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Warszawa, 2 lutego 2021 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, 

 

Uszczegółowiając nasze postulaty przedstawione podczas posiedzenia Komisji 

Architektury i Ochrony Środowiska w ubiegłą środę, przedstawiamy swoje stanowisko: 

 

1) Postulujemy całkowitą rezygnację z jakichkolwiek instalacji (w tym 

oświetlenia) na terenie lasku. 

 

Zgodnie z prezentowaną wcześniej Społeczną Koncepcją Parku, uważamy, że plac zabaw 

powinien zostać zlokalizowany poza obrębem PPW. Jeżeli jednak konieczne jest 

zlokalizowanie placu zabaw w obrębie PPW, proponujemy umieszczenie go w miejscu 

obecnie przeznaczonym na „plac ze spirografem” (obszar zaznaczony na zielono na 

załączonej mapie). Zacienienie tego obszaru można uzyskać przez nowe nasadzenia 

odpowiednio dużych drzew lub w inny sposób. 

 

Proponujemy uwzględnienie prawdziwego spirografu (lub spirografów) dla dzieci jako 

jednej z atrakcji tam umieszczonego placu zabaw. Załączamy również opis kilku innych 

wartych rozważenia elementów, które odpowiadają idei „naturalnego placu zabaw” 

bardziej niż np. zjeżdżalnie, huśtawki czy sprężyny (w zgodzie m.in. z przedmiotową 

publikacją M. St. Warszawy). 

 

2) Postulujemy rezygnację z elementów projektowanych na południowej skarpie 

górki, tzn. z napisu „fluorescencja”, fluorescencyjnych schodów, tarasu, zjeżdżalni 

i zestawu wspinaczkowego. Podtrzymujemy naszą propozycję wykorzystania zjawiska 

fluorescencji w bardziej subtelny sposób, np. w postaci napisów „Ursynów” 

wkomponowanych w konstrukcję ławek. 
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3) W kwestii łąk kwietnych, podtrzymujemy postulat zachowania istniejących łąk 

i ewentualnego urządzenia nowych wyłącznie w miejscach ubogich w roślinność. 

Wskazanie dokładnych lokalizacji nie jest możliwe bez dostępu do pełnej i aktualnej (!) 

inwentaryzacji przyrodniczej. 

 

4) Podtrzymujemy nasze pozostałe postulaty - w tym postulat rezygnacji z elementów 

betonowych oraz z oświetlenia drzew. 

 

5) Zgodnie z założeniami Społecznej Koncepcji Parku, proponujemy utworzenie 

przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Ścieżka taka powinna być maksymalnie wtopiona w 

krajobraz i wykorzystywać wyłącznie naturalne materiały - mogłaby zatem składać się 

np. z kamieni lub pniaków z tablicami informującymi o występujących w Parku 

gatunkach roślin i zwierząt. Zgłaszamy gotowość do merytorycznego udziału 

w przygotowaniu takiej ścieżki. 

 

Z poważaniem, w imieniu Grupy Mieszkańców „W Obronie Górki”, 

Marzena Kazanecka, 

Mateusz Laszczkowski, 

Renata Markowska 


