy XXL

tyrolka

9

kort do tenisa

8

*z nawierzchnią ceglastą

trampolina – brak miejsca

8

*strefa trampolin dla dzieci
*umocowana w ziemi na płasko
*w chodniku jak w Kopenhadze:
http://www.obrazki.jeja.pl/92087,trampolinywbudowane-w-chodnik.html
*jak w Royal Wilanów
* jak w Parku Trampolin na Bielanach - teren
AWF
*ziemna przy placu zabaw

bule

5

*miejsce wydzielone do gry
*piaszczyste podłoże

ścieżka / tor do nordic walking

4

*lub pieszego

stacja Veturilo

4

boisko wielofunkcyjne
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Strzelnica – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje tego
typu urządzenia

2

ściana do squasha – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje tego
typu urządzenia

2

drążki street workout

2

parkiet taneczny – można realizować na
boisku możliwe do realizacji w części
nieobjętej konsultacjami

2

Gokardy – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje tego
typu urządzeń

1

boisko do jazdy na rolkach – przewidziano
do tego celu aleję okrężną

1

* połączone ze zjeżdżalnią

Plac edukacyjny dla dzieci – możliwy do
realizacji w naturalnym placu zabaw w
części nieobjętej konsultacjami

1

*jako tablica do rysowania
*jako gra planszowa, np. w warcaby, szachy

pole do mini golfa – brak miejsca
stadion mini dla dzieci – brak miejsca

1
1

welodrom drewniany dla rowerów – brak
miejsca

1

Rampy – brak miejsca

1

Pumptrack – brak miejsca

1

kolejka grawitacyjna – brak miejsca

1

stok narciarski – brak miejsca

1

*łucznictwo

*np. zamienne z boiskiem
*miejsce do tańca - capoeira, breakdance, pole
dance

*możliwość powołania w tym miejscu szkółki dla
dzieci
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Opinie oddane w kategorii INFRASTRUKTURA
ilość opinii

plac zabaw – możliwy do realizacji w
części nieobjętej konsultacjami

toalety

Fontanna – brak miejsca

kawiarnia

psy - wybieg – ale wtedy zamiast
boisk

ławki

uwagi
*oświetlony wielofunkcyjny
*dla starszych dzieci lub młodszych
*z pajęczynami, konstrukcje do wspinania
*drewniane elementy do placu zbaw:
http://www.artefakty.org/de/node/875
http://www.artefakty.org/pl/place_zabaw
*dla dorosłych
*tablice dla dzieci do malowania kredą:
http://chasingcheerios.blogspot.com/2008/0
7/diy-gigantic-outdoor-chalkboard.html
*naturalny plac z góra wspinaczkową latem /
zimą zjeżdżalnią
*np. tunel z drewna, a powierzchnia
wyłożona drobnymi kamykami a nie
47 nagrzewający się tartan
*z przewijakami, WC
*jak w Parku Cietrzewia
*otwarta min. do g. 19
*stała
41 *np. przy boiskach
* fontanna w stawie;
* fontanna płaska przy ziemi - żeby było pomoczyć nogi, z
wodotryskami bezpośrednio z podłoża
*zespół fontann jak "Park Bajka" w Błoniu
* wokół dużo kwiatów
38 *ew. kurtyna wodna latem
*sezonowa
*z małym ogródkiem
*ew. cukiernia
*restauracja
*małe bistro
*z leżakami
*wykonana z naturalnych materiałów w stylu eko
*pizzeria
30 *z ogródkiem dla małych dzieci
*wybieg tylko dla psów z torem przeszkód i torebkami na
odchody (torebki w automatach)
* z miejscem wydzielonym, gdzie psy mogą załatwiać
potrzeby fizjologiczne
*plac zabaw dla psów
*wybieg aby pies mógł biegać bez smyczy
30 *agility

24 *np. dookoła ścieżki

20

Targ – ale wtedy zamiast boisk

Grill – możliwe do realizacji w części
nieobjętej konsultacjami

*np. ryneczek ekologiczny
*targ z lokalnymi produktami od rolników / ekologiczna
żywność
*warzywno-owocowy (od rolnika)
*bazarek-coś na wzór jak w Parku Włodarzy na ul.
Włodarzewskiej
*targ śniadaniowy
*targ weekendowy
*od strony ul. Plastycznej / Sympatycznej
*bazarek od lokalnych producentów, to miejsce może tez
posłużyć do organizacji wyprzedaży garażowej (miejsce
estetyczne jak np. Zieleniak, czy Rynek Włodarzy na
21 Ochocie)
*grill oraz miejsce na wyrzucenie węgla z grilla (cegła+
ruszt ze stolikami i ławkami)
*może być miejsce zadaszone (wiaty)
19 *murowane "publiczne grille"

Amfiteatr – brak miejsca

*aula koncertowa
*muszla koncertowa (na 200-300 osób)
*scena na plenerowe koncerty i wydarzenia dla
18 mieszkańców

Basen – nie ma takiej możliwości

*np. letni odkryty basen pływacki
15 *zespół wkomponowanych basenów otwartych

park tematyczny – brak miejsca

*ruchomy system planetarny i zegar słoneczny
(skonsultować z CNK)
*historyczny jak park Ogród Magiczny w Janowcu -nie musi
być taki duży);
*np. wioska smurfów lub baśniowa kraina
*muzyczny plac zabaw-cymbałki, bębny, ksylofony,
10 dzwonki: http://how-do-it.com/wonder-who-i-could-get-to-b/

oświetlenie parku

*rekreacyjne (nie solarne)
*iluminacje całego terenu -stare latarnie (przyciemnione
światło) oraz reflektory oświetlające obiekty lub drzewa
* oświetlenie LED (niskie koszty eksploatacji), np.. Jak w
Parku Zachodnim, plac zabaw jak w Parku Górczewska
*estetyczne i klimatyczne oświetlenie terenu, eleganckie
9 latarnie, podświetlenie krzewów

miasteczko rowerowe, rolkarskie –
ale wtedy zamiast boisk
źródełko / poidełko – możliwe do
realizacji w części nieobjętej
konsultacjami

*miasteczko ruchu dla dzieci jak na ul. Olszynki
grochowskiej w W-wie
*miejsce do nauki znaków drogowych, jak się zachować w
pobliżu ulicy, miejsce do nauki i doskonalenia znajomości
ruchu drogowego
*szkółka rowerowa ze znakami drogowymi
*miasteczko rowerowe
8 *mini miasteczko ruchu drogowego
*np. "wodopój" z pitną wodą
*w różnych miejscach
8 *kranik z bieżącą wodą
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*np. przy placu zabaw

kosze na śmieci
oczko wodne – jest zaprojektowany
ogród deszczowy w części nieobjętej
konsultacjami
punkt gastronomiczny

miejsce piknikowe – możliwe do
realizacji w części nieobjętej
konsultacjami
kino plenerowe – możliwe do
realizacji w części nieobjętej
konsultacjami

*np. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (małe,
estetyczne)
8 *pojemniki na psie odchody

7 * z zielenią i ławkami do odpoczynku
7 *letni punkt gastronomiczny jak na Kępie Potockiej
*na rozłożenie kocyków lub leżaczek
*z małym miejscem na koncerty
*bez wejścia dla psów
6 * ze stołem i ławeczka, ale na trawie
*nie tylko do filmów, ale i treningi w wirtualnym systemie
5 treningowym

Lodowisko – brak miejsca

5

parkingi dla rowerów / stojaki

5

ścieżka zdrowia
Plaża – brak miejsca
brodzik dla dzieci – brak miejsca

mały sklep w obiekcie
gastronomicznym
Monitoring - po realizacji
inwestycji
scena plenerowa (z ławkami) – brak
miejsca
Kąpielisko – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu urządzeń
miejsce na foodtrucki

altanki wypoczynkowe – możliwe do
realizacji w części nieobjętej
konsultacjami

*w szczególności dla osób starszych, rekonwalescentów,
kobiet w ciąży i dzieci (może być kombinowane ze ścieżką
do rolek)
5 *przy ścieżce trawa - nie kostka, asfalt czy beton
4 *pustynia - piasek do zagospodarowania
4 * niecka z wodą do chodzenia

*sklepik dla dzieci / budka z lodami
4 *sklepik dla sportowców i osób wypoczywających
4
3
3
3 *wydzielone miejsce
* z możliwością robienia grilla
*zadaszone i stolikami
*altanki ogrodowo-wypoczynkowe (jak np. przy placu
3 zabaw w Ursusie lub przy ul. Łamanej we Włochach)
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budki dla ptaków oraz owadów

3

Górka – brak miejsca

*do podziwiania okolicy
3 *jak na Moczydle

Hamaki – możliwe do realizacji w
części nieobjętej konsultacjami
kącik relaksacyjno-wypoczynkowy –
możliwe do realizacji w części
nieobjętej konsultacjami
Labirynty – możliwe do realizacji w
części nieobjętej konsultacjami
Ognisko – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
miejsca na ogniska
Tężnia – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu obiektu

*np. pająk z hamakami do leżenia
3 *leżaki na trawie
3
*labirynt z wikliny: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/89/2c/cf/892ccf67dda7c3556e4f3
3 e6835922ad0.jpg
3
3

muzeum "na świeżym powietrzu" –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu

*dla dzieci z lalkami i samochodami
*dla dorosłych z dinozaurami
2 * tor edukacyjny dot. historii Włoch

ogród doświadczeń – ekspozycja
stała przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu obiektu

*centrum doświadczeń - kącik muzyczny, optyczny (np.
lustra)
*tematyka, np. fizyka, medyczna, kosmos, zaplecze stałe
(np. *mae.pl)
*instalacja związana z Kosmosem. Mapy nieba widziane z
tego miejsca. Niską kopułę, a od dołu wyświetlało niebo, jak
lampka nocna. Można by się wczołgiwać do niej jak do
2 placu zbaw, a od góry wchodzić i siedzieć na zewnątrz.

jeziorko – brak miejsca

*z trawami
2 *staw

lodowisko sztuczne – brak miejsca

2

ujęcie wody oligoceńskiej – przyjęty
sposób zagospodarowania nie
przewiduje tego typu obiektu

2

lokale / punkty usługowe

*rekreacyjne (nie solarne)
*iluminacje całego terenu -stare latarnie (przyciemnione
2 światło) oraz reflektory oświetlające obiekty lub drzewa

Kładka – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu obiektu
mini ogród zoologiczny – przyjęty
sposób zagospodarowania nie

*kładka do Muzeum Kolejnictwa
2 *mostek drewniany
2 *np. staw z rybkami
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przewiduje tego typu obiektu
ogrodzenie terenu – przewiduje się
otwarty teren ograniczony z dwóch
stron torami kolejowymi

2

Parking – przewidziany jest od
strony ul. Plastycznej

2

przystanek autobusowy – nie dotyczy
zagospodarowania terenu

2

teren zadaszony w razie niepogody –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu

2 *na warsztaty, inicjatywy społeczne, spotkania

wi-fi – brak obecnie linii
światłowodowej

2

dekoracje stałe kojarzące się z
kosmosem i układem słonecznym –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu instalacji
karuzela – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu urządzeń

1
1 *jak w Parku Praskim

plenerowy park doświadczeń –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu

1 *jak w SP 94 lub Ogród Doświadczeń im. St. Lema, Kraków

przestrzeń publiczna otwarta

*zaplanowanie przestrzeni otwartej, gdzie lokalne
stowarzyszenia / mieszkańcy mogliby organizować akcje
1 społeczne, inicjatywy, koncerty, spotkania itp.

społeczny ogród

*chętni mieszkańcy mogą wziąć pod opiekę grządkę i
zajmować się nią przez sezon pod swoje uprawy (od
1 kwiatów po warzywa)

stoiska mobilne – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu urządzeń
aqua park – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu obiektu
ogródek skalny z wodospadem –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu
park wodny dla dzieci i dorosłych –
przyjęty sposób zagospodarowania

* stoiska, które można byłoby przenosić na różne eventy
lokalne gminy, (jak Centrum Nauki Leonardo da Vinci w
1 Chęcinach)
1
1
1
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nie przewiduje tego typu obiektu

sadzawka z wodą – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu urządzeń

1

ruchome stoisko z lodami
alejki spacerowe – możliwe do
realizacji w części nieobjętej
konsultacjami
biblioteka z bajkami – przyjęty
sposób zagospodarowania nie
przewiduje tego typu obiektu
dom nauki i sztuki – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu obiektu

1

huśtawki dla dorosłych
kolejka górska – brak miejsca
kosze dla psów
leżaki drewniane lub z kamienia
możliwe do realizacji w części
nieobjętej konsultacjami
luneta do oglądania gwiazd
(darmowa) – przyjęty sposób
zagospodarowania nie przewiduje
tego typu urządzeń

1
1
1 *na psie nieczystości

miejsca na zajęcia dodatkowe – nie
jest to element sposobu
zagospodarowania

1
1
1

1

1

1

Piłkarzyki – brak miejsca
spacerniak – ścieżka dla wózków –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu

1

tablica ogłoszeniowa

1 *tylko w jednym miejscu w parku

tablice informacyjne o parku

1

tabliczki "posprzątaj po swoim
psie"

1

teren ogrodzić przed psami – nie
przewiduje się
warsztaty dla dzieci – nie jest to
element sposobu zagospodarowania
wesołe miasteczko – przyjęty

1

1
1 *przyrodnicze, sportowe
1
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sposób zagospodarowania nie
przewiduje tego typu obiektu

wiklinowe kosmiczne domki- –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektów
zacienione miejsca na relaks
zamknięta sala zabaw dla dzieci –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu obiektu
zraszacze w okresie letnim –
przyjęty sposób zagospodarowania
nie przewiduje tego typu urządzeń

*polecam zaczerpnąć pomysły z ogrodu "Bajka" w
1 Brwinowie
1
1
1

UWAGI MIESZKAŃCÓW
INNE UWAGI MIESZKAŃCÓW WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES KONSULTACJI

Podoba się koncepcja parku sportowo-rekreacyjnego tj. mniej spacerowa a bardziej aktywnie - super!!!

Rodzaj płytkiej fontanny w okresie letnim może służyć dzieciom jako element do schładzania. W okresie zimowym fontanna
może być zamieniona na lodowisko. Wokół fontanny ławeczki i stoliki do grilla.
Stworzenia miejsca, gdzie matki karmiące mogą przewijać dzieci.
Zachować maksymalnie dużo zieleni, ograniczyć do minimum wykorzystanie materiałów sztucznych i
pokrywania powierzchni betonem.

Poczynić wszelkie możliwe starania, aby wyeliminować na ul. Sympatycznej obecny ruch ciężarowy, który
zagrażać będzie osobom korzystającym z parku/ idącym z i do niego ( ustawienie zakazu dla poj. pow. 3.5 tony)
Oznaczenie i podświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sympatycznej przy ul. Plastycznej
Instalacja monitoringu lub innego środka zapobiegawczego, aby w parku nie spożywano alkoholu, nie
wandalizowano infrastruktury itp.
Proszę o rozwiązanie kwestii osób, które traktują obecnie teren ogrodów kosmosu jako miejsce wyłącznie do
spożywania alkoholu, czyli aby w parku była kontrola, wzdłuż parku jasne eleganckie latarnie. Proponuje
konsultacje z kimś od bezpieczeństwa w celu rozplanowania terenu wokół parku. Aby nie tworzyć pod
względem spożycia alkoholu drugiego parku Kombatantów, czy też czasem nawet Cietrzewia.
Proszę o rozważenie także koszenia terenów na stoku wzniesienia PKP - wykoszenia tam zarośli umożliwi
zjazd sankami na ścieżkę, w bezpiecznym miejscu - od góry ekrany akustyczne a u dołu park.
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Proszę o zabezpieczenie wzdłuż drogi a parku w kierunku przejazdu pod torami. obecnie barierki kończą się
dość szybko, proponuje je wydłużyć ale tak by były bliżej jezdni niż chodnika ( tak aby pas zieleni był dla ludzi a
nie samochodów).
Wokół terenów zielonych nie uważam, że trasa dla rolek to jest najlepsze miejsce i także dla rowerów, w naszej
dzielnicy jest wiele lokalnych dróg, gdzie takie trasy można by wytyczyć.
festyny

Popieram zagospodarowanie. Nareszcie skończą się libacje pijackie i bijatyki. Zieleń i rekreacja są pożądane w
naszej dzielnicy. Dzielnico Włochy co robi Straż Miejska w parku Kombatantów, czy zwraca uwagę na ludzi,
którzy w parku robią psi wychodek?
Inicjatywa wspaniała! Popieram z całej rozciągłości. Proszę pamiętać, że park rekreacji jest dla ludzi, dzieci, a
nie zostanie wychodkiem i wybiegiem dla psów. Gdzie jest nasza ochrona straży miejskiej pod względem
czystości w parkach i innych terenach zielonych. Z szacunkiem dla inicjatywy popieram.
To trafiona inicjatywa, w pobliżu nie ma takiego miejsca. Najwyższy czas, żeby ten teren zagospodarować,
który może służyć dla mieszkańców Włoch i nie tylko.
Oczywiście, że popieram inicjatywę, która robi coś dobrego dla ludzi. Teren ten nie tylko do tej pory szpecił
stertami śmieci, ale również osoby, które często chodziły tam stwarzały zagrożenie dla spacerujących mam z
wózkami (często do przychodni). W pełni popieram ten pomysł!
Ja uważam, że powinno być więcej parków. Schroniska dla bezdomnych. Miejsca gdzie można uprawiać sport
na świeżym powietrzu.
Zabezpieczyć dojazd rowerowy - ul. Techników nie ma chodnika!
Bez betonowego skateparku - nie budować za nic!
Uważam za celowe skorzystanie z dorobku konkursu studenckiego (arch. Krajobrazu i SGGW) z 2015 r.
Wprowadzenie funkcji bazaru od str. ul. Sympatycznej / Plastycznej kosztem terenu rekreacyjnego. Rekreacja
nie dozna uszczerbku z uwagi na rozstrzygniecie konkursu na Muzeum-Stacja Odolany z dużym terenem
rekreacyjnym.
Od strony Ogrodu Kosmosu wzmocnienie (poszerzenie, przesuniecie lokalizacji) ścieżki prowadzącej od rogu
ul. Sympatycznej / Plastycznej do centrum parku (alei kasztanowej) - do przeciwnego rogu nie tylko do ścieżki
edukacyjnej.
Parking na ul. Plastycznej - propozycja aby nie organizować miejsc parkingowych do ulicy, a równolegle.
Dodatkowo, że ulica jest ślepa proponuję, aby na końcu np. zrobić rondo do zawracania.

W ramach trwających konsultacji społecznych chciałbym zgłosić pomysł tunelu w nasypie kolejowym
umożliwiającym dostęp do parku dla mieszkańców Starych Włoch, okolic ul. Szczęsnej, Gryczanej, Mikołajskiej.
Teren powinien pozostać jak najbardziej zielony - nie podobają nam się pomysły, które wiążą się z laniem
betonu i kostkowaniem tego terenu, jeśli alejki, to żwirowe, jak najwięcej trawy, drzew - ZIELENI!
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Wnioskujemy o zachowanie istniejącej zieleni - zdziczałe drzewka owocowe, krzewy, kasztanowce etc.
W miastach coraz popularniejsze są łąki kwietne (najbliższa w Ursusie) - można dosiać i tu jakieś sympatyczne
chwasty.
Powinniśmy walczyć o przeznaczenie tego terenu na budowę basenu potrzebnego w tej części Włoch. Zgodnie
z posiadaną wiedzą na tym terenie nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
jedynym dokumentem planistycznym jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta stołecznego Warszawy". Jest to dokument wskazujący na preferowane (w odniesieniu
do całego układu przestrzennego miasta) kierunki zagospodarowania terenu i w efekcie kształtowania struktury
przestrzenno-funkcjonalnej miasta.
Część obszaru z zaproponowaną zielenią (poza "żółtym obszarem") zgodnie z wizualizacją/koncepcją
znajdującej się na ulotce planowane są duże zmiany nie tylko w zakresie zlokalizowania "nowej zieleni", ale
także w zakresie ukształtowania terenu (zbiorniki wodne). Tego typu zmiany są silną ingerencją pociągającą za
sobą totalne unicestwienie obecnie istniejącej tam zieleni. Należy pamiętać, że duże zmiany oznaczają duże
koszty (nawet jeśli w większości pokryte z funduszy unijnych), a świeżo zasadzona zieleń osiągnie
zaplanowaną (parkową) wielkość za 10-15 lat. Reasumując: na terenie oznaczonym kolorem innym niż żółty
ograniczyć w znaczny sposób zakres zmian, a jeśli mają być wprowadzone w całości - rozłożyć ich realizację w
czasie. Należy uniknąć sytuacji, w której wytniemy całą istniejącą zieleń (co z resztą jest niepotrzebne), a nowa
jeszcze nie urośnie.
Zachowanie starego drzewostanu. Ogólnie należy zachować nieco "dziki" charakter tego miejsca. A całą resztę
tylko wkomponować.
Prosimy o zachowanie starych drzew. To jest bardzo ważne.
Proszę wybrać fragmenty najlepszych rozwiązań w parkach Włoch, Ochoty (np. w Parku Szczęśliwickim, czy w
parkach na Mokotowie) i adoptować na nasz włochowski ww. teren.
Od strony ul. Plastycznej działki pod uprawę kwiatów i rekreacji dla mieszkańców. Cenimy sobie ciszę,
natomiast krzewy od ul. Sympatycznej należy wyciąć ponieważ są to miejsca dla pijaków. Wieczorem strach
wyjść z domu. Pozostały teren od ul. Kosmosu można wykorzystać.
Unikać za wszelka cenę wycinki zieleni, zostawić ścianę zieleni wzdłuż ul. Sympatycznej. Zachować jak
najwięcej drzew owocowych i starych - obszar 4 (mapa), w żadnym razie nie betonować!
Zachować dziki charakter terenu. Zachować drzewa i krzewy. Tylko nieco uporządkować. Miejsca rekreacyjne
wkomponować bez naruszania ( w miarę możliwości) roślinności.
Proszę o pozostawienie terenów od ul. Plastycznej z zielenią i kwiatami, bo szanuję ciszę i spokój. A reszta do
waszej dyspozycji.
Fundusze na nowości do biblioteki zamiast parku.
Po zapoznaniu się z uwagami, opiniami mieszkańców uczestniczących w konsultacjach, Dzielnica zlecając
wykonanie projektu technicznego, spełni niektóre oczekiwania mieszkańców. Projekt uwzględni ograniczenia
wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ZPU I ZPP) oraz specyfiki terenu.
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