
MAL na Kołowej – zestawienie wszystkich opinii, potrzeb i propozycji, które 

pojawiły się podczas konsultacji społecznych 

 

 

Funkcje nowego Miejsca Aktywności Lokalnej: 

● sąsiedzka kawiarenka - możliwość napicia się kawy/herbaty/kakao, zjedzenia ciastka 

● przestrzeń coworkingowa, gdzie mieszkańcy mogą indywidualnie lub wspólnie 

popracować 

● Miejsce dla młodzieży, w której mogą odrabiać lekcje i planować/realizować projekty 

do szkół. Przestrzeń do wspólnej nauki. 

● Miejsce, w którym mieszkańcy mogą wymieniać się między sobą umiejętnościami 

● Miejsce, w którym mieszkańcy mogą wymieniać się książkami 

● Jadłodzielnia 

● MAL mógłby być miejscem promocji lokalnych usługodawców (rzemieślników, 

gastronomii itp,). Warto wspierać lokalny biznes. 

● “Murkowa ekipa” - dzieci wychodzące z przedszkola, mają czasem ochotę spędzić ze 

sobą jeszcze trochę czasu. Niestety w okolicy nie ma miejsca, w którym można się 

spotkać, więdz rodzice z dziećmi siadają na murku i tam spędzają czas. MAL powinien 

być miejscem, gdzie takie “murkowe ekipy” mogą się spotkać i spędzić ze sobą miło 

czas. 

● Miejsce, które zachęca mieszkańców do podejmowania wolontariatu na rzecz innych 

mieszkańców Targówka Mieszkaniowego np. młodzi pomagają seniorom. 

● MAL powinien próbować zorganizować czas dla okolicznej młodzieży, która nie ma 

gdzie się teraz spotykać. 

● Zdaniem osób dorosłych/rodziców MAL - swoimi działaniami - powinien odciągać 

dzieci od ekranów i komputerów. Powinien stawiać na to, żeby zachęcać dzieci i 

młodzież do gry w planszówki, w stare gry podwórkowe.  

 

Funkcje/sposób wykorzystania placu i zieleńca na około MAL-u: 

● na terenie Parku Wiecha miała powstać tężnia. Może warto przenieść jej lokalizację 

na teren zieleńca przy MAL-u? 

● Na terenie okalającym MAL powinny pojawić się ławki/miejsca do siedzenia. Na 

terenie zieleńca można zagospodarować mini-park. 

● Na terenie zieleńca możnaby założyć ogródek sąsiedzki, który byłby uprawiany przez 

okolicznych mieszkańców - taki jak w Domu Kultury Świt 

● dosadzenie roślin i założenie ogródka 

● Na terenie można stworzyć grill, z którego mieszkańcy mogliby korzystać w ciepłe dni 

● Zainstalowanie stojaków na rowery, przy których mieszkańcy będą mogli zostawiać 

swoje rowery. 

● Basen z piłeczkami dla dzieci 



● Na placu powinien powstać drewniany podest, na którym można organizować 

większe wydarzenia. Scena plenerowa. 

● Ciekawe, alternatywne meble miejskie np. huśtawka plenerowa + drewniane stoły 

● Hamaki i leżaki 

● Postawienie siłowni plenerowej 

● Stół do ping-ponga 

● Meble z palet 

● Altana plenerowa 

● Stworzenie kurtyny wodnej, w której mieszkańcy mogliby się schładzać podczas 

upałów. 

● Stolik w ogrodzie z planszą do warcabów/szachów w blacie 

● wzorem dla zaarażnowania części plenerowej MAL-u może być ogródek przy Domu 

Weselnym “Cicha” w Markach. Prosty, w stylu Boho. Leżaki, stoliki ze szpuli, meble z 

palet. 

● Zaaranżowanie strefy relaksu 

● Na betonie można na stałe wymalować różne stare gry podwórkowe np. klasy, tory 

do kapsli itp. 

● W zieleńcu można by zaaranżować zielony ogródek kawiarniany. Wyciąć chaszcze i 

zostawić tylko trawę i drzewa. Na trawie poustawiać stoliki i krzesła np. z dużych 

plastrów drewna. 

● Na terenie zieleńca mógłby powstać mały nietypowy plac zabaw np. naturalny plac 

zabaw z obiektami wykonanymi z naturalnych elementów np. wikliny. Ten plac 

zabaw mógłby być tematyczny - takie przestrzenie zabawy cieszą się największym 

powodzeniem wśród dzieci. Inni mieszkańcy proponowali, żeby strefę zabaw dla 

dzieci zorganizować na dziedzińcu. 

● Młodzieży bardzo podobają się kubiki na terenie Arthouse’u, które znajdują się od 

strony ulicy Handlowej. Żałują, że ta przestrzeń jest tak rzadko otwarta. Oczekiwaliby 

od Arthouse, żeby ta przestrzeń była ogólnodostępna - chcieliby się tam spotykać. 

● Stworzenie pszczelej pasieki na terenie Arthouse’u. Wokół niej możnaby organizować 

warsztaty pszczelarskie 

● Trampolina na tym terenie - to na pewno ściągnie dużo dzieci z okolicy. 

 

Pomysły na wydarzenia/działania w MAL-u: 

● Wydarzenia kulinarne - spotkania z kucharzem, dietetykiem; wspólne gotowanie (np. 

zalewajka); pieczenie ciast; zorganizowanie wymiany przepisów pomiędzy 

mieszkańcami połączone z degustacją; warsztaty kulinarne dotyczące kuchni 

wschodu lub szerzej (kuchnie świata). Pojawiły się też bardziej lokalne pomysły np. 

gotowanie potraw charakterystycznych dla Targówka Mieszkaniowego 

● Sąsiedzkie warsztaty kulinarne np. jak się robi blok czekoladowy (może poprowadzić 

jedna z mieszkanek) 



● Warsztaty dekorowania pierniczków w październiku. (może poprowadzić jedna z 

mieszkanek). 

● w MAL-u mogłyby się spotykać różne kółka zainteresowań - grupy mieszkańców, 

których łączy wspólna pasja 

● część wydarzeń mogłaby być inspirowana twórczością Wiecha - mieszkańcy są 

przywiązani do jego postaci 

● organizacja sąsiedzkich wieczorków tanecznych, potańcówek sąsiedzkich 

● organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi 

● organizowanie pokazów filmowych (1 raz w tygodniu), podczas których będą 

pokazywane stare filmy; sąsiedzkie pokazy filmowe. Wieczory filmowe w MAL-u 

● Impreza karaoke dla młodzieży 

● Pokazy filmów dla dzieci np. stare bajki 

● Bajki ze starych rzutników na slajdy. Dla dzieciaków jest to interesujące, bo jest to 

coś nowego, coś czego nie znają. 

● organizowanie plenerowych pokazów filmowych (kino plenerowe). W Parku Wiecha 

były organizowane takie pokazy, ale repertuar nie podobał się młodzieży (stare 

filmy). Przydałyby się filmy współczesne, które przyciągną młodzież. 

● Na Targówku jest problem z wandalizmem (mała architektura jest niszczona, 

przestrzeń publiczna jest zaśmiecana) - w MAL-u mogłaby się zawiązać grupa 

mieszkańców, która starałaby się temu przeciwdziałać np. organizowała wspólne 

naprawy ławek, sprzątanie terenów, zgłaszałaby akty wandalizmu do odpowiednich 

miejsc 

● Organizowanie imprez charytatywnych np. dzieciaki robią lemoniadę i sprzedają ją, 

żeby zebrać pieniądze na schronisko dla zwierząt. Możnaby też organizować wspólne 

gotowanie/pieczenie ciast - sprzedaż tych dań poszłaby na cele charytatywne. 

● W MAL-u możnaby organizować spotkania popularyzujące Targówek, których celem 

byłoby odczarowanie złej sławy osiedla. Pokazanie walorów i zalet tej okolicy. 

● Spotkania i działania dla dorosłych osób z autyzmem, które są “wysoko 

funkcjonujące” 

● Spotkania dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci brałyby udział w 

warsztatach lub bawiłyby się w swoim gronie, a rodzice mieliby chwilę, żeby ze sobą 

porozmawiać i wymienić się między sobą doświadczeniami/wiedzą. 

● Wsparcie osób wychodzących z depresji (możliwość kontaktu i rozmowy z drugim 

człowiekiem 

● Zorganizowanie wśród mieszkańców konkursy na najpiękniej ukwiecony balkon. 

Byłaby to zachęta do dbania o estetykę osiedla. Możnaby to połączyć z warsztatmi 

hodowli kwiatów na balkonie, żeby wesprzeć mieszkańców w tych działaniach. 

● Organizowanie garażówek, na którym mieszkańcy mogą sprzedawać/wymieniać się 

między sobą rzeczami, których już nie potrzebują. 

● Wspólne słuchanie muzyki 

● Spotkania wspominkowe 



● Spotkania, podczas których mieszkańcy mogą wspólnie robić na drutach i haftować. 

(może poprowadzić jedna z mieszkanek) 

● Nauka obsługi internetu 

● Organizowanie ćwiczeń fizycznych/gimnastyki dla mieszkańców 

● Zajęcia z rękodzieła, koralików, malowania na tkaninie 

● Mały “Mam talent” - konkurs dla dzieci i młodzieży, w których mieszkańcy i 

mieszkanki Targówka mogliby pokazywać swoje umiejętności 

● Sąsiedzka wymiana ubrań 

● Warsztaty taneczne dla dorosłych/dzieci 

● Wspólne rysowanie/malowanie 

● Wspólne oglądanie rozgrywek sportowych 

● Wieczorki poetyckie/dzielenie się poezją/spotkania czytelnicze 

● Warsztaty dot. ochrony środowiska (np. segregacja śmieci). Chodzi o to, żeby 

uświadamiać w tym temacie mieszkańców Targówka (poziom wiedzy jest niski). 

● Zorganizowanie sąsiedzkiego Jam Session - wspólne granie na instrumentach 

● Warsztaty ceramiczne 

● Zajęcia manualne 

● Spotkania z ekspertami dot. makijażu, mody, fryzur, stylu. 

● Wykłady prozdrowotne, porady dietetyczne 

● Rodzice dzieci, które są w tym samym wieku, mogłyby tworzyć grupy, które razem 

spotykają się w MAL-u i spędzają ze sobą czas. Dzieci mogą się wtedy bawić razem, a 

dorośli pogadać i pobyć ze sobą. 

● Organizacja spotkań tematycznych, podczas których można się czegoś nowego 

nauczyć 

● Zajęcia z modelarstwa (może poprowadzić jeden z mieszkańców) i tworzenia 

pojazdów zdalnie sterowanych. 

● Latanie dronami i małymi samolotami po okolicy. Boisko jest świetnym pasem 

startowym. 

● “Godzina ciszy” - w MAL-u jest potrzebny czas, kiedy nic się nie dzieje. Nie ma 

wydarzeń, nie gra muzyka, nie rozmawia się ze sobą. Godzina ciszy, podczas której 

można odpocząć, skupić się na sobie, poczytać książkę czy popracować.  

● Warsztaty z kaligrafii 

● Warsztaty mydlarskie (może poprowadzić mieszkanka) 

● Wspólne warsztaty dla matek z córkami np. decoupage, mydlarski 

● Warsztaty malarskie z instruktorem 

● Zajęcia dla maluchów 

● Możliwość organizowania urodzin sąsiedzkich, na które wszyscy mieszkańcy mogliby 

przyjść 

● Zajęcia sensoryczne dla dzieci, gordonki dla dzieci 

● Eksperymenty chemiczne dla dzieci 



● Warsztaty aktywizacji zawodowej dla mam + mentoring zawodowy dla młodzieży 

(może poprowadzić mieszkanka) 

● Można by było zorganizować wolontariat młodzieżowy, w ramach którego 

ósmoklasiści organizowali by korepetycję dla młodszych dzieci. Dla nich dodatkową 

motywacją mogą być punkty, które mogą zdobyć za wolontariat, które mogą im 

pomóc w dostaniu się do wymarzonego liceum 

● “Wypożyczanie babci” - rodzaj wolontariatu, który trafiałby zarówno w potrzeby 

dzieci jak i seniorów. Część seniorów/seniorek nie ma wnuków. Część dzieci nie ma 

babci/dziadka. Możnaby łączyć takie osoby ze sobą i wspierać ich wspólne 

aktywności 

● Zajęcia z zumby 

● Warsztaty plastyczne/taneczne 

● Organizowanie mini-wystaw w przestrzeni MAL-u 

● Organizowanie zawodów tanecznych. Pokazy tańców. 

● Wydarzenia rozrywkowe - kabarety, stand-upy 

 

Wyposażenie/wygląd MAL-u: 

● Przy tworzeniu projektu przestrzeni (wystroju, wyposażenia) powinniśmy wzorować 

się na kawiarni z serialu “Przyjaciele”. Ona była bardzo przytulna i atrakcyjna. 

● Duży stół + małe stoliki i fotele dookoła nich 

● Duża, wspólna kanapa (np. narożnik) - serce MAL-u, które integrowałoby 

mieszkańców 

● Ogólnodostępne Wi-Fi z dobrym transferem danych 

● Wystrój powinien się charakteryzować przytulnym, domowym klimatem np. 

wygodne kanapy zachęcające do tego, żeby dłużej na nich posiedzieć. 

● Kanapa, fotel bujany, pufy 

● Dużo miękkich miejsc do siedzenia - worki sako, poduszki itp. 

● Lodówka i półki, które będą pełnić funkcję Jadłodzielni 

● Regał z książkami, które można poczytać na miejscu + miejsce do wymiany książek 

● Regał na planszówki 

● W MAL-u mogłaby być dostępna aktualna prasa. 

● Przestrzeń MAL-u musi dawać możliwość transformacji pod różne wydarzenia. 

Dlatego wszystkie meble (np. krzesła) powinny być mobilne i łatwe do przestawiania 

lub składania. 

● Rzutnik 

● Duży telewizor, na którym można wspólnie oglądać mecze. 

● Wyposażenie kuchenne/kawiarniane - ekspres do kawy, czajnik, piekarnik, foremki 

do ciast itp. Powinien być też blat roboczy, na którym będzie można realizować różne 

kulinarne pomysły. Piekarnik i kuchenka są niezbędne bo jest dużo pomysłów 

kulinarnych. 



● W MAL-u powinno być dobre oświetlenie. Może się przydać do niektórych działań 

np. rękodzieła i robótek ręcznych, którymi interesuje się część osób, z którymi 

rozmawialiśmy podczas konsultacji. 

● Szachy, gry planszowe, gry karciane - powinny to być nowe, ciekawe planszówki, 

których mieszkańcy nie mają u siebie w domu - takie gry będą przyciągać ludzi do 

MAL-u 

● Stół bilardowy, stół do ping-ponga, piłkarzyki, rzutki 

● Konsola do gier komputerowych’ Play Station (gry z wykorzystanie kontrolera ruchu) 

- gra Just Dance. W MAL-u mogłyby być też dostępne okulary do VR, na których 

dzieci i młodzież mogłyby grać w różne gry. Na taki sprzęt większość mieszkańców 

Targówka nie może sobie pozwolić. Fajnie, jakby dzieci i młodzież mogli zapoznać się 

z VR-em w MAL-u na Kołowej. 

● Ogólnodostępny komputer, z którego mogą korzystać mieszkańcy odwiedzający MAL 

● W MAL-u przydałaby się tablica na sąsiedzkie ogłoszenia. Nie wszyscy mieszkańcy 

korzystają z internetu, więc taka analogowa forma komunikacji na pewno się 

sprawdzi. Przydałaby się też tablica, a którą trafiałyby plakaty informujące o 

wszystkich, lokalnych wydarzeniach - seniorom brakuje jednego miejsca, w którym 

mogliby się dowiedzieć o wszystkich ciekawych wydarzeniach. Na takiej tablicy 

można by też informować o lokalnych zbiórkach np. zbiórkach na rzecz dzieci z 

niepełnosprawnością. 

● Pojawił się pomysł, żeby do MAL-u mogli przychodzić mieszkańcy, którzy chcą 

popracować (coworking). Nie ma takiej przestrzeni coworkingowej na Targówku. 

Żeby umożliwić mieszkańcom pracę na Kołowej niezbędna są: wygodne miejsca do 

siedzenia przy stole, gniazdka, pod które można podłączyć laptopa, dostęp do wi-fi o 

szybkim transferze danych 

● W MAL-u powinny znaleźć się półki/regał, który służyłby wymianie książek pomiędzy 

mieszkańcami. Z książek można by też korzystać na miejscu (czytelania) 

● Wielu mieszkańców chciałoby przychodzić do MAL-u z dziećmi. Przydałby się w tym 

miejscu kącik zabaw dla dzieci wyposażony w mały stolik, krzesełka i różne zabawki. 

Dzieci mogłyby zająć się w nim sobą, a rodzice mieliby chwilę dla siebie. W takich 

kąciku mógłby też stać fotel-uszak dla dzieci, materace, po których dzieci mogą się 

przewalać. + drewniane zabawki + kuchenka do zabawy 

● Na wyposażeniu MAL-u powinny być sprzęty do starych gier podwórkowych np. 

kreda, skakanki, guma, piłka. Bardzo fajnym pomysłem jest też prowadzenie tutaj 

wypożyczalni sprzętu sportowego (piłki, deski, hulajnogi), z którego mieszkańcy 

mogliby korzystać na terenie całego Arthouse. Sprzęt do wypożyczenia powinien być 

dostosowany do przestrzeni sportowych, które już tu są i które powstaną. 

● W łazience powinien być przewijak dla dzieci 

● Materiały plastyczne dla dzieci (malowanie, rysowanie) 

● System wystawienniczy pod organizowanie małych wystaw 



● Młodzież chciałaby mieć możliwość grania w Air Soft Gun na terenie Arthouse. W 

MAL-u powinien być dostępny sprzęt niezbędny do tych rozgrywek. 

 

 

 

Inne: 

● W MAL-u, w czasie wydarzeń dla dzieci, powinny się też odbywać jakieś wydarzenia 

dla rodziców. Zazwyczaj jest tak, że rodzic przyprowadza dziecko i przez godzinę 

czeka/nudzi się. Jeśli coś byłoby dla tych rodziców organizowane, wtedy mogliby 

bardziej konstruktywnie spożytkować ten czas. 

● Mieszkańcy cieszą się, że na terenie Targówka Mieszkaniowego powstaje instytucja 

kultury. Do Domu Kultury Świt jest kiepski dojazd, co zniechęca część z nich do 

korzystania z jego oferty. 

● Promocja nie powinna odbywać się tylko kanałami internetowymi, ponieważ do 

części mieszkańców te informacje nie trafią. Gospodarze MAL-u powinni rozdawać 

ulotki na osiedlu, wieszać plakaty na klatkach schodowych (w porozumieniu ze 

spółdzielnią), żeby informacja trafiła do różnych grup wiekowych. 

● Po remoncie sali gimnastycznej Dzielnicowy Klub Sportowy powinien móc dalej 

organizować tam treningi dla dzieci i młodzieży. To jest bardzo zasłużony klub, który 

dużo zrobił dobrego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego. 

● Przestrzeń MAL-u powinna być estetyczna, żeby ładnie wyglądała na zdjęciach np. 

taka jak w Starbucksie (potrzeby młodzieży). 

● MAL powinien być otwarty w tygodniu między godziną 10 a 19 - tak żeby zarówno 

seniorzy (w godzinach przedpołudniowych) jak i osoby pracujące (w godzinach po 

pracy) mogły korzystać z przestrzeni MAL-u. Nowe miejsce powinno być też otwarte 

w weekendy. Inna grupa mieszkańców wskazywała, że MAL powinien być czynny do 

20 00. 

● Warto zadbać o to, żeby mieszkańcy dawali też coś od siebie np. umożliwienie 

mieszkańcom przynoszenia kawy/herbaty do MAL-u lub postawienie puszki, do 

której można wrzucić pieniądze na zakup tych rzeczy. Oczywiście Ci, którzy mogą 

sobie na to pozwolić, żeby to miejsce ciągle było miejscem bezpłatnym. 

● W MAL-u powinna być możliwość przyjścia z psem. Zachęciłoby to do odwiedzin 

mieszkańców, którzy regularnie wychodzą do parku Wiecha na spacery ze swoimi 

psami. Z myślą o nich w MAL-u (przed MAL-em) powinna być dostępna miska z 

wodą. 

● Mieszkańcy chcieliby mieć możliwość korzystania z boiska piłkarskiego. Tak żeby 

teren Kołowej był otwarty i żeby można było tam wejść i zagrać sobie w piłkę, kiedy 

boisko jest wolne. Tego oczekuje też młodzież. Inne boiska są pozajmowane, bo są 

wynajmowane prywatnym grupom - z tego powodu młodzież nie ma gdzie grać. 

Jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stałych terminów, podczas których 



boisko będzie ogólnodostępne dla okolicznych mieszkańców. Wtedy będzie można 

pogodzić ekonomiczny interes Arthouse’u i potrzeby mieszkańców. 

● Mieszkańcy chcieliby, żeby MAL dostosować do osób z niepełnosprawnością 

ruchową - stworzyć podjazd dla wózków, który rozwiązałby problem schodów. 

● Ważne jest to, żeby w MAL-u stworzyć domową atmosferę. Tak, żeby ludzie się znali i 

czuli się ze sobą dobrze. Tak jak było na starym bazarku na Trockiej. 

● Na Targówku jest bardzo mało miejsc zapewniających mieszkańcom rozrywkę. Tutaj 

nie ma co robić. Jest bardzo mało lokali gastronomicznych - mieszkańcy nie mają 

nawet gdzie się spotykać. 

● Przestrzenią MAL-u musi opiekować się gospodarz/animator 

● Dyżury wolontariuszek i wolontariuszy w kawiarni 

● Jedna z mieszkanek chciałaby promować na Targówku kulturę picia kawy i 

codziennych spotkań w kawiarni jaka jest na południu Europy. MAL mógłby w tym 

pomóc. 

● Przestrzeń MAL-u jest zdaniem mieszkańców bardzo mała. Istnieje potrzeba 

wybudowania większego budynku, w którym część sąsiedzkich działań będzie mogła 

się odbywać - szczególnie tych o większej skali 

● Na Targówku Mieszkaniowym nie ma przestrzeni, w której młodzież mogłaby się 

spotkać pod dachem. Spotykają się na podwórkach, w parku Wiecha i przy Teatrze 

Rampa. Kiedy pada deszcz chowają się na stacje metra. Co ciekawe, część młodzieży 

nie jest zainteresowana, żeby korzystać z przestrzeni powstającego MAL-u. Woleliby, 

żeby na osiedlu powstała plenerowa wiata, pod którą będą mogli siedzieć 

(szczególnie, kiedy pada deszcz). Młodzież jak zawsze szuka swojej własnej 

przestrzeni, w której nie będą im przeszkadzały inne grupy wiekowe - która będzie 

tylko ich. 

● MAL powinien w pierwszej kolejności prowadzić działania skierowane do dzieci. 

Ściągając dzieci przy okazji przyciągnie do tego miejsca rodziców 

● Mieszkańcy oczekują, że na terenie Arthouse-u powstanie siłownia plenerowa dla 

młodzieży (Flow Park), miejscówka do ćwiczenia parkouru, skate park 

 

 

Pomysły, które pojawiły się podczas warsztatu dla mieszkańców (15.09) 

 

Jeśli jest możliwość wyburzenia ściany oddzielającej kuchnię od dużego pokoju, to warto się 

nad tym zastanowić. Wtedy zyskamy dużą większą przestrzeń pod aranżację MAL-u i 

organizację wydarzeń sąsiedzkich. 

 

Pomieszczenie na antresoli powinno zdaniem mieszkańców zostać przeznaczone na strefę 

relaksu. Powinny się tam znaleźć worki sako, wygodne poduchy, przyjemne światło. Tam też 

można zlokalizował małą biblioteczkę z książkami. Na antresoli mieszkańcy mogliby się 

relaksować i spotykać w małym gronie (3-4 osób). 



 

W strefie wejściowej (po lewej stronie od wejścia) można zlokalizować mały magazynek, w 

którym mogłyby być przetrzymywane rzeczy, z których mieszkańcy chcą korzystać na placu 

przed MAL-em i w zieleńcu np. leżaki, sprzęt sportowy, narzędzia ogrodnicze. 

 

W MAL-u uczestnicy warsztatu oczekują zaaranżowania kącika dla dzieci. Powinien się on 

składać z miękkiej maty, małego stolika i krzesełek oraz zabawek rozwojowych. W toalecie 

powinien się znaleźć przewijak. 

 

Nad placem można stworzyć zadaszenie (stałe lub czasowe). Zadaszenie wydłużyłoby czas, 

kiedy można na Kołowej organizować większe wydarzenia sąsiedzkie. 

 

Plac powinien być zaaranżowany małą architekturą - ławkami, leżakami, stolikami 

plenerowymi i parasolami. Wtedy mieszkańcy będą chcieli korzystać z tej przestrzeni na 

codzień. 

 

Przy MAL-u powinien być ogólnodostępny kranik z wodą. Może się przydać rodzicom małych 

dzieci (mycie rąk) oraz do opiekowania się ogródkiem/zieleńcem. 

 

Jedna z uczestniczek zasugerowała, że można zdjąć asfalt z placu i zrobić angielski trawnik. 

 

Na terenie powinien stanąć też grill lub miejsce na ognisko. Taka infrastruktura będzie 

zachęcać mieszkańców do organizacji sąsiedzkich wydarzeń na terenie Kołowej. 

 

W przestrzeni warto zaaranżować też przestrzeń do zabawy dla dzieci - piaskownica, 

tunele/konstrukcje w wikliny. 

 

Stojaki na rowery i stacja naprawcza na terenie Arthouse,u. 

 

Plac powinien być oświetlony. To zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców po 

zmroku, a także wydłuży możliwość organizacji sąsiedzkich wydarzeń. 

 

W części zielonej jedna z mieszkanek proponowała zaaranżowanie ogródka zen. 

 

Mieszkańcy proponowali, żeby na terenie placu stworzyć podest (lub zaaranżować do tego 

istniejący kubik), na którym mogłyby się odbywać wydarzenia sąsiedzki. 

 

MAL powinien mieć opiekuna miejsca - gospodarza/ynię, animatora/kę. Bez takiej osoby to 

miejsce nie będzie funkcjonować zgodnie z założeniami MAL-u 

 



Według jednej z uczestniczek MAL mógłby być miejscem integracji lokalnych 

przedsiębiorców z mieszkańcami. Mieszkańcy mogliby dowiedzieć się o lokalnych 

zakładach/sklepach i poznać właścicieli. Lokalni przedsiębiorcy mogliby się poznać, 

zintegrować i planować działania społeczne dla mieszkańców lub włączenie w działania 

organizowane przez mieszkańców. 

 

Mieszkańcy mieli obawy, czy na Targówku Mieszkaniowym uda się zrealizować oddolny 

model funkcjonowania MAL-u (mieszkańcy organizują wydarzenia przy wsparciu 

animatora/gospodarza miejsca). Na osiedlu może być niewiele osób, które są chętne, żeby w 

ramach wolontariatu organizować wydarzenia sąsiedzkie. Pojawiły się też obawy co do 

formy skomplikowania tych wydarzeń - zdaniem mieszkańców możliwe są do 

przeprowadzenia tylko proste formuły. Bardziej skomplikowane działania (np. eksperymenty 

chemiczne) może być ich zdaniem trudno przeprowadzić w MAL-u. 

 

Na spotkaniu pojawili się też kibice i sympatycy klubu GKP Targówek, do którego do 

niedawna należał teren przy Kołowej. Nie chcieli oni uczestniczyć w rozmowach dotyczących 

powstawania MAL-u. Przyszli z postulatem dotyczącym modernizacji części sportowej. 

Zależy im na tym, żeby modernizacja umożliwiła rozgrywanie na boiskach piłkarskich 

oficjalnych meczów pod egidą PZPN - do tego niezbędne jest wybudowanie 3 szatni, w tym 

jednej dla sędziów (z odrębnym wejściem). Wzięliśmy kontakty od tych osób i 

zapowiedzieliśmy zorganizowanie w tej sprawie spotkania z Panią Dyrektor DK Świt i 

Arthouse - Lidią Krawczyk. 

 

Pomysły na wydarzenia - organizacja w MAL-u zbiórek charytatywnych; organizacja 

jarmarków okolicznościowych (świątecznych); zajęcia językowe; tkactwo; organizacja 

spotkań z przedstawicielami m.st. Warszawy, RSM Praga, podczas których mieszkańcy mogą 

przekazać swoje potrzeby związane z lokalnymi sprawami Targówka; zajęcia ruchowe dla 

dzieci 

 

Wyposażenie MAL-u pod kątem jego funkcji: 

 

Wydarzenia sąsiedzkie - rzutnik, ekran, system nagłaśniający 

 

Punkt informacyjny - ładna tablica, na której można wieszać ogłoszenia; podobna tablica 

ogłoszeniowa zlokalizowana na osiedlu (promocja pod kątem osób starszych); Strona MAL-u 

mogłaby zbierać u siebie informacje o wszystkich wydarzeniach dziejących się na terenie 

Targówka Mieszkaniowego; można zastosować też niestandardowe formy promocji przy 

pomocy rzutnika np. rzucanie informacji o wydarzeniach na okoliczne bloki. 

 

Wspólne spędzanie wolnego czasu - karty, szachy, gry planszowe (te nowsze, których nie 

mają mieszkańcy); stoliki i krzesła; klimatyzacja; duży telewizor i dostęp do platform 



streamingowych (Netflix, HBO, Amazon); dobry sprzęt audio wewnątrz MAL-u; konsola do 

gier (Play Station, X Box); klimatyzacja 

 

Odpoczynek - stoliki i krzesła; worki sako, maty, poduchy; półki z książkami 

 

Sąsiedzka kawiarenka - kuchenka mikrofalowa, piekarnik, ekspres do kawy, czajnik, stół 

kuchenny, lodówka, zmywarka, zastawa kuchenna (kubki, filiżanki, łyżeczki itp.), garnki, 

kawa, herbata, cukier, ściereczki, tace, baniak na wodę (lub informacja, że woda z kranu jest 

zdatna do picia - po badaniach jakości Warszawskiej Kranówki) 

 

Praca i nauka - regały na książki; dużo gniazdek, pufy, dostęp do Internetu, ogólnodostępny 

komputer, drukarka/skaner, stół, krzesła, przybory do pisania, materiały biurowe, flipchart 

 

Organizowanie zajęć i warsztatów - składane/modułowe stoły i krzesła; poduszki do 

siedzenia na ziemi; komputery; planszówki; książki; duży telewizor bądź projektor; radio z 

głośnikami; flipchart i pisaki; system ekspozycyjny; tablice korkowe; folia/maty na stoły (pod 

kątem organizowania “brudnych” warsztatów); łatwo zmywalna podłoga; kwiatki; tablica 

informacyjna 

 

Maile od mieszkańców 

 

Dzień dobry, 

  

Widziałam ogłoszenie na temat konsultacji społecznych dotyczących wydarzeń w arthouse 

na kolowej. Chciałabym zgłosić kilka pomysłów, z których bardzo chętnie bym skorzystała i 

wiem, że moi sąsiedzi z Targowka również:) 

  

1. Warsztaty ceramiczne - nauka tworzenia np. Zastawy, doniczek, biżuterii z gliny/porcelany 

  

2. Zajęcia taneczne dla dorosłych - np. Latino dla kobiet, tance standardowe dla par 

  

3. Warsztaty malarskie 

  

Z góry bardzo dziękuje za rozpatrzenie tych propozycji:) 

  

Pozdrawiam serdecznie, 

  

 

 

 

 


