Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zagospodarowania
otwartej strefy rekreacji
przy ul. 11 Listopada w Brwinowie

Wyniki konsultacji
dotyczących wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowokosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie.
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego odbyły się ogłoszone przez Burmistrza Gminy Brwinów konsultacje propozycji
zagospodarowania otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie, w rejonie
osiedla przy ul. Sochaczewskiej, Stacji Uzdatniania Wody, TBS-u oraz filii Samorządowego
Przedszkola nr 1.
• forma konsultacji: pisemna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
• termin konsultacji: od 8-22 maja 2015 r.
Konsultacje zostały ogłoszone na stronach internetowych brwinow.pl, milanowek.pl oraz
podkowalesna.pl oraz poprzez wywieszenie plakatów na terenie gminy Brwinów
i w urzędach miast partnerskich, a także dystrybucję ulotek i ankiet konsultacyjnych
w Urzędzie Gminy Brwinów i w sąsiedztwie planowanej inwestycji (nakład: 1000 egz.).
Dodatkowo informacja o konsultacjach została przekazana do mediów oraz była
rozpowszechniona na portalu społecznościowym fb.com/Brwinow (dotarcie do 4478 osób).
W konsultacjach zostało złożonych łącznie 349 ankiet.

Poparcie

Sprzeciw

Brak zdania
/brak odpowiedzi

a) otwarte kąpielisko dla dzieci i dorosłych wraz z
zapleczem sanitarnym i szatnią

183

115

51

b) górka saneczkowa z torem dla rowerów BMX

158

89

102

c) ścianka wspinaczkowa

164

71

114

d) plac rekreacji dla osób w różnym wieku (place
zabaw, stoły do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki
itp.)

300

14

35

85

156

108

Konsultowana propozycja

e) punkt usługowo gastronomiczny

Więcej informacji na:
www.trojmiasto-ogrodow.eu

Projekt: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.

Z ankiety wynika, że największym poparciem mieszkańców cieszy się propozycja
utworzenia strefy rekreacji dla osób w różnym wieku. Takie rozwiązanie poparło ponad
85% osób uczestniczących w ankiecie, a odpowiedź „jestem przeciw” wybrało zaledwie 4%.
Jest to oczekiwanie najczęściej rekomendowane, zapewne jako najbardziej uniwersalne.
W części ankiet zaznaczono też w części opisowej dodatkowe życzenia i wskazówki, m.in.
stawiając jako przykład udanej realizacji podobnej strefy Park Bajka w Błoniu.
Za otwartym kąpieliskiem opowiedziało się 52% osób, które wzięły udział w ankiecie, ale
jednocześnie ten punkt okazał się dość kontrowersyjny. „Jestem przeciw” odpowiedziała niemal
jedna trzecia ankietowanych (32,95%), przy czym znaczna część tych głosów pochodziła
z najbliższych okolic terenu: ul. Sochaczewskiej i sąsiednich. Jeśli odjąć głosy sprzeciwu
od głosów poparcia, to takie rozwiązanie okazuje się mieć nawet minimalnie mniej
zwolenników od kolejnych propozycji, dotyczących górki/toru BMX oraz ścianki wspinaczkowej
Te dwie propozycje – dotyczące górki saneczkowej/toru BMX i ścianki wspinaczkowej –
spotkały się z bardzo podobnym oddźwiękiem wśród osób wypełniających ankietę: „Popieram
ten pomysł” odpowiedziało ok. 45% uczestników konsultacji (przy sprzeciwie odpowiednio
jednej czwartej i jednej piątej respondentów).
Zdecydowanie najmniejszym poparciem cieszył się pomysł zaprojektowania na terenie strefy
rekreacyjnej punktu usługowo-gastronomicznego. Prawie 47% osób sprzeciwiło się tej
propozycji.
W części ankiet mieszkańcy skorzystali z możliwości podzielenia się swoimi uwagami. Niektórzy
dodawali własne pomysły na zagospodarowanie strefy rekreacji, niektórzy podawali swój punkt
widzenia na temat propozycji, rozszerzając zaznaczoną opcję („popieram ten pomysł” lub
„jestem przeciw”) o uzasadnienie własnego wyboru.
Uwagi dodatkowe – zebrane łącznie:
Pomysł
(w nawiasie liczba ankiet, w
których pojawił się dany
temat)
Siłownia na świeżym
powietrzu
(25)

Teren zadrzewiony,
ławeczki, krzewy
ozdobne
(17)

Miejsce na ognisko/grill z
zadaszeniem (11)
Basen kryty
(7)

Pozostawienie działek

Uzasadnienie, dodatkowe informacje, fragmenty
wypowiedzi

Orbitrek, biegacz, koła tai-chi, wahadło, rower – wraz
z tablicami informacyjnymi oraz regulaminem korzystania z
nich; to może być wymarzona strefa relaksu, zdrowia
i poprawy kondycji dorosłych i dzieci; siłownia
z prawdziwego zdarzenia, nie dwa czy trzy sprzęty, ale może
po kilka usytuowanych w różnych miejscach tak dużego
terenu;
Dużo zieleni przy minimalnej ilości betonu; po parku
i terenach zielonych na północ od DW 719 byłby to trzeci teren
zielony; proszę nie niszczcie zieleni!; zaglądają tu sarny, lisy,
można by w części przynajmniej zachować ten klimat; proszę o
pozostawienie dużej ilości terenów zielonych; teren nadaje się
na park; jestem zdecydowanie przeciwny wycince młodego
drzewostanu;

Korzyści z basenu: nauka pływania dla niemowlaków,
przedszkolaków, uczniów, dorosłych, aerobic, zawody
pływackie; postulat organizacji punktów b) i c) na terenach
SGGW od strony ul. Przejazd; kąpielisko można zorganizować
w oparciu o glinianki (jak zrobił to Pruszków);
Na części terenu; element rekreacji dla osób starszych;
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mieszkańców
(5)
Teren dostępny na
spacery z psami
(5)

Boisko do gry w
siatkówkę i koszykówkę,
piłkę plażową
(5)
Fontanna/kurtyna wodna
(4)
Ścieżki dla rolkarzy
(4)
Miejsce na piknik
(4)
Kino
(3)
Park dla dzieci o
tematyce przygodowej
(3)
„Dechy” – stały, stabilny
podest wielofunkcyjny,
scena plenerowa, muszla
koncertowa z zapleczem,
tor do gry w bocce
Park linowy
Teren do „biegów na
orientację”
(2)
Lodowisko
(2)
Parking, układ
komunikacyjny
(2)

Plac do badmintona,
gry w boule
Rowerowe miasteczko
ruchu drogowego
Hot spot.wifi
Zamknięty obiekt
sportowy, fitness, kręgle,
siłownia
Klub dyskotekowy dla
młodzieży
Mały amfiteatr i ściana
(ekran) do kina
plenerowego
Spektakularny obiekt
małej architektury
Market np. Kaufland,
ścieżki rowerowe

dostępność warzyw, owoców, drzew owocowych; wyznaczenie
terenu na działki warzywne w dotychczasowym miejscu;
Na osiedlu jest sporo psów, prośba o pozostawienie
trawiastego miejsca na spacery z psami; teren ogrodzony z
górkami, przeszkodami, gdzie psy mogłyby się wybiegać, nie
przeszkadzając innym mieszkańcom; zamknięty plac zabaw dla
psów, myślę, że pomysł będzie miał wielu zwolenników, nie
tylko właścicieli czworonogów;
Boisko oświetlone, ogrodzone;

Miejsce, gdzie można piknikować, rozłożyć koc; łączka
piknikowa jak w ogrodzie Krasińskich w Warszawie/ parku
Górczewska na Jelonkach;

Labirynt z krzewów, płytkie „jeziorko” z kamieniami,
po których można przejść; mostek z bali, szałas; park rozrywki
na podobieństwo parku „Bajka” w Błoniu (POWTARZAJĄCA SIĘ
OPINIA);
Propozycja dyrekcji i pracowników GOK-u w Brwinowie

dojazd do placu od strony ul. 11 Listopada, aby ominąć osiedle
na Sochaczewskiej; przeprowadzenie drogi od ul. Woydy w
kierunku osiedla; przydałaby się ścieżka z osiedla
Sochaczewska do ul. 11 Listopada oraz do przedszkola przy ul.
Piłsudskiego; mieszkańcy posesji przy ul. Żytniej 12 są
przeciwni nasileniu ruchu w okolicy;

brama, łuk triumfalny, inspiracja: Muzeum Sztuki Współczesnej
w Orońsku;
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Świetlica
Skatepark
Ścianka wspinaczkowa

Tematy niezwiązane
z konsultacjami:

W północnej części Brwinowa zdecydowanie jej brakuje
tak, ale należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników;
pozostawienie lin z zabezpieczeniem górnym prowadziłoby do
potencjalnych zagrożeń, wywołanych warunkami
atmosferycznymi lub złą wolą chuliganów; do rozważenia
bulier, umożliwiający wspinaczkę bez zabezpieczeń
prośba o oczyszczenie stawów w parku i uprzątnięcie działki
przy ul. Sochaczewskiej na wys. nr. 29 przy stacji trafo;
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