Projekt Inicjatywy Mieszkańców Skwer „Sierpnia 1944”
do budżetu partycypacyjnego – edycja na 2017 rok
Nazwa projektu
Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg
Wolska/Płocka
Pełny opis projektu
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni wymaga projektu przygotowanego przez architekta. W projekcie
powinny być zawarte wszystkie poniższe pozycje, jak i pozycje objęte kosztorysem. Stworzyliśmy rysunek
skweru z lotu ptaka, na którym zaznaczamy, jakie zmiany chcemy wprowadzić oraz w jaki sposób powinno to
zostać wykonane. Zależy nam, by projekt spełniał potrzeby mieszkańców, którzy brali udział w naszych
konsultacjach.
2. Tablice z nazwą skweru – Skwer „Sierpnia 1944”
Wolą mieszkańców, którzy brali udział w tworzeniu projektu, jak i mieszkańców, którzy oddali swój głos na
nasz projekt w edycji budżetu partycypacyjnego na 2016 rok było, aby miejsce to przyjęło nazwę Skwer
„Sierpnia 1944”. Nazwa ta była konsultowana z Zastępcą Kierownika Pracowni Historycznej Muzeum
Powstania Warszawskiego Panią Katarzyną Utracką oraz Kierowniczką Muzeum Woli Hanną NowakRadziejowską. Obecnie prowadzimy w tej sprawie konsultacje z Komisją Nazewnictwa. Liczymy na Radę oraz
Zarząd Dzielnicy Wola oraz Radę Warszawy, że pomoże nam uzyskać taką nazwę dla skweru. W naszym
projekcie przewidujemy fundusze na wykonanie tablic miejskiego monitoringu z nazwą skweru. Nazwa ta ma
na celu upamiętnienie cywilnych ofiar sierpnia 1944 roku oraz wydarzeń jakie miały miejsce na Woli w tym
czasie.
3. Tablica z regulaminem korzystania ze skweru
Każda zielona przestrzeń miejska, przeznaczona na rekreację i wypoczynek posiada swój regulamin. Ważne
jest, aby taki regulamin został opracowany przy okazji projektowania skweru. Zależy nam by służby publiczne
miały prawo interweniować na tej ogólnodostępnej przestrzeni, gdy dojdzie do łamania regulaminu.
Wprowadzi to większe bezpieczeństwo oraz uporządkuje zasady korzystania ze skweru.
4. Tablica ogłoszeń
W ramach integracji lokalnej społeczności, proponujemy umieszczenie zadaszonej tablicy ogłoszeń, na której
użytkownicy skweru będą mogli pozostawić ogłoszenia. W miejscu tym Urząd Dzielnicy, jak i inne Podmioty
miejskie, będą mogły wieszać plakaty z informacjami o miejskich imprezach. Ustawienie miejsca
dedykowanego tego typu ogłoszeniom uporządkuje sytuację, jaka obecnie ma miejsce.
5. Budowa siłowni plenerowej
Mieszkańcy okolic oraz potencjalni użytkownicy skweru wspólnie potwierdzili potrzebę zrealizowania w tej
lokalizacji siłowni plenerowej, takiej, jak w innych częściach miasta. Niestety ta część dzielnicy jest białą
plamą tego typu ogólnodostępnych atrakcji sportowych. Starsi sąsiedzi, którzy uczestniczyli w konsultacjach,
jako pierwszą potrzebę wymieniali siłownię plenerową. Lokalizacja ta była zgłaszana podczas konsultacji
społecznych przy okazji budowy 100 siłowni plenerowych, niemniej Urząd Miasta wybrał inne lokalizacje.
Chcemy by siłownia umożliwiała ćwiczenie w parach, dlatego niektóre jej elementy powinny być w podwójnej
ilości.
• wyciskacz
• wahadło
• biegacz
• twister

•
•
•

orbitrek 2 szt.
wioślarz 2 szt.
drążek

Wnioskujemy również o:
• komplet tablic
• śmietnik
• oświetlenie – latarnia
6. Budowa placu zabaw
W okolicy skweru nie ma bezpiecznego placu zabaw. Chcemy, aby plac zabaw posiadał matę oraz atestowane
urządzenia do zabawy dla dzieci, podobnie jak zostało to zorganizowane przy ul. Krochmalnej. Ponieważ teren
nie jest duży, wielkość placu zabaw oraz urządzeń dostosowaliśmy do szacowanych lokalnych potrzeb.
• mata gumowa
• huśtawka dwuosobowa
• piaskownica
• zjeżdżalnia z drabinkami
• bujak ze sprężynami 2 szt.
• ogrodzenie placu zabaw
• śmietnik
• ławki 2 szt.
• oświetlenie – latarnia
7. Montaż stojaków na rowery
Wnioskujemy o 4 wysokie stojaki na rowery (wysoki stojak pozwala na przypięcie roweru zarówno za ramę,
jak i koło; przy stojakach niskich można przypiąć rower jedynie za koło). Chcemy, aby każda osoba, która
przybędzie na skwer na rowerze miała możliwość zapięcia roweru do stojaka. Nie chcemy, by rowery były
przypinane do ławek, słupów informacyjnych oraz ogrodzenia placu zabaw. Podobne stojaki montowane są w
wielu miejscach w Warszawie.
8. Usunięcie chorych i łamiących się drzew, wrastających w mury, przycięcie pielęgnacyjne pozostałych
drzew
Na skwerze znajdują się topole, które gubią gałęzie przy każdej większej wichurze pomimo prowadzonych
zabiegów pielęgnacyjnych, co stwarza zagrożenie dla użytkowników skweru. Dodatkowo, topole wywołują
alergie, na co zwrócili uwagę mieszkańcy podczas naszych konsultacji.
Na skwerze znajdują się też inne drzewa, które nie wyglądają zdrowo. Za istotne uważamy wymianę chorych i
zagrażających bezpieczeństwu drzew. Stan klonów jesionolistnych, które wyrosły jako samosiejki też nie jest
zadowalający. Należałoby wymienić je na inne drzewa. Pozostałe drzewa należy prześwietlić i ukształtować,
czym powinni się zająć profesjonaliści. Drzewa powinny być tak ukształtowane, by zbytnio nie ograniczały
światła.
Nasz projekt zakłada odtworzenie zieleni, w postaci nasadzenia nowych drzew i krzewów. Działanie to
przyczyni się do poprawienia jakości zieleni na skwerze. Podniesie to walor przyrodniczy i wizualny tego
miejsca.
9. Montaż ławek (jedna ławka podpisana EMERYTKI)
Obecnie skwer nie posiada żadnych ławek. Inne miejsca zielone i skwery na Woli posiadają ławki. Starsze
panie biorące udział w konsultacjach dotyczących skweru proszą aby jedna z ławek podpisana była
EMERYTKI. Zależy nam na ławkach z drewnianymi siedziskami i oparciami.
10. Usunięcie opon i usunięcie/wymiana rozpadającego się niebieskiego, metalowego płotu
Na skwerze znajduje się metalowy płot, poprzerastany drzewami, niekompletny, powyginany i zniszczony.
Wnioskujemy o jego usunięcie. Dotyczy to również pozbycia się opon wkopanych w trawnik na skwerze.
11. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie, przy wjazdach na skwer
W obu wjazdach na skwer bardzo często chodniki zastawione są pojazdami. Potrzebne są słupki, które

wyeliminują możliwość parkowania pojazdów we wjazdach na skwer. Pozwoli to również na swobodny wjazd
służb miejskich w razie konieczności interwencji. Ze względu na niewielką szerokość wjazdu jednoczesne
parkowanie i korzystanie z chodnika jest niemożliwe.
12. Sadzenie drzew
Chcemy, aby na skwerze posadzone były platany lub inne drzewa lepiej przystosowane do życia w mieście,
jarzębiny, brzozy, klony czerwonolistne i inne drzewa o barwnych liściach. Powinny się tu znaleźć również
zimozielone drzewa iglaste – sosny i świerki. Ważne jest aby podwórko było pełne zieleni.
13. Posadzenie choinki (świerk srebrny)
Podczas naszych konsultacji okoliczni mieszkańcy wyrazili potrzebę posadzenia choinki. W okolicy nie ma
miejsca, gdzie rosłoby drzewko bożonarodzeniowe, przy którym można organizować świąteczne spotkania
mieszkańców tej części Woli. Chcemy, by posadzony został srebrny świerk. Przyczyni się to do integracji
społeczności lokalnej.
14. Dodatkowe oświetlenie skweru, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nowo powstałych obiektów
Obecnie skwer jest niedoświetlony, co sprzyja zachowaniom chuligańskim. Należy uzupełnić oświetlenie
skweru tak, by przestrzeń była lepiej widoczna i bezpieczna również po zmroku.
15. Nasadzenie krzewów
Usunięcie barier w postaci opon i niebieskiego rozpadającego się metalowego płotu, stwarza konieczność
wydzielenia przestrzeni na skwerze. Wybraliśmy do tego celu krzewy, które stworzą bariery wizualne
i funkcjonalne, będące liniami podziału skweru na różne strefy.
16. Posadzenie zimo-zielonego pnącza
Na skwerze stoi budynek objęty ochroną konserwatorską (Płocka 27a) który jest niezamieszkały
i niewykorzystany. Granice jego działki otoczone są zaniedbanym murem, który szpeci skwer. Wnioskujemy,
aby na murze tym, od strony budynków Płocka 27, Płocka 29, rozprowadzić zimo-zielone pnącze, które
poprawi ogólną estetykę. Zleży nam na usunięciu pasa płyt chodnikowych wzdłuż muru, by móc posadzić w
gruncie pnącze. Można też ustawić donice z ziemią.
17. Wykonanie trawnika
Obecnie, na części skweru jest klepisko, a część porośnięta jest trawą. Na powierzchni skweru są zagłębienia,
dołki i nierówności, przez które łatwo się wywrócić, zwłaszcza osobom starszym. Chcemy, by poza placem
zabaw powstał równy trawnik, który będzie nie tylko ładnie wyglądać, ale będzie też łatwy do koszenia i
przyjazny dla mieszkańców dzielnicy.
18. Budowa nowych ciągów pieszych
Na skwerze zaplanowaliśmy nowe ciągi piesze – chodniki. Ułatwią one poruszanie się po przestrzeni,
uporządkują skwer. Wyznaczone przez nas ciągi piesze pokrywają się z zaobserwowanymi przez nas
najczęściej uczęszczanymi trasami.
19. Przeniesienie i modernizacja altany śmietnikowej
Tak piękny skwer nie może być w pełni atrakcyjny, bez zmiany wyglądu i lokalizacji altany śmietnikowej.
Zaplanowaliśmy jej przeniesie w taki sposób, by maksymalnie ułatwić odbiór odpadów (z drogi dojazdowej do
ul. Wolskiej 60). Obecnie odbiór odpadów jest sprawą bardzo kłopotliwą. Projektowane przez nas rozwiązanie
jest dużo bardziej korzystne. Zaproponowana forma altany śmietnikowej (altana z siatki, z wydzielonym
miejscem na odpady gabarytowe) pozwoli na uporządkowanie sytuacji z odpadami na skwerze. Wydzielone
miejsce na odpady gabarytowe pozwoli na poprawę wyglądu skweru. Altana postawiona może być na placyku z
kostki betonowej zabezpieczonej impregnatem, powstrzymującym wsiąkanie wycieków ze śmieci do gruntu lub
na wylewce betonowej.

