
W
OL

SK
A

M
ŁYNARSKA

LESZNO

OKOPOWA

TOW
AROW

A

KAROLKOW
A

GÓRCZEWSKA

PRZEJŚCIE

PODZIEMNE

opracowanie koncepcji 
przestrzeni wspólnych 
w otoczeniu biurowców 

Spark
konsultacje, rozmowy 
z mieszkańcami o tym 

"jak się tu mieszka" 

konsultacje społeczne 
– jaki skwer przy PDT

projekt odnowy skweru 
przy dawnym PDT przy 

Młynarskiej 

audyty dostępności 
przestrzeni w okolicy 

"serka wolskiego"

opracowanie projektu 
zieleni na kolonii 

wawelberga

praca z mieszkańcami 
nad koncepcją zieleni na 

Kolonii Wawelberga 

badanie i opracowanie 
wytycznych do projektu  

biura pod chmurką

budka z historiami: 
zbieranie prywatnyh 

opowieści dotyczących 
Woli 

akcja wsparcia drobnego 
handlu na Młynowie "kupuj 

lokalnie"

domek do zabaw 
dla dzieci "chatka 

sąsiadka"
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 1  ciekawe 
przestrzenie 
wspólne

Program aranżacji i atrakcji dla przestrzeni 
publicznych (placemakingowy) pomiędzy 
budynkami SPARK oraz w szerokim otocze-
niu inwestycji. Tu narodziła się koncepcja 
pszczół na dachu czy przestrzeni do pracy 
pod chmurką, które powstają przy biurow-
cach.

 2  dostępna przestrzeń

Fundacja Na Miejscu we współpracy z Fun-
dacją Integracja przeprowadziły AUDYTY 
dostępności biurowców SPARK oraz ich oto-
czenia dla osób z niepełnosprawnościami, 
seniorów oraz rodziców z dziećmi. Reko-
mendacje dotyczące likwidacji barier zosta-
ły uwzględnione w projekcie oraz upublicz-
nione. W rezultacie zlikwidowane zostanie 
m.in. niedostępne przejście podziemne 
przy ul. Młynarskiej.

 3  praca pod chmurką

Zrealizowane zostało badanie poświęcone 
uwarunkowanium pracy co-workigowej na 
otwartym powietrzu.  Przestrzeń do pracy 
pomiędzy budynkami SPARK uwzględnia 
rekomendacje użytkowników.

BADANIA

 4  konsultacje „jak się 
tu mieszka?”

Zapytaliśmy mieszkańców jak żyje się 
w okolicy „serka wolskiego”.  Jakie są zalety 
i wady tego miejsca oraz pierwsze pomysły 
na zmiany. Na tej podstawie opracowany 
został program działań sąsiedzkich.

 5  konsultacje 
otoczenia PDT

Wywiady z mieszkańcami na temat tego jak 
żyje się okolicy. Na podstawie wniosków ze 
spotkania powstał projekt architektonicz-
ny. 

 6  warsztaty: zieleń 
na kolonii

Cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkań-
cami Kolonii Wawelberga poświęconych 
wypracowaniu nowego projektu zieleni dla 
osiedla.

DzIAŁANIA sĄsIeDzkIe

 7  budka z historiami

Na Rondzie KERCELAK skupiliśmy się na 
działaniach związanych z osobistymi histo-
riami mieszkańców o Woli. Prywatne histo-
rie nagrywaliśmy w budce z historiami. 

 8  „chatka sąsiadka”

Przy ul. Młynarskiej powstała „chatka są-
siadka”. Postawiony siłami mieszkańców 
domek zabawowy dla dzieci.

 9  kupuj lokalnie na 
młynowie

Akcja wspierająca lokalny handel i usługi. 
Promowane było robienie zakupów na Woli  
m.in. przez miesiąc lokalnego kupowania 
i systemy zniżek. Akcja wsparcia lokalnego 
handlu oparta została na stworzeniu sieci 
wspierających się w systemie zniżek skle-
pów i punktów usługowych.

prOJekty przestrzeNI

 10  zieleń na kolonii 
wawelberga

W wyniku warsztatów z mieszkańcami 
Kolonii Wawelberga opracowany został 
kompleksowy projekt zieleni dla osiedla. 
Koncepcja jest punktem wyjścia do  dalszej 
aktywności mieszkańców – została złożona 
jako projekt inicjatywy lokalnej do Urzędu 
Dzielnicy Wola.

 11  projekt 
architektoniczny 
„nowa wenecja”

Przy udziale mieszkańców opracowany 
został projekt modernizacji skweru przy 
dawnym PDT przy ul. Młynarskiej. Koncep-
cja przywraca dawną świetność „Wenecji”, 
miejsce ma szansę stać się nowym centrum 
lokalnym dla społeczności Mirowa i Młyno-
wa.

partner w realizacji audytów
partner w realizacji audytów

Odnowa to cykl działań 
na rzecz wspólnych 
przestrzeni w okolicy 

„serka wolskiego”. Dbamy 
o wygodę i dostępność 

przestrzeni publicznych. 
Działania realizowane 
są przez Fundację Na 

miejscu we współpracy 
Urzędem Dzielnicy Wola, 
firmą skanska i project 

for public spaces.


