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Fundacja Pole Dialogu

Wstęp
Raport, który mają Państwo w ręku, powstał po
dwóch miesiącach (październik i listopad 2017) działań zespołu Fundacji Pole Dialogu. Fundacja oraz
pracownia architektoniczna Sztuka Krajobrazu w tym
krótkim czasie przeprowadziły cykl działań angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną
na warszawskiej Pradze-Północ. Efektem jest opracowana koncepcja modernizacji tej przestrzeni publicznej. W ciągu dwóch jesiennych miesięcy dotarliśmy
i zachęciliśmy do konsultacji około 200 osób – spośród
około 1000 mieszkańców1 wielopiętrowych budynków
otaczających skwer. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę i bardzo krótki czas zadanie to nie było łatwe,
wymagało współpracy i zaangażowania siedmioosobowego zespołu oraz sprawnej komunikacji z urzędnikami m.st. Warszawy.

1

Szacowana liczba mieszkańców – dane własne realizatorów wynikające z wywiadów w sześciu budynkach otaczających działkę, której
dotyczą plany modernizacyjne.

Zespół Fundacji Pole Dialogu:
·· Marta Ostrowska
·· Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
·· Magda Golan
Architekci z pracowni Sztuka Krajobrazu (tosztuka.pl):
·· Beata Rothimel
·· Michał Skrobot
Wolontariuszki:
·· Weronika Syk
·· Gabriela Dzięgiel
Urzędnicy m. st. Warszawy:
·· Stefan Bobrowski, Centrum Komunikacji Społecznej
·· Adam Markuszewski, Centrum Komunikacji Społecznej
·· Marta Marciniak-Mierzejewska, Centrum Komunikacji Społecznej
·· Rafał Kłos, Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy,
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
·· Teresa Skubij, Zarząd Praskich terenów Publicznych
·· Beata Marczak-Wacławek, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
·· Katarzyna Niekrasz-Śwital, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
·· Celina Chorąży, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

6

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną

Fundacja Pole Dialogu

Schemat i kalendarium konsultacji

Przedmiot konsultacji

Proces angażowania mieszkańców w tworzenie
koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Letniej
i ul. Kamiennej, przestrzeni miejskiej na Pradze-Północ
w Warszawie.
Cały proces poprzedzony był szczegółowymi
ustaleniami pomiędzy pracownikami Urzędu Miasta
a realizującymi konsultacje: ustalono dokładny zakres

Obszar, którego dotyczyły konsultacje to ogólnodostępna przestrzeń o powierzchni około 1220 m2,
stanowiąca część działki nr ew. dz. 17/2; obręb 4-13-01,
która dla ułatwienia komunikacji z mieszkańcami została nazwana skwerem Letnia-Kamienna. W północnej części działki, wzdłuż ul. Letniej, zlokalizowany jest
ogrodzony, dzierżawiony parking o powierzchni około
1000 m2. Decyzją Urzędu Miasta parking ten został
wyłączony z obszaru objętego przyszłą modernizacją,
a więc także wyłączony z konsultacji społecznych –
zostało to wyraźnie zaznaczone na ulotce informującej o konsultacjach.
Obecnie teren ten jest częściowo zielonym i zadrzewionym nieużytkiem. Kilka lat wcześniej, w czasie
budowy bloku mieszkalnego, teren został częściowo
utwardzony, co zachęciło właścicieli samochodów do
parkowania w tym miejscu. Teren przecina ścieżka,
prowadząca z ul. Kamiennej na ul. Letnią, wykorzystywana przez wiele osób jako przejście do pobliskiego
sklepu Biedronka. Charakterystyczne dla przestrzeni
są liczne ogrodzenia dzielące teren i wprowadzające

1 Zwiad badawczy
23 paździenika – 10 listopada
2017
Spotkania z zarządcami
i wspólnotami, wywiady
indywidualne

2

Informowanie
o konsultacjach
od 3 listopada 2017
Ulotki i plakaty, informacje
w internecie, tablica
informacyjna na skwerze

konsultacji oraz warunki brzegowe. Również w trakcie
odbywały się regularne spotkania w szerokim gronie
urzędników, na których przedstawiciele Fundacji Pole
Dialogu i architekci informowali o postępie prac oraz
zbierane były opinie poszczególnych biur Urzędu
Miasta na temat rozwiązań proponowanych przez
architektów.

3 Ankieta
7 listopada – 15 listopada 2017
Realizacja ankiety w wersji
papierowej i on-line

4

Akcja animacyjno-informacyjna
12 listopada 2017
Spotkanie na skwerze,
punkt informacyjny
i działania animacyjne

5

Warsztaty projektowe
18 listopada 2017
Spacer architektoniczny,
wykład inspiracyjny i tworzenie
na mapkach własnych pomysłów
na projekt skweru

6 Konsultacje koncepcji
modernizacji
2 grudnia 2017
Spotkanie z prezentacją
projektu architektonicznego
oraz zebranie uwag
do 06 grudnia 2017
Zbieranie uwag do projektu
przez internet
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estetyczny chaos (każde w innym stylu, ogrodzenie
parkingu zwieńczone drutem kolczastym). Konsultowana przestrzeń wykorzystywana jest również jako
miejsce wyprowadzania psów.
W bezpośrednim sąsiedztwie skweru znajdują się
budynki o różnym charakterze, m.in. blok z lat 70. XX
wieku (ul. Kamienna 3), nowy budynek z 2016 roku (ul.
Szwedzka 43). W okolicy znajdują się też przedwojenne kamienice, w tym szczególnie ciekawy budynek
starej piekarni z oficyną mieszkalną przy ul. Letniej
– jeszcze niedawno miejsce działań kulturalnych.
W pobliżu, przy ul. Szwedzkiej, stoją zabudowania
postindustrialne – są to tereny po fabryce Pollena, natomiast przy ul. 11 Listopada można zobaczyć masywne ceglane budynki dawnych koszarów wojskowych.
Skwer znajduje się na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Jest jednym z niewielu
potencjalnie zielonych terenów publicznych w tej okolicy. Zdaniem architektów krajobrazu jest to miejsce
o dużym potencjale do wypoczynku oraz integracji
mieszkańców.

Skwer przy ul. Letniej
i ul. Kamiennej (Google Maps)
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Informowanie o konsultacjach
Ulotka informująca
o konsultacjach
społecznych
Dotarcie do mieszkańców z informacją o odbywających się konsultacjach społecznych było kluczowe dla
zaangażowania i zebrania opinii jak największej liczby
zainteresowanych. Podstawowym kanałem komunikacji były ulotki i plakaty, rozdystrybuowane we wszystkich blokach otaczających skwer.
Poza tym plakaty i ulotki dystrybuowane były
w najbliższym sąsiedztwie skweru: w sklepie Biedronka, mniejszych okolicznych sklepikach, w Klubie
Alternatywnym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
na ul. 11 Listopada, w klubie prowadzonym przez
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci na ul. Szwedzkiej, w bibliotece i szkołach. Na ogrodzeniu sklepu
Biedronka, przy wejściu na skwer od strony ul. Letniej powieszono plakat i tablicę z podstawowymi
informacjami o terenie przyszłej modernizacji oraz
o Programie Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022
roku (prezentowane powyżej). Po zakończeniu całego
procesu konsultacji oraz zaakceptowaniu koncepcji
architektonicznej przez poszczególne Biura Urzędu

Miasta, obok powyższych informacji zawisła tablica
prezentująca przyszły kształt skweru.
Osoby z zarządów dwóch wspólnot mieszkaniowych (Szwedzka 43 i Kamienna 1) wysłały mieszkańcom drogą e-mailową informacje o konsultacjach
społecznych i zaproszenie do wzięcia w nich udziału.
Mieszkańcy bloku przy ul. Szwedzkiej 43 prowadzą
swoją stronę na Facebooku – informacje o konsultacjach zamieszczał tam zarówno zarządca budynku,
jak i zaangażowani mieszkańcy.
Ponadto informacje o konsultacjach dotyczących
skweru zamieszczone były w Internecie:
·· na miejskiej platformie konsultacji
konsultacje.um.warszawa.pl
·· na stronie Fundacji Pole Dialogu
poledialogu.org.pl
·· na stronie Zarządu Praskich Terenów Publicznych
zptp.waw.pl
·· na licznych stronach na Facebooku umieszczany był
mem poświęcony konsultacjom.

Plakat informujący
o konsultacjach
i tablica z podstawowymi informacjami o skwerze
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Zwiad badawczy

i dobrego oświetlenia skweru. Ponadto dobre odprowadzenie wody („Inaczej będzie u mnie w garażu”)
oraz uwzględnienie urządzeń do zabaw dla dzieci.
Domy przy ulicy 11 Listopada 56, Kamiennej 3
i Bródnowskiej 7/11 powstały na początku lat 70-tych.
Mają dość podobny wygląd i układ przestrzenny.
Początkowo należały do Wojska Polskiego i zamieszkały w nich osoby związane z wojskiem. Część z nich
mieszka w nich do dziś, część to już nowi mieszkańcy.
Są to osoby w różnym wieku, wśród nich sporo też
osób starszych. W każdym z budynków jest około 90
mieszkań, o stosunkowo niewielkim metrażu – największe mają ok. 55 m2.
Budynek przy ulicy 11 Listopada 56 ogrodzony jest
niską siatką, budynek przy Kamiennej 3 – znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie skweru – wraz
z terenem go okalającym ogrodzony jest wysokim
ogrodzeniem z siatki, natomiast budynek przy Bródnowskiej 7/11 nie jest grodzony.
Najwięcej informacji udało się pozyskać na temat
mieszkańców budynku przy 11 Listopada 56. Według
członkini zarządu wspólnoty więzi sąsiedzkie są dość
słabe. Na zebraniach wspólnoty pojawia się na ogół
około 30 osób (spośród 87 właścicieli mieszkań). Nie
ma zbyt wielu inicjatyw sąsiedzkich, respondentka
współorganizowała Wigilię dla mieszkańców, jednak
przychodziło na nią tylko około 10 osób. Nie ma też
specjalnie kontaktów ze wspólnotami z pozostałych budynków. Przedstawicielce zarządu zależy na
stworzeniu zielonego skweru, gdzie będzie miejsce na
ławeczki czy stoliki – czyli małą architekturę integrującą mieszkańców, a ponadto na stworzeniu miejsca
dla rodziców z dziećmi. Bolączką mieszkańców bloku
przy 11 Listopada 56 jest znajdujący się obok bloku
budynek dawnej hydroforni, dziś zapuszczony, pełen
śmieci i stanowiący miejsce spotkań osób nadużywających alkoholu.
Domy przy ulicy Letniej 3 i Letniej 5 są budynkami
trzypiętrowym, oddanymi do użytku w 2003 r. Mają
niewiele mieszkań: Letnia 3–10, Letnia 5–18. Pierwszy to część Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej
„Mars“ a drugi to wspólnota mieszkaniowa.

Wstępem do konsultacji społecznych był zwiad badawczy. Przedstawiciele Fundacji Pole Dialogu nawiązali kontakt z zarządami i administratorami wspólnot
mieszkaniowych, z aktywnymi mieszkańcami, rozmawiali z przechodniami, sporządzili dokumentację
fotograficzną, pozyskali informacje o wcześniejszych
pismach i wnioskach dotyczących tego terenu. W ten
sposób pozyskane zostały informacje niezbędne do
przygotowania dalszych etapów konsultacji, w szczególności do opracowania treści ankiety. Ponadto
większość z osób, z którymi nawiązany został kontakt,
zaangażowało się w informowanie mieszkańców
o konsultacjach.
Osoby, z którymi przeprowadzone zostały wywiady
lub krótkie rozmowy (Załącznik nr 2. Dyspozycje do
wywiadu):
·· administratorka bloku Kamienna 1,
·· administrator i członek zarządu wspólnoty Kamienna 3,
·· członek zarządu wspólnoty Letnia 5,
·· administrator bloku Szwedzka 43,
·· urzędniczka, mieszkanka bloku Szwedzka 43,
·· wiceprezes zarządu wspólnoty Bródnowska 7/11,
·· mieszkanka bloku Bródnowska 7/11 – autorka wniosku do budżetu partycypacyjnego,
·· członek zarządu wspólnoty 11 listopada 56,
·· kierownik sklepu Biedronka,
·· przedstawiciele instytucji i organizacji: Klubu Alternatywnego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Praskiej Ferajny, dawnego Stowarzyszenia Odblokuj, Muzeum Pragi.

Budynki w otoczeniu skweru i ich
mieszkańcy
Dom przy ulicy Kamiennej 1 to wielopiętrowy budynek (100 mieszkań) oddany do użytku w 2014 r.
Dominującą grupą wiekową w tym budynku są osoby
około 30 roku życia – w przeważającej części są to
osoby napływowe, ale są też osoby, które od dawna
mieszkają na terenie Pragi-Północ, nawet od pokoleń.
Zdaniem administratorki bloku, mimo iż do wspólnoty
mieszkaniowej nie trafiały pisma czy wnioski dotyczące przestrzeni skweru, wiele osób jest niezadowolonych ze stanu tego terenu – szczególnie tym, że jest
zaniedbany i brudny. Wśród mieszkańców są osoby,
które wyprowadzają na skwer swoje psy lub parkują
samochody na dzikim parkingu. Wywiadu udzielała
zarządca i członkini zarządu wspólnoty.
Dom przy ulicy Szwedzkiej 43 to budynek wielopiętrowy z 97 mieszkaniami, oddany do użytku w lutym
2016 r. Budynek ma własny parking podziemny, jest
ogrodzony i usytuowany bezpośrednio przy skwerze.
Osobą, która udzielała wywiadu był administrator
– przedstawiciel firmy, która pełni nad nieruchomością zarząd powierzony. Respondent bardzo dobrze
poznał mieszkańców budynku i ma z większością stały
kontakt mailowy. W budynku znajdują się mieszkania różnej wielkości, mieszkają tu rodziny oraz osoby
wynajmujące lokale czasowo. Większa część osób jest
spoza Warszawy.
Dominującą grupą wiekową są osoby 20+ i 30+,
część z małymi dziećmi, jest bardzo niewiele osób
starszych. Co istotne, według administratora mieszkańcy nie utrzymują kontaktów sąsiedzkich z mieszkańcami innych bloków w okolicy. Dla mieszkających
tu osób ważnie jest poczucie bezpieczeństwa, stąd
postulat administratora zainstalowania monitoringu
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Na etapie zwiadu udało się porozmawiać z członkiem zarządu wspólnoty Letnia 5. Według niego
kontakty sąsiedzkie w jego budynku są znikome, nie
ma też kontaktów z mieszkańcami budynku Letnia 3.
On sam natomiast zna się i jest w dobrym kontakcie
z administratorem budynku Szwedzka 43 i wcześniej
już rozmawiali o postulatach zmian na skwerze: w tym
o utworzeniu terenu zielonego, dobrze oświetlonego,
z alejką w miejscu dzisiejszej ścieżki, z elementami,
które mogą być przydatne mieszkańcom, jak urządzenia rekreacyjne dla dorosłych i zabawowe dla dzieci.
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Akcja animacyjno-informacyjna
Akcja animacyjno-informacyjna miała miejsce w niedzielę 12 listopada w godzinach 11.00-15.00. Jej celem
było zarówno informowanie mieszkańców o rozpoczynających się konsultacjach i przyszłej modernizacji,
jak i zbieranie ich opinii i potrzeb. Mimo jesiennej
pogody akcja była udanym przedsięwzięciem: namiot
ustawiony na skwerze odwiedziło około 40 osób.
Przy ciepłej herbacie mieszkańcy mogli zapoznać się
z mapą okolicy, porozmawiać o skwerze, wymienić się
opiniami i pomysłami na „urządzenie tego miejsca”.
Przy stole z mapą mieszkańcy prowadzili swobodne
rozmowy z architektami krajobrazu. Chętne osoby
spacerowały po skwerze z architektami, niektórzy też
ustawiali na skwerze symboliczne znaki (przygotowane przez organizatorów na tyczkach symbole roślin,
ławek itd.).

W ten sposób zebrane zostały informacje odnośnie oczekiwań, potrzeb i marzeń. Mieszkańcy mówili
o tym, co później ujawniło się również w wynikach
ankiety: o złym stanie miejsca, wielkiej potrzebie
zadbania o nie, o obawach, czy odnowione miejsce
będzie szanowane, o potrzebie i dylematach związanych z ławkami, o marzeniach związanych z ładnymi
drzewami oraz o potrzebie zachowania istniejących
i zdrowych drzew. Pojawiło się bardzo wielu rodziców
z małymi dziećmi – wszyscy oni apelowali o miejsce do zabaw dla dzieci. Dyskutowana była kwestia
parkowania samochodów. Wszyscy byli informowani
o planowanym zakazie parkowania na terenie zmodernizowanego skweru oraz o planie pozostawienia
istnienia parkingu grodzonego. Mieszkańcy mówili też
o braku kontaktu między sobą, braku więzi sąsiedzkich, „kiedyś ważną funkcję pełnił trzepak, dziś każdy
tylko przechodzi tędy”.
W trakcie akcji wszystkim rozdawane były ulotki zachęcające do przyjścia ma kolejne spotkania
w ramach konsultacji: na warsztaty projektowe oraz
spotkanie konsultacyjne.

Punkt konsultacyjny, materiały
do animacji (12 listopada 2017)
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Ankieta
Kolejnym krokiem w docieraniu z informacją o konsultacjach oraz w zbieraniu opinii na temat skweru była
ankieta. Przygotowana została w wersji drukowanej
(Załącznik nr 1. Ankieta) wrzucanej do skrzynek pocztowych siedmiu wymienionych wyżej budynków oraz
w wersji elektronicznej:
https://www.interankiety.pl/i/wJXK4E78.
Wypełniono 174 ankiety, z czego 100 przesłano
drogą internetową, a pozostałe przekazane zostały
w formie papierowej. Ankiety wypełniło blisko 20%
mieszkańców okolicy, co stanowi bardzo wysoki odsetek dla tego typu badań.
Respondenci z zaangażowaniem wypełniali kwestionariusz, co widać po wielu, często obszernych,
odpowiedziach na pytania otwarte. Część z nich
przytaczamy w niniejszym raporcie. To, co przekazali
mieszkańcy w ankiecie, powracało w czasie rozmów
w czasie akcji informacyjno-animacyjnej oraz w trakcie warsztatów projektowych.
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Kto wypełniał ankietę?
Ankietę wypełniły w większości osoby z budynków
w najbliższym sąsiedztwie skweru (78%), najwięcej
z budynku przy ulicy Szwedzkiej 43 (51 ankiet, głównie
on-line). Pozostałe 22% ankietowanych zamieszkuje
Pragę-Północ choć nie w najbliższym sąsiedztwie
skweru – a jednak były to osoby zainteresowane tym
miejscem, czego dowodem było wypełnionych 38
kwestionariuszy. Osoby takie pojawiły się też na akcji
animacyjnej:
Nie mieszkamy tu, ale odwiedzamy znajomych
i rozważamy kupno mieszkania w tej okolicy. Jeśli ten
skwer będzie odnowiony, to będzie dla nas dodatkowy argument za!

Przyglądając się danym demograficznym z ankiety,
można zauważyć, że wypowiedziały się głównie osoby młodsze – 58% respondentów to osoby pomiędzy
20 a 40 rokiem życia, a jedynie 28% respondentów
to osoby 50+. Najwięcej starszych respondentów
to mieszkańcy trzech bloków kiedyś należących do
jednostki wojskowej (Kamienna 1, Bródnowska 7/11 i 11
listopada 56).
Posiadanie młodszych dzieci 26% zadeklarowało respondentów. Na podstawie ankiet można stwierdzić,
że najbliższą okolicę skweru zamieszkuje co najmniej
67 dzieci poniżej 16 roku życia.
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Co mieszkańcy powiedzieli
o skwerze?

Miejsca parkingowe

Jaki jest skwer w tej chwili?
Ankietowani byli zgodni w 60-70%, że skwer Letnia-Kamienna:
·· jest zdewastowany przez nielegalnie parkujące
samochody od strony ul. Kamiennej,
·· jest zaśmiecony, brakuje regularnego sprzątania,
·· jest zabrudzony psimi nieczystościami, właściciele
psów nie sprzątają po swoich podopiecznych,
·· to tylko miejsce, przez które się przechodzi, nie
wspiera budowania relacji międzysąsiedzkich, spędzania wspólnie czasu.

i przyjemne przejście między ulicami z możliwością
odpoczynku na ławce. Podkreślano też wartość tego
miejsca jako przestrzeni zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

Funkcje skweru w przyszłości

W tej części dzielnicy przybywa nowych bloków, do
których wprowadza się coraz więcej młodych ludzi.
W związku z tym chciałabym zgłosić propozycję „Żyj
aktywnie na Pradze – nasze miejsce rekreacji Fit
Park z urządzeniami do ćwiczeń”. W pobliżu brakuje
takiego kącika, gdzie można byłoby poćwiczyć i jednocześnie poznać nowych ludzi lub spotkać się ze znajomymi. Byłoby to połączenie miłego z pożytecznym.

Wypowiadając się o przyszłych funkcjach odnowionego skweru, mieszkańcy wymieniali w pierwszej
kolejności funkcję komunikacyjną – bezpieczne

Tabela poniżej pokazuje szczegółowe wybory ankietowanych.

We wstępie do ankiety wyraźnie zaznaczono: „Skwer
będzie modernizowany jesienią 2018 roku. Ogrodzony parking społeczny pozostanie w niezmienionym
kształcie, natomiast na terenie odnowionego skweru
nie będzie możliwości parkowania samochodów”.
Większość respondentów (81%) zgodziła się, że dziś
teren jest dewastowany przez dziko parkujące samochody, pojawiły się jednak głosy broniące skweru jako
miejsca do parkowania:
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Respondenci uzasadniali swoje wybory:
Przede wszystkim plac zabaw, ponieważ najbliższy
plac zabaw z prawdziwego zdarzenia na Pradze jest
dopiero w Parku Praskim!
Najbardziej w tej okolicy brakuje zadbanego placu
zabaw dla dzieci, które bezpiecznie mogłyby się
pobawić. Plac zabaw powinien uwzględniać potrzeby
zarówno rodziców, jak i dzieci. Mógłby się znaleźć
kosz do gry w koszykówkę, piaskownica, ze dwie
huśtawki, zjeżdżalnia albo pajęczyna do wspinania,
ławeczki i stoliki.

Ponieważ okoliczni mieszkańcy nie mają gdzie
stawiać samochodów, dlatego uważam, że oprócz
zieleni powinny się tam znaleźć miejsca postojowe.

Bezpieczeństwo i czystość – obawy

Myślę, że wraz z podjęciem działań zagospodarowania skweru, powinno się jednocześnie pomyśleć
również o stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych – oczywiście w dokładnie wyznaczonej do tego
strefie. Powodem tego, że na części skweru parkują
samochody, jest kompletny brak rozplanowania
miejsc parkingowych.

Warto podkreślić, że najwięcej obaw związanych ze
zmianami na skwerze związanych było z możliwością
spędzania tutaj czasu w godzinach nocnych przez
osoby nadużywające alkoholu, które będą zakłócać
porządek i zaśmiecać teren. Nie dziwi więc, że aż 78%
ankietowanych uważa, że skwer powinien być monitorowany, w uzasadnieniach czytamy:

Mieszkańcy wypowiadali się o działającym od lat tzw.
społecznym parkingu, ogrodzonym siatką i drutem
kolczastym, znajdującym się przy ul. Letniej. W przeszłości powstał jako inicjatywa społeczna mieszkańców jednego z budynków.
Potrzebna jest rewitalizacja parkingu – wymiana
ogrodzenia, zazielenienie, estetyzacja ul. Letniej, dbanie o trawnik na Letniej, nasadzenia drzew, regularny
harmonogram utrzymania czystości i zieleni.

Mała architektura
Z elementów małej architektury, które powinny znaleźć się na skwerze, ankietowani wskazali odpowiednio:
·· 79% ławki,
·· 65% miejsce do ćwiczeń dla dorosłych,
·· 65% placyk zabaw dla dzieci.

(…) ważny monitoring – gdy będzie ławka na skwerze, mogą się zebrać pijacy itp.
(…) w celu zwiększenia bezpieczeństwa oprócz
monitoringu wskazane byłoby również rozważenie
zainstalowania dobrego oświetlenia, które eliminowałoby miejsca zaciemnione na skwerze, zwłaszcza
w pobliżu ewentualnych ławek.
Obawy dotyczyły też przyszłości odnowionego
skweru, czy będzie zadbany i czysty. W związku z tym
wśród oczekiwanych elementów małej architektury
pojawiały się:
·· oświetlenie,
·· pojemniki na psie odchody oraz pojemniki z czystymi torebkami na odchody,
·· kosze na śmieci.
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Zieleń i kompozycja – oczekiwania mieszkańców

Warsztaty projektowe

Respondenci byli zgodni, że należy zachować istniejące na skwerze duże drzewa – te które są w dobrym
stanie (55% wybrało wysokie drzewa jako dominujący
element zieleni). Inne sugestie związane były z kompozycjami roślin w przestrzeni:
Przy wejściach na skwer od ulicy Letniej i Kamiennej
powinny zostać posadzone duże drzewa oraz niskie
krzewy jako naturalne wejście do tej zielonej oazy
a nie kolejne ogrodzenia metalowe.
(…) najbardziej optymalnym i zadowalającym rozwiązaniem jest „zazielenienie miejsca”, przy obecnej już
roślinności (drzewa wysokie) dodanie elementów tzw.
niskiej zieleni spowoduje, że całość będzie spójna.
Duże głazy w połączeniu z niską kosodrzewiną,
ułożone na małych otoczakach tworzyłyby unikatowy
górski mikroklimat.
Pozytywne było to, że w ankiecie respondenci wyrażali również radość z planowanych zmian i z samych
konsultacji społecznych:
Bardzo cieszę się, że skwer zostanie odnowiony oraz
że mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się
w sprawie jego zagospodarowania.
Myślę, że to miejsce powinno być przede wszystkim
dobrze oświetlone i pilnowane przez samych mieszkańców, myślę, że największym sukcesem waszych
konsultacji będzie stworzenie poczucia jakiejś współodpowiedzialności za to miejsce, niż jakaś konkretna
koncepcja, bo czy trawnik, czy plac zabaw, czy siłownia, wszystko mi jedno, byle potem ludzie chcieli tam
pilnować porządku, to będzie sukces.

Wyniki ankiety zostały podsumowane i zaprezentowane na warsztatach
projektowych w sobotę 18 listopada 2017. Spotkanie odbyło się w godz.
10.30-13.30 w Klubie Alternatywnym Caritas przy ulicy 11 Listopada, znajdującym się 5 minut piechotą od skweru. Spotkanie prowadziła Marta
Ostrowska z Fundacji Pole Dialogu oraz architekci z pracowni Sztuka
Krajobrazu: Beata Rothimel i Michał Skrobot. W warsztacie i spacerze
architektonicznym wzięło udział 18 osób – byli to mieszkańcy z okolic
skweru oraz studenci zainteresowani partycypacyjnym planowaniem
przestrzeni miejskiej. Równolegle do spotkania warsztatowego planowane były zajęcia z dziećmi, jednak jedyne dziecko w wieku 3 lat było na
spotkaniu cały czas razem z rodzicami.
Wydarzenie składało się z czterech części:
1. Prezentacja podsumowująca wyniki ankiety, z której uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się, jak inni mieszkańcy widzą skwer.
2. Inspiracyjny wykład architektów – potrzebny do późniejszego przygotowania przez uczestników własnych pomysłów na skwer. Prezentacja
podpowiadała, jak myśleć o przestrzeni niesztampowo oraz pokazywała działające już, dobre rozwiązania dla tego typu przestrzeni
miejskich.
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3. Spacer architektoniczny – część edukacyjna, podczas której architekt
opowiadał o przestrzeni widzianej okiem projektanta. Odpowiadał
też na pytania mieszkańców, rozwinęła się dyskusja na temat formy
i funkcji skweru. W czasie spaceru z architektami, mieszkańcy przekonali się, że można w nowy sposób spojrzeć na miejsce, które widzi się
codziennie.

4. Część warsztatowa poświęcona na prototypowanie skweru. W tej części wykorzystane zostały nieduże plany skweru, na których uczestnicy
indywidualnie, w parach bądź grupach rysowali, dyskutowali i opisywali swoje wizje. Architekci wspierali uczestników a na koniec wysłuchali szczegółowych prezentacji wszystkich projektów.

Materiał dla uczestników warsztatu, na
których rysowane i kreślone były indywidualne
i grupowe „pomysły na
nowy skwer”.
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Mieszkańcy przy projektowaniu i dyskusji o autorskich
pomysłach.
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Architekci podsumowali prezentację wszystkich
prototypów stwierdzeniem „będziemy mieli trudne
zadanie”, ponieważ uczestnicy zaproponowali wiele
ciekawych rozwiązań, z których wiele warto byłoby
zastosować. Wiele elementów powtarzało się na
wszystkich rysunkach: wijące się alejki, przestrzeń
dla dzieci i dla rekreacji dorosłych, ławki w miejscach
przyjemnych do wypoczynku, kosze na psie odchody, choinka, którą będzie można wspólnie ubierać na
Boże Narodzenie.
Spacer po skwerze z architektami oraz prace nad
tworzeniem wizji przyszłości skweru ujawniły, jak
bardzo problematyczny dla spójnego zaprojektowania
przyszłego skweru jest istniejący grodzony parking
od strony ulicy Letniej. Mimo więc, że powiedziane
było z góry, że parking ten pozostanie w niezmienionym kształcie, uczestnicy warsztatów dyskutowali,
czy mimo wszystko nie warto byłoby ponownie

Przykłady dwóch
prototypów autorstwa
mieszkańców

23

Fundacja Pole Dialogu

przemyśleć kształtu parkingu. Architekci byli zgodni
z uczestnikami i obiecali wykonać odpowiednie symulacje, tak by sprawdzić czy można by zmienić kształt
parkingu nie zmniejszając przy tym liczby miejsc parkingowych. Jeśli okazałoby się to możliwe, byli gotowi
przekonywać urzędników do ponownego przemyślenia warunków brzegowych przyszłej modernizacji.
Drugą kwestią podnoszoną często przez uczestników warsztatów, choć również pozostającą poza
sferą konsultacji społecznych, była przyszłość terenu
pomiędzy blokami Kamienna 3 i 11 Listopada 56, działka nr 17/3 znajdująca się obecnie w zarządzie Mienia
Wojskowego, z pozostałością po hydroforni. Uczestnicy i architekci byli zgodni, że jednoczesna modernizacja skweru i pozostawienie tego terenu w obecnym
kształcie, sprawi że wykonana modernizacja będzie
wydawała się nieskończona, a przestrzeń będzie
rażąco niespójna.
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Główne założenia koncepcji zagospodarowania
skweru Letnia-Kamienna

komunikacyjnego. Funkcja estetyczna tych form
·· W odpowiedzi na chaos przestrzenny w kolorystystrzyżonych to wprowadzenie porządku i harmonii
ce i formach sąsiadujących ze skwerem terenów,
oraz kolorystyki.
wszystkie zaproponowane elementy spójne wizu·· Wprowadzenie większej liczby drzew liściastych,
alnie w kolorystyce: nawiązującej do koloru cegieł
poza już rosnącymi, które stworzą parkowy klimat.
(ławki, urządzenia na placu zabaw, także przebar·· Wprowadzenie jednego drzewa iglastego, jodły
wiające się i kwitnące rośliny), bądź neutralnych,
– drzewa o wyjątkowych walorach i przeznaczewtapiających się w zieleń skweru barwach (kosze
niu – bożonarodzeniowej choinki – w przyszłości
na śmieci, kosze na psie odchody, nawierzchnia
ozdabianej lampkami w zimie.
alejki).

Na podstawie pomysłów, uwag i informacji zebranych
podczas konsultacji – począwszy od akcji animacyjnej, poprzez ankiety i warsztaty projektowe – oraz
w oparciu o rozmowy z przedstawicielami zaangażowanych biur Urzędu Miasta, architekci z pracowni
Sztuka Krajobrazu przygotowali pierwszą wersję
koncepcji przestrzeni publicznej skweru. Architekci uwzględnili uwagi i potrzeby zgłaszane przez
mieszkańców i urzędników oraz wymogi formalne.
Połączenie tych dwóch stanowiło duże wyzwanie –
w szczególności ulokowanie urządzeń zabawowych
i rekreacyjnych, które wymagają zachowania stref
ochronnych (m.in. odpowiednich odległości od ulic,
parkingów oraz między poszczególnymi urządzeniami).
Analiza możliwości przeprojektowania kształtu parkingu grodzonego przeprowadzona przez architektów
wykazała, że nie sposób zachować obecnej liczby
miejsc parkingowych zmieniając znacząco kształt
parkingu. Dlatego architekci zachowali obecny kształt
parkingu, zmieniając go w nieznacznym stopniu, co
znacznie poprawiło jego wkomponowanie w ogólnodostępną przestrzeń skweru.

Główne elementy zawarte w koncepcji:
·· Zaokrąglenie granic parkingu grodzonego od
strony wejścia na skwer z ulicy Letniej oraz wprowadzenie zieleni (krzewów i drzew) w tej części
parkingu, dla wizualnego połączenia go ze skwerem.
·· Plac zabaw dla dzieci, który poprzez wprowadzenie
wkomponowanej zieleni oraz długiej ławki, sprzyjającej integracji i wygodnej dla rodziców z dziećmi,
stanie się ogrodem i miejscem integracji wewnątrz
skweru.
·· Stworzenie miejsca do ćwiczeń dla młodzieży
i dorosłych w formie nietypowego i atrakcyjnego
urządzenia – stanowiącego również odpowiednik
rzeźby.
·· Zaznaczenie centralnego punktu komunikacyjnego
placu w postaci oświetlonego słupa ogłoszeniowego, który będzie umożliwiał zamieszczanie informacji np. o wydarzeniach kulturalnych w okolicy,
ale także komunikację między mieszkańcami (np.
„zaginął pies”, „znaleziono kota”).
·· Zlokalizowanie na terenie skweru: ławek w miejscach dobrze widocznych i oświetlonych, koszy na
śmieci oraz pojemników na psie odchody.
·· Oświetlenie skweru w celu zwiększenia bezpieczeństwa z możliwością zamontowania monitoringu na słupach latarni.
·· Ozdobne krzewy kwitnące w celu wydzielenia
obszarów zabaw i komunikacji – zastosowano
kwitnące gatunki lilaków, tawuł, pięciorników oraz
jaśminowców.
·· Strzyżone żywopłoty liściaste o atrakcyjnym zabarwieniu jesiennym liści, zlokalizowane przy wejściach na teren skweru i wzdłuż głównego szlaku
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Koncepcja wersja 1 prezentowana na spotkaniu
konsultacyjnym 2 grudnia 2017
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Konsultacje koncepcji architektonicznej
oraz wprowadzone zmiany

liczba lamp w przejściu wzdłuż parkingu.
·· Zgodnie z postulatami zarówno mieszkańców, jak
i urzędników wprowadzone zostały dodatkowe
ławki i kosze.
Ponadto mieszkańcy zgłosili na spotkaniu następujące
uwagi:
·· bardzo potrzebny jest monitoring; wspólnota 11 Listopada 56 zadeklarowała udostępnienie pomieszczenia na stację monitoringu.
·· Ważna będzie rola mieszkańców w modelowaniu
zachowań na placu (w szczególności zwracanie
uwagi osobom nie sprzątającym po swoich psach,
zawiadamianie straży miejskiej i policji w przypadku
zakłócania porządku).
·· Należy napisać regulamin korzystania ze skweru,
najlepiej w przyjazny pozytywny sposób, tak by nie
były to tylko same zakazy.
·· Słup ogłoszeniowy jest dobrym pomysłem, tam też
powinien znaleźć się taki regulamin.
Po spotkaniu konsultacyjnym 2 grudnia do wszystkich mieszkańców wspólnot, które prowadzą mailingi
(Kamienna 1 i Szwedzka 43), administratorzy wysłali
wiadomość informującą, że wszyscy, którzy nie dotarli

Pierwsza wersja koncepcji przestrzeni publicznej
skweru zaprezentowana została zaangażowanym
pracownikom Urzędu Miasta, udostępniona w Internecie na miejskiej platformie konsultacji społecznych
(w dniach od 30 listopada do 5 grudnia) oraz zaprezentowana na otwartym spotkaniu konsultacyjnym 2
grudnia 2017 r.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się w szkole przy
ul. Kowelskiej 1, w godzinach 11.00–13.00. W spotkaniu
wzięło udział 18 mieszkańców okolic skweru.
Wprowadzeniem do spotkania była prezentacja
informująca o przebiegu konsultacji oraz zbierająca dotychczasową wiedzę dotyczącą wyobrażeń
i oczekiwań mieszkańców związanych ze skwerem.
Architekci zaprezentowali koncepcję, będącą efektem
informacji zebranych na spotkaniach z mieszkańcami,
w wywiadach i ankietach.
Zarówno urzędnicy, jak i zgromadzeni na spotkaniu
konsultacyjnym mieszkańcy przyjęli pozytywnie ogólny zarys koncepcji. Po prezentacji toczyła się dyskusja
dotycząca kwestii szczegółowych. Poniżej zgłaszane uwagi oraz informacja o zmianach, które zostały
wprowadzone w ostatecznej wersji koncepcji:
·· rodzice mieli wątpliwości, czy żwir będzie dobrą
nawierzchnią na placu zabaw i pytali, czy nie byłby
lepszy piach. Architekci uzasadniali, a urzędnicy
poparli te argumenty, że nawierzchnia piaskowa
jest dużo droższa w utrzymaniu, gdyż ze względów
sanitarnych wymaga częstej wymiany. Trawa na
podłożu gumowym nie sprawdziłaby się ze względu na to, że plac będzie intensywnie używany; architekci więc zdecydowali, że w zaistniałej sytuacji
żwir jest najlepszym rozwiązaniem (trzeba zastosować odpowiedni jego rodzaj), a jeśli okazałoby się,

··

··

··

··

że się nie sprawdzi, będzie można wymienić go na
bardziej kosztowną nawierzchnię sztuczną.
Pojawiły się wątpliwości, czy zaproponowane
urządzenie rekreacyjne będzie faktycznie służyło
mieszkańcom w różnym wieku, czy seniorzy będą
wiedzieli jak z niej skorzystać; ponieważ urzędnicy
poinformowali, że w sąsiedztwie, przy ul. Namysłowskiej powstaje miejsce do ćwiczeń na świeżym
powietrzu, z urządzeniami o zbliżonym charakterze,
adresowane głównie do osób młodszych, architekci
umieścili w ostatecznej wersji koncepcji klasyczne
urządzenia siłowni plenerowych w nieagresywnych, wtapiających się w zieleń barwach.
Dyskutowane było zaproponowane rozwiązanie
komunikacyjne przy południowej części parkingu
grodzonego: pojawiły się głosy, że nie jest potrzebna „zakręcająca” ścieżka, że lepsze byłoby
wejście swobodne, bez wyznaczenia ścieżki oraz
inne głosy, że wejście jest potrzebne, zwłaszcza
dla spacerujących z wózkiem. Ostatecznie architekci pozostali przy pierwotnym założeniu spójnym
z całością projektu.
Dyskutowana była lokalizacja i gatunek drzewka
bożonarodzeniowego: czy lepszy byłby inny gatunek i może inna lokalizacja na skwerze. Ostatecznie
architekci pozostali przy zaprojektowanej jodle jednobarwnej, która najlepiej ich zdaniem (zdecydowanie lepiej niż świerki) sprawdza się w warunkach
miejskich. Pozostawiono również bez zmian miejsce
drzewka jako dobrze eksponowane, znajdujące się
tuż przy ścieżce, oświetlone i z możliwością podpięcia lampek do elektryczności najbliższej latarni.
Zgodnie z postulatami urzędników, szukając
oszczędności finansowych, zredukowana została
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na spotkanie, mogą jeszcze wysłać uwagi mailowo.
Drogą mailową spłynęły dwie uwagi do koncepcji,
jedna z nich odbiegająca znacząco od większości
zebranych głosów:
(…) Wolałabym miejsce gdzie można przysiąść
i w spokoju (!) przeczytać książkę. Nie ma takich
miejsc w okolicy. Czasami odnoszę wrażenie, że nie
ma skrawka wolnego od hałasujących dzieci i plotkujących mam…
Jednak jej autorka przyjęła ze zrozumieniem odpowiedź, że większości osób bardzo zależało właśnie na
przestrzeni dla dzieci.
Do połowy grudnia architekci nanieśli poprawki
do koncepcji. Po zaakceptowaniu koncepcji przez
poszczególne biura Urzędu m.st. Warszawy została
ona udostępniona na miejskiej platformie konsultacji
społecznych oraz rozesłana mailem do wszystkich
uczestników konsultacji wraz z raportem. Na początku 2018 roku na ogrodzeniu przy wejściu na teren od
strony ul. Letniej zawieszona została dodatkowa plansza prezentująca w skrócie przyszły wygląd skweru.
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Koncepcja zagospodarowania skweru między ulicami
Letnią i Kamienną powstała w wyniku konsultacji
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Z raportem z konsultacji oraz pełną koncepcją zapoznać się można na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl.
Realizacja modernizacji planowana jest na jesieñ 2018, jednostką odpowiedzialną jest Zarząd Praskich Terenów Publicznych.

Koncepcja zagospodarowania skweru między ulicami
Letnią i Kamienną powstała w wyniku konsultacji społecznych
Z raportem z konsultacji oraz pełną koncepcją zapoznać się można na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl.
Realizacja modernizacji planowana jest na jesieñ 2018, jednostką odpowiedzialną jest Zarząd Praskich Terenów Publicznych.
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Załącznik nr 1. Ankieta
Szanowni Państwo,

Załącznik nr 1. Ankieta
Załącznik nr 2. Dyspozycje do wywiadu

przekazujemy w Państwa ręce krótką ankietę dotyczącą niezagospodarowanej przestrzeni pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną (dokładne miejsce,
nazywane dalej skwerem, zaznaczone jest na ulotce).
Państwa odpowiedzi posłużą architektom projektującym przyszły kształt
skweru. Zapraszamy również do udziału w spotkaniach w ramach konsultacji społecznych (szczegóły na ulotce i plakatach).
Skwer będzie modernizowany jesienią 2018 roku. Ogrodzony parking społeczny pozostanie w niezmienionym kształcie, natomiast na terenie odnowionego skweru nie będzie możliwości parkowania samochodów.
Prosimy o wypełnienie ankiety do środy 15-tego listopada.
Wypełnioną ankietę prosimy ........................................ (w zależności od wspólnoty: - wrzucić do skrzynki „Administracja”, wrzucić do skrzynki nr ......, przekazać ochronie, wrzucić do urny w „Biedronce”)
1. Dziś teren między ulicami Letnia i Kamienną jest niezagospodarowany.
Prosimy o zaznaczenie, z którymi z poniższych stwierdzeń zgadza się Pani/
Pan, a z którymi nie.
Proszę przy każdym zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce
zgadzam się
Skwer od strony ulicy Kamiennej jest zdewastowany
przez nielegalnie parkujące samochody.
Skwer jest zaśmiecony, brakuje regularnego sprzątania.

Skwer jest zabrudzony psimi nieczystościami, właściciele
psów nie sprzątają po swoich podopiecznych.
Ze wszystkich stron skweru są ogrodzenia,
jest to nieprzyjazne i mało estetyczne.
Skwer to tylko miejsce przez które się przechodzi, nie
ma tu żadnych relacji sąsiedzkich, wspólnych rozmów
czy spędzania razem czasu.

nie zgadzam się

trudno
powiedzieć
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2. Nowy skwer będzie mógł być używany na wiele sposobów,
prosimy o zaznaczenie, na czym najbardziej Pani/Panu zależy.
Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

5. Zapraszamy do podzielenia się wszelkimi uwagami dotyczącymi przyszłości skweru, pomysłami, nadziejami, ewentualnymi obawami:

bezpiecznie i przyjemnie przejść do sklepu
przysiąść na ławce po drodze ze sklepu
mieć ładny widok z okna
odpocząć na ławce, na powietrzu, na słońcu
wyjść na spacer z psem
wyjść na spacer z małym dzieckiem
puścić starsze dzieci na podwórko
spotkać się z sąsiadami
spędzić czas aktywnie, w ruchu
inne, jakie? ...................

6. Wiek:
mniej niż 20 lat
20 –30
31–40
41–50
51–60
61–70
więcej niż 70 lat

3. Bardzo ważnym elementem nowego skweru będzie zieleń. Proszę
zaznaczyć, które ze stwierdzeń bardziej Pani/Panu odpowiada.
Marzy mi się skwer z ładnymi, dużymi drzewami parkowymi,
które w przyszłości będą dawały przyjemny cień.
Marzy mi się przestrzeń otwarta i nasłoneczniona, z niską zielenią:
z ładnymi krzewami, bez dużych drzew.
Nie mam zdania.

7. Płeć:
kobieta
mężczyzna

4. Na skwerze mogą znaleźć się różne elementy, prosimy o popatrzenie
na poniższą listę i zaznaczenie, które chciałaby Pani/Pan, by znalazły się
na skwerze, a których chciałaby Pani/Pan uniknąć.
Proszę przy każdym zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce
chcę
a. ławki
b. urządzenia do rekreacji
dla różnych grup wiekowych
c. urządzenia do zabaw
dla dzieci
d. stół lub stoły
e. stolik do gry w szachy
f. monitoring
g. inne, jakie?

jest mi
obojętne

8. Czy w Pani/Pana gospodarstwie domowym mieszkają dzieci do
lat 16-tu?

nie chcę

nie mam
zdania

tak, jedno
tak, więcej niż jedno
nie
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Załącznik nr 2. Dyspozycje do wywiadu
Mieszkańcy i sąsiedztwo
·· Kto tu mieszka? Od jak dawna? W jakim wieku są to osoby?
·· Jakie są relacje sąsiedzkie? Jaka panuje atmosfera? Czy pojawiają się
konflikty?
·· Jakie były reakcje mieszkańców starszych bloków na pojawienie się
nowej zabudowy?
·· Część budynków jest ogrodzona, kiedy ogradzały się kolejne budynki?
Sposoby korzystania ze skweru
Co dzieje się na skwerze – kto teraz korzysta ze skweru i w jaki sposób?
·· Częściowo skwer pełni funkcję nielegalnego parkingu – jaki jest stosunek mieszkańców do parkowania na skwerze?
·· Na skwerze pojawiają się tekturowe tablice z napisem „zakaz parkowania” – czy wiadomo kto je stawia? Jakie są reakcje innych mieszkańców na te tablice?
Potrzeby związane ze skwerem
·· Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec skweru: marzenia, pragnienia,
ale też, czego chciałby/chciałaby Pan/Pani uniknąć?
·· Jakie są oczekiwania mieszkańców względem przyszłości skweru?
Jakie ma spełniać funkcje? Co powinno tam być?
·· Czy do wspólnoty spływały wnioski lub pisma mieszkańców dotyczące
zagospodarowania skweru?
·· Czy zarząd wspólnoty zajmował się wcześniej kwestią zagospodarowania skweru?
Organizacja konsultacji społecznych
·· Jakiego zainteresowania konsultacjami powinnyśmy spodziewać się ze
strony mieszkańców?
·· Kto jest tu ważny, zorientowany, z kim powinnyśmy porozmawiać?
Kogo nie wolno pominąć?
·· Czy są mieszkańcy szczególnie zainteresowani wyglądem skweru –
aktywiści, samorządowcy, architekci, planiści…?
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