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O CO PYTALIŚMY? TYTUŁ DZIAŁU



O CO PYTALIŚMY?

Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz planuje 

modernizację i zlecił przygotowanie dwóch koncepcji 

architektonicznych, które były podstawą prowadzenia 

dialogu obywatelskiego z mieszkańcami. Oba warianty 

wraz z wizualizacjami dostępne są w zakładce: Rozwój 

OSiR Żoliborz. 

Zbieraliśmy opinie na temat silnych i słabych stron 

każdej z propozycji architektów, poszukiwaliśmy 

pomysłów na rozwój oferty sportowej oraz wspólnie 

zastanawialiśmy się jak uczynić OSiR ładnym, 

przyjaznym i bezpiecznym miejscem. 

Punkt konsultacyjny z planszami oraz opisem 2 koncepcji 
(16.10.2021)

https://osir-zoliborz.waw.pl/rozwojosirzoliborz/
https://osir-zoliborz.waw.pl/rozwojosirzoliborz/
https://osir-zoliborz.waw.pl/rozwojosirzoliborz/


Mapa koncepcji 1



Mapa koncepcji 2



JAK PYTALIŚMY? TYTUŁ DZIAŁU



W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy mogli zapoznać się ze 

szczegółami obu koncepcji. Na specjalnie przygotowanych 

ulotkach konsultacyjnych zgłaszali swoje opinie oraz sugestie 

dotyczące poszczególnych obiektów i rozwiązań 

architektonicznych. Istniała także przestrzeń na zgłaszanie 

dodatkowych pomysłów. Szacujemy, że punkt konsultacyjny 

odwiedziło co najmniej 200 osób. 

PUNKT KONSULTACYJNY



Celem spacerów było przedstawienie obu pomysłów 

zagospodarowania terenu i omówienie ich w połączeniu z wizją 

lokalną ośrodka. Mieszkańcy mieli możliwość rozmowy, 

zadawania pytań oraz zgłaszania postulatów bezpośrednio 

jednemu z autorów koncepcji. W tej formie konsultacji udział 

wzięło około 40 osób. 

SPACERY KONSULTACYJNE

Spacer konsultacyjny (16.10.2021)



Zorganizowaliśmy dwa warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy 

spotkań rozmawiali oraz zgłaszali swoje postulaty dotyczące 3 

głównych pytań:

1. Co by tu robić?  

2. Jak sprawić, by było tutaj ładnie i wygodnie? 

3. Jak uczynić to miejsce przyjaznym i wspólnym?

Rezultatem warsztatów jest lista obejmująca ponad 70 

postulatów mieszkańców. 

Po spotkaniu otrzymaliśmy od uczestników warsztatu  także 

inspiracyjną prezentację. 

WARSZTATY KONSULTACYJNE

Warsztat konsultacyjny (30.10.2021)

https://drive.google.com/file/d/1xDoIpoR0R7JufV7EeqiBmKirNIB3OeD8/view?usp=sharing


Uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: konsultacje@osir-zoliborz.waw.pl na który można było 

zgłaszać uwagi w formie pisemnej. 

Otrzymaliśmy 95 wiadomości z opiniami oraz sugestiami dotyczącymi rozwoju OSiR.

EMAIL

mailto:konsultacje@osir-zoliborz.waw.pl


KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU



KALENDARIUM

 Początek konsultacji społecznych  //  11 października 2021

 Stały punkt konsultacyjny w OSiR //  11-31 października 2021

 Spacery konsultacyjne  //  sobota 16 października (12-14) i środa 20 października (16-18)

 Warsztaty konsultacyjne  //  środa 27 października (16-18) i sobota 30 października (12-14)

 Przesyłanie opinii na adres e-mail  //  od 11 do 31 października 2021

 Zakończenie konsultacji społecznych  //  31 października 2021

 Spotkanie podsumowujące konsultacje  //  sobota 18 grudnia 2021



CO USŁYSZELIŚMY?



UCZESTNICY

Szacujemy, że w konsultacjach społecznych łącznie 

wzięło udział około 400 osób. 

W dialog zaangażowani byli sąsiedzi OSiR

(mieszkańcy budynków przy ul. Gwiaździstej i ul. 

Potockiej); użytkownicy poszczególnych obiektów 

(skatepark, tory łucznicze, korty tenisowe); 

przedstawiciele klubów; sportowcy amatorzy; 

dzieci i młodzież; działkowcy. 

Ważnymi grupami byli zwolennicy rozwoju OSiR

w konkretnych obszarach (np. osoby 

zainteresowane wspinaczką czy kalisteniką). 

Uczestnicy konsultacji wyróżniali się 

różnorodnością (pełen przekrój wiekowy), 

kreatywnością oraz pozytywną energią. 
Spacer konsultacyjny, 16 października 2021



 zapewnia ładny widok na teren rekreacyjny z okien osiedla przy ul. 

Gwiaździstej,

 koncentruje obiekty pośrodku OSiR, dając zwartą zabudowę i 

atrakcyjne połączenie z basenem,

 dobrze wykorzystuje przestrzeń centralną na podstawowe dla OSiR

obiekty sportowe

KONCEPCJA 1 – dlaczego jest atrakcyjna? 



 jest przyjazna, zachęca do wejścia na teren ośrodka,

 zapewnia rekreację, zabawę dla dzieci oraz gastronomię,

 dobrze wpisuje się w obecny charakter miejsca z 

funkcjonującym torem łuczniczym

KONCEPCJA 1 – przestrzeń rekreacyjna przy Potockiej



 Układ mniej spójny i harmonijny niż w wariancie 2

 Teren rekreacyjny położony przy samej ulicy

 Ogród sensoryczny w pobliżu torów łuczniczych

KONCEPCJA 1 – wątpliwości i słabe strony



 powstaje spójna linia budynków od ul. Potockiej

 podkreśla zabytkowy charakter budynku szatniowego

 zwarta zabudowa oddziela teren rekreacyjny od ulicy

KONCEPCJA 2 – dlaczego jest atrakcyjna?



 spina układ przestrzenny i otwiera widok na 

zabytkowy budynek,

 w Warszawie brakuje takich miejsc,

 centralne położenie zachęca do spędzania czasu i 

śledzenia aktywności sportowych.

KONCEPCJA 2 – teren rekreacyjny w centralnej części ośrodka



 program terenu rekreacyjnego wymaga dopracowania

 ryzyko hałasu i zmiana charakteru dla bezpośrednich 

sąsiadów

 hale sportowe mogłyby mieć atrakcyjniejszą, lżejszą 

formę

KONCEPCJA 2 – wątpliwości i słabe strony



WNIOSKI I REKOMENDACJE



WNIOSKI

Uczestnicy konsultacji zgłosili wiele wartościowych uwag i 

pomysłów do każdej z koncepcji. Ważne jest zapewnienie 

bogatej, zróżnicowanej oferty sportowej, która 

jednocześnie pozwoli cieszyć się terenem rekreacyjnym 

oraz zielenią.   

Dla najbliższych sąsiadów OSiR kluczowe znaczenie ma 

zapewnienie komfortu życia codziennego, a więc między 

innymi zadbanie o redukcję hałasu, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa i wysoką estetykę nowych obiektów.  

Wiele grup jest gotowych kontynuować dialog z OSiR, aby 

wypracować najlepsze rozwiązania uwzględniające 

konkretne potrzeby mieszkańców i sportowców. 

Punkt konsultacyjny 16 października 2021



REKOMENDACJE

Mając przekonanie, że konsultacje są prowadzone z intencją 

wysłuchania i poważnego rozważenia wszystkich głosów, 

uczestnicy byli skłonni do rzeczowego prezentowania swoich 

stanowisk, ale też do słuchania (w trakcie spacerów badawczych 

i warsztatów) argumentów projektantów. 

Ten rodzaj dialogu warto kontynuować i rozwijać. Kolejnym 

krokiem mogłoby być znalezienie przez OSiR trwałej i stabilnej 

formy prowadzenia rozmów (np. w postaci forum czy rady 

użytkowników OSiR). Budowanie wspólnoty użytkowników OSiR

to proces rozłożony na lata, jednak obecne, pozytywne, 

doświadczenia mogłyby stanowić dobry początek oraz zasługują 

na wykorzystanie w przyszłości. Plakat z warsztatu konsultacyjnego 30 października 2021



Rozbudowa Skateparku

Ścianka wspinaczkowa

Kalistenika

Boiska na świeżym powietrzu (siatkówka, streetbal, badminton)

Ścianka tenisowa

 Lodowisko

Rozwój OSiR – rekomendacje uczestników konsultacji 1



 zachowanie zieleni (w szczególności od strony ul. Gwiaździstej) oraz zaplanowanie nowej, 

atrakcyjnej, całorocznej roślinności,

 zaprojektowanie zbiorników retencyjnych na terenie OSiR, które mogłyby gromadzić wodę 

także z okolicznych budynków,

 zadbanie o oświetlenie OSiR w taki sposób, aby nie wpływało znacząco na sąsiadów

 ograniczenie hałasu (np. ze skateparku).

Rozwój OSiR – rekomendacje uczestników konsultacji 2



CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU



CO DALEJ?

 Część zgłoszonych uwag została przyjęta bezdyskusyjnie, np. kwestie związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa przy torze łuczniczym (konieczność zaplanowania 
wału ziemnego oraz strzałochwytu);

 Część uwag stanowi inspirację do innego spojrzenia na identyfikowane dotychczas 
przez OSiR potrzeby. Pojawiły się nowe propozycje: kalistenika, ścianka 
wspinaczkowa, czy bouldering, planowana nawierzchnia kortów tenisowych. 
Materiały, które zostały przekazane przez różne grupy użytkowników będą 
punktem wyjścia do dalszych prac. Zaangażowanie użytkowników będzie 
wykorzystane przy opracowywaniu opisu zamówienia dotyczącego np. nowej 
lokalizacji skateparku, czy kalisteniki. 

 Zieleń – Wszelkie prace będą miały na celu maksymalnie możliwe utrzymanie już 
istniejącej zieleni. W obu koncepcjach są przewidziane dodatkowe nasadzenia.

Postulaty zgłoszone na warsztacie konsultacyjnym



CO DALEJ?

 Oświetlenie – Normy oświetleniowe dotyczące sposobu oświetlania miejsc publicznych będą zachowane, natomiast, tak jak 
dotychczas teren nie będzie dostępny 24h, więc nocą oświetlenie nie będzie tak intensywne. Oświetlenie meczowe będzie używane
sporadycznie i również nie późno w nocy. Dodatkowo przewidziano możliwość oświetlania tylko tej części boiska głównego na której
aktualnie odbywa się trening. 

 Skatepark – Planowany w nowej lokalizacji Skatepark będzie co najmniej takiej wielkości jak obecny obiekt. Chcemy ograniczyć 
potencjalne uciążliwości (hałas) poprzez zabudowanie terenu z możliwością utworzenia obiektu całorocznego.

 Lodowisko – Nie zamierzamy rezygnować z możliwości prowadzenia sezonowego lodowiska dla mieszkańców.

 Uwagi bardzo szczegółowe nie będą uwzględniane w koncepcji – jako dokumencie ogólnym. Zostaną natomiast wprost włączone do 
specyfikacji zamówień na projekty realizacyjne. 

 Odbędzie się spotkanie władz Dzielnicy z dyrekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji celem przedyskutowania możliwości i decyzji 
strategicznych pozwalających wybrać finalną koncepcję. Niezależnie od wybranej koncepcji pierwszym etapem, już w 2022 roku, 
będzie uporządkowanie terenu wokół stadionu i przygotowanie go do modernizacji.



AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ DZIAŁU



AKCJA INFORMACYJNA

Akcja informacyjna obejmowała strony internetowe (np. 
CKS oraz OSiR), publikowanie informacji o wydarzeniach 
konsultacyjnych na profilach Facebook, materiał w prasie, 
radio oraz TV. Poniżej przykładowe linki:

Gazeta żoliborska

Portal izoliborz

TVN Warszawa

Radio Kampus (43 minuta audycji)

Na terenie Żoliborza prowadziliśmy także akcję plakatową, 
przekazując kluczowe informacje o datach spotkań 
konsultacyjnych w miejscach często odwiedzanych przez 
mieszkańców. Plakaty z informacją o konsultacjach

https://gazetazoliborza.pl/2021/10/dwie-koncepcje-na-nowy-kompleks-sportowy-na-zoliborzu-gotowe-teraz-wypowiedza-sie-mieszkancy/
https://izoliborz.pl/artykul/jaki-osrodek-sportu/1229701
https://izoliborz.pl/artykul/jaki-osrodek-sportu/1229701
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/zoliborz/warszawa-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-modernizacji-osir-zoliborz-5449090
https://open.spotify.com/episode/5AUxtH4zYQFGmaUBmnxxPK?fbclid=IwAR03lIko7WWU54Bu89F9-R8wHQLcBbiaLQBKtZ0ZIoF43nUmE8Gwetjjh7s


Zestawienie opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji do pobrania ze strony 

konsultacje.um.warszawa.pl

Na stronach OSiR dostępne jest również pełne podsumowanie opinii mieszkańców. 

ZAŁĄCZNIKI

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/
osir-zoliborz.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Jakie-zmiany-w-OSiR-Zoliborz-podsumowanie-opinii-mieszkancow-7.12.2021.pdf


INFORMACJE

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DZIELNICY ŻOLIBORZ

KONSULTACJE ZREALIZOWALI: 

Fundacja Konsultacje Społeczne we współpracy z T-Idee

PUBLIKACJA RAPORTU:  styczeń 2022


