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WSTĘP
Proces konsultacji społecznych dotyczących rewaloryzacji parku im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul.
Wawelskiej w Warszawie rozpoczął się w 2018 roku. Konsultacje społeczne trwały od 19 czerwca 2018
r. do 24 lipca 2018 r. Ich celem było zebranie uwag i opinii mieszkańców, zidentyfikowanie głównych
potrzeb i oczekiwań użytkowników na temat zagospodarowania tej przestrzeni. Konsultacje służyły
opracowaniu koncepcji rewaloryzacji parku. Cały proces opracowania dokumentów (raportu z wnioskami
po konsultacjach oraz koncepcji rewaloryzacji parku) wraz z działaniami konsultacyjnym zrealizowano w
okresie czerwiec - sierpień 2018 r.
Jednostką odpowiedzialną za organizację konsultacji był Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
Działania konsultacyjne w roku 2018 przygotowali i prowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa
Strategicznego z Krakowa s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch we współpracy z
architektką odpowiedzialną za opracowanie koncepcji zagospodarowania parku (Maga Baryła –
warszawska grupa projektowa WINKLE).

O Parku Marii Skłodowskiej - Curie
Park im. Marii Skłodowskiej - Curie zajmujący powierzchnię ok. 2 ha znajduje się na terenie dzielnicy
Ochota, pomiędzy ulicami Wawelską, Skłodowskiej-Curie, Hoffmanowej i Pogorzelskiego. Sąsiaduje z
Centrum Onkologii, budynkami wojskowymi, zabudową mieszkalną, a także z instytutami Wydziału
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Akademii Nauk. Park powstał w latach 30. XX
wieku początkowo jako duży skwer, a po II wojnie światowej został przekształcony w park miejski.
Obecnie na jego terenie mieszczą się dwa place zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki oraz pomnik
patronki – Marii Skłodowskiej-Curie.

Grafika 1. Park Marii Skłodowskiej - Curie
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W procesie konsultacji w roku 2018 wykorzystano różnorodne, dopełniające się metody pozyskiwania
opinii m.in. terenowe punkty konsultacyjne, spotkania i warsztaty, badanie ankietowe CAWI.
--W roku 2021 Urząd Dzielnicy Ochota przystąpił do procesu uzupełniania konsultacji społecznych
zrealizowanych w roku 2018. Konsultacje z 2018 służyły opracowaniu koncepcji rewaloryzacji parku.
Niestety powstała wówczas koncepcja architektoniczna okazała się niezgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i w konsekwencji projekt na niej oparty nie miał szansy otrzymać
pozwolenia na budowę.
Obecnie w wyniku dialogu uzupełniającego został on dopracowany, zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego i przedstawiony mieszkańcom Ochoty. Skorzystano ze zgromadzonych w procesie
konsultacji z 2018 roku uwag i postulatów. Zarząd Dzielnicy Ochota deklaruje, że zgłoszone wówczas
uwagi pozostają i będą uwzględniane w dalszych pracach.
To nie koniec działań mających na celu uzupełnienie powstałej w 2018 roku koncepcji. Trwający obecnie
proces będzie kontynuowany. Urząd Dzielnicy Ochota ma w planach organizację spotkania w tym samym
trybie co dotychczas, celem prezentacji gotowego projektu wykonawczego.
Mając na uwadze rozwiązania wypracowane w trakcji konsultacji społecznych z 2018 Zarząd Dzielnicy
Ochota podkreśla, że prowadzony obecnie proces ma za zadanie z jednej stronie uzupełnić i
uszczegółowić wypracowane wówczas decyzje, z drugiej przedstawić mieszkańcom i mieszkankom
Ochoty właściwą i zgodną z prawem koncepcję rewaloryzacji Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie, która
docelowo ma przerodzić się w projekt wykonawczy, który z kolei ma szansę na właściwą realizację.
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PRZEBIEG PROCESU DIALOGU
SPOŁECZNEGO

W procesie dialogu społecznego w 2021 skorzystano z internetowych metod powiadamiania i dotarcia
do mieszkańców i mieszkanek Ochoty zainteresowanych rewaloryzacją parku im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Wawelskiej.
W tej części podsumowania pokrótce scharakteryzowano działania promocyjne oraz informacyjnego
podjęte w ramach w.w. procesu.

Działania informacyjne
Z uwagi na trudny czas (szczyt czwartej fali pandemii COVID- 19) w jakim przypadła realizacja procesu
dialogu społecznego dotyczącego rewaloryzacji Parku Skłodowskiej działania informacyjne, prowadzone
przez Urząd Dzielnicy Ochota, opierały się na wykorzystaniu mediów społecznościowych i strony www
Urzędu.
Przygotowane zostało wydarzenie na Facebooku - spotkanie informacyjne, zaproszenie do rozmowy o
planowanych zmianach wynikających z faktu, że koncepcja rewaloryzacji Parku Skłodowskiej z 2018
roku nie uwzględniała zapisów w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego.

Grafika 2. Działania informacyjne w Internecie - zrzuty stron i mediów społecznościowych
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Z informacją o planowanym
spotkaniu
informacyjnym organizowanym 10 grudnia 2021
roku ( w formie online, na platforrmie Teams) udało
się dotrzeć do ponad 3500 osób.
W samym wydarzeniu w dniu 10 grudnia wzięło
udział 18 osób.
Kolejnym kanałem informacji i promocji o spotkaniu
informacyjnym w dniu 10 grudnia 2021 była witryna
internetowa Urzędu Dzielnicy Ochota.
Ostatnim kanałem informacji były lokalne portale
internetowe i gazety.

Grafika 3. Statystyki zaangażowania w mediach społecznościowych

Grafika 4. Działania informacyjne w internecie - zrzuty stron i mediów społecznościowych
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Działania konsultacyjne
Proces dialogu społecznego jako uzupełnienie konsultacji społecznych z 2018 roku trwał od 30 listopada
10 grudnia 2021 r. Składał się z działań umożliwiających różne formy uczestnictwa – zarówno
indywidualne wyrażenie opinii drogą mailową, jak i spotkanie i dyskusję miedzy różnymi grupami
interesariuszy w formie online.
W trakcie podjętych działań przewidziano możliwość składania uzupełniających uwag do zaprezentowanej
koncepcji. Koncepcja opracowana przez firmę Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Ciołka 17/415 w Warszawie zawierała i uwzględniała propozycje jakie pojawiły się w czasie konsultacji
przeprowadzonych w 2018 roku, będąc jednocześnie opracowaniem zgodnym z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokument był zamieszczony do publicznego
wglądu na stronach internetowych Dzielnicy Ochota.
Wpłynęło 17 uwag, propozycji i postulatów w formie pisemnej, bądź nadesłanych drogą mailową.

POSTULATY ZA (czyli co należy zrobić - co jestoczekiwaniem mieszkańców )
✓ Poprawa oświetlenia
✓ Pozostawienie alejek asfaltowych
✓ Ścieżka rowerowa prawą (zachodnią stroną) łącząca ul. Wawelską w kierunku ul. Banacha, wydzielona od parku
dla bezpieczeństwa dzieci i psów
✓ Odgrodzenie żywopłotem parkingu wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej Curie i od ul. Miecznikowej
✓ Strefa dla psów: bez ogrodzenia, z poidelkiem i zadaszeniem/ ławeczkami dla wyprowadzających
psy, cały park dostępny dla psów luźno biegających, zachowanie wolnej przestrzeni na trawniku – miejscu psich
harców w centralnejczęści parku.
✓ Zewnętrzna siłownia, nie maszyny tylko street box,tzw. klatka treningowa
✓ Poprawione boisko do koszykówki nie streetball
✓ kosze na śmieci zabezpieczone przed ptakami i innymi zwierzętami
✓ Lepsza ekspozycja pomnika
✓ Plac zabaw połączenie obydwu stref,
✓ Lokalizacja stacji Veturilo
✓ Wykonanie pawilonu gastronomicznego /kawiarni
✓ Wprowadzenie elementów wodnych do parku, ale zamiast „kaskady” postulujemy naturalizowany staw lub
ewentualnie ogród deszczowy, fontanny
✓ Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin ikwiatów.
✓

Powstanie łąki kwietnej
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POSTULATY PRZECIW (czyli czego nie należy zrobić - co nie jest oczekiwaniem
mieszkańców )
✓ Wyeliminowanie asfaltu
✓ Zamknięty mały wybieg dla psów
✓ Rezygnacja z koncepcji boiska
✓ Pozostawienie formy aranżacji placów zabaw takjak to jest obecnie
✓ Parking wzdłuż parku
✓ Usunąć przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną
✓ Wycinka drzew i krzewów
✓ Sprzeciw dot. umieszczenia w parku tężni solankowej
W dniu 10 grudnia 2021 w godzinach 17.00 - 18.30 odbyło się spotkanie informacyjne, w którym wzięło
udział 18 osób. Na spotkaniu pojawiło się wiele uwag w nawiązaniu do uwag otrzymanych drogą mailową.
Pojawiły się też nowe wątki, z których część została przyjęta do wniosków i podsumowania procesu
dialogu społecznego.

Grafika 5. Zrzut ekranu w trakcie spotkania informacyjnego 10 grudnia
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WNIOSKI
Na podstawie informacji zebranych w czasie konsultacji społecznych w roku 2018 oraz procesu dialogu
społecznego z 2021 można wyróżnić następujące grupy użytkowników parku:
• mieszkańcy okolicznych budynków;
• rodziny z dziećmi;
• właściciele psów;
• pacjenci i pracownicy Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej 15;
• studenci i pracownicy mieszczących się w pobliżu Instytutów UW oraz PAN;
• goście oraz pracownicy/członkowie Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie2 ;
• regularni przechodnie – osoby często przechodzące przez park, które pracują/uczą się w okolicy,
korzystają z przystanków komunikacji miejskiej czy oferty instytucji znajdujących się w pobliżu
W sprawie realizacji zadania p.n.: Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej Curie na bazie zgłoszonych
uwag i postulatów zarówno tych, które przyszły drogą mailową jak i tych które wybrzmiały w trakcie
spotkania informacyjnego w dniu 10 grudnia 2021 roku zostały poczynione następujące ustalenia:
1. W opracowaniu koncepcji należy uwzględnić poprawę oświetlenia.
2. W Parku należy zlokalizować przynajmniej jedną alejkę o nawierzchni asfaltowej, która umożliwi
dzieciom zabawy typu: jazda na rolkach, jazda na hulajnodze czy rowerze.
3. Nie przewidziano wykonania ścieżki rowerowej biegnącej przez park. Ścieżka rowerowa powinna być
elementem drogi, a nie Parku.
4. Należy wykonać wygrodzenie żywopłotem parku od strony ul. Wawelskiej i od strony ul. Marii
Skłodowskiej Curie.
5. W miejscu zaplanowanej łąki kwietnej powstanie trawnik umożliwiający psom wybieg. Należy znaleźć
miejsce na łąkę/ łąki kwietne w innej lokalizacji.
6. Nie przewidziano wykonania zamkniętego, małego wybiegu dla psów.
7. Należy zaprojektować siłownię plenerową z uwzględnieniem elementów typu street - box, tzw. klatka
treningowa. Projektant przeanalizuje wymagania techniczno-użytkowe dotyczące uwarunkowań co do
podłoża.
8. Przewidziano wykonanie boiska do koszykówki zgodnie z koncepcją.
9. Kosze na śmieci (jako element infrastruktury parkowej) powinny być zabezpieczone przed ptakami i
innymi zwierzętami. Rozwiązanie zaproponuje zespół projektowy na etapie projektu budowlanego.
10. Należy wykonać lepszą ekspozycję pomnika.
11. Należy wykonać „zieloną ścianę” wraz z wejściem („zielone wejście”) od ul. Wawelskiej chroniącą
przestrzeń parkową przed hałasem komunikacyjnym.
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12. Nastąpi połączenie obydwu stref placu zabaw. Zespół projektowy ma rozważyć możliwość wykonania
elementów wodnych pod względem technicznym i ew. kolizji z ciepłociągiem. W miejscu występowania
obszaru osi krajobrazowej istnieje konieczność zaproponowania zabawek do 1 m.
13. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej Curie nie są elementem tego opracowania
projektowego.
14. Postulat usunięcia przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną nie dotyczy zadania inwestycyjnego
15. Stacja Veturillo nie będzie realizowana na terenie parku. W/w element nie wchodzi w zakres realizacji
zadania.
16. Wykonanie pawilonu gastronomicznego/kawiarni jako obiektu kubaturowego nie jest możliwe do
zrealizowania.
17. Wycinka drzew i krzewów będzie miała głównie charakter pielęgnacyjny. Wszelkie plany dotyczące
konieczności wycinki drzew będą uzgadniane z inwestorem. Zostaną wykonane nasadzenia zamienne w
liczbie przewyższającej ew. wycinkę.
18. Z elementów wodnych należy zaproponować rozwiązania, w których woda będzie w ruchu. Nie należy
dopuścić rozwiązań typu staw, oczko wodne ze stojącą wodą. Należy uwzględnić takie elementy jak
kaskada i fontanna.
19. Należy wykonać tężnię solankową. Miejsce zaproponowane w koncepcji zostało przeanalizowane pod
względem technicznym. Ustalono, że budowa w/w elementu wiąże się z wycinką dwóch drzew.
20. Nowe nasadzenia zostaną wykonane. Rodzaj roślinności zostanie dobrany na etapie projektu
budowlanego.
21. Postulat dot. połączenia parku z kampusem zostanie zrealizowany po przeanalizowaniu możliwości
technicznej wykonania alejek, które będą łączyć park z kampusem oraz po spotkaniu z przedstawicielami
uczelni, które jest zaplanowane w połowie stycznia. Zakres zadań związanych z tym postulatem będzie
uwzględniony w projekcie budowlanym.

Przy podsumowaniu procesu dialogu społecznego dotyczącego Parku Marii Skłodowskiej - Curie korzystano z danych uzyskanych w wyniku
konsultacji społecznych z 2018 roku oraz z raportu jaki wtedy powstał.

9

