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1. Przedmiot konsultacji 

Plac 3  Maja to dawne targowisko obecnie pełniące funkcję rynku miejskiego. Potocznie 

nazywany jest „patelnią” z uwagi na brak cienia i kostkę brukową pokrywającą 90% jego 

powierzchni. 

Działając zgodnie z wołomińskim „Gminnym Programem Rewitalizacji” postanowiliśmy 

w ramach przedsięwzięcia 23 o nazwie „Ożywienie Placu 3 Maja” przygotować się do 

zagospodarowania naszego „starego rynku” zupełnie od nowa. Chcieliśmy poznać oczekiwania 

mieszkańców co do tego miejsca.  Podczas konsultacji społecznych zapytaliśmy, co w tej chwili 

na placu przeszkadza najbardziej i jakim chcielibyście go widzieć w przyszłości. Projekt 

nazwaliśmy „Odetchnij na Placu 3 Maja”, ponieważ marzy nam się, żeby stary rynek miejski 

przyciągał Wołominian oferując im odpoczynek, cień i chwilę wytchnienia.  

Zamierzamy ogłosić konkurs architektoniczno-urbanistyczny skierowany do architektów 

i architektów krajobrazu. Państwa głosy i opinie posłużą jako wytyczne do koncepcji 

zagospodarowania Placu 3 Maja. Cała Polska walczy z „betonozą” – my również przyłączamy się 

do tej walki. 

 

2. Przebieg konsultacji 

Konsultacje dot. Plac 3  Maja w Wołominie ogłosiliśmy 12 lipca 2021 r. Uwagi można było 

przesyłać mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl, składać w formie pisemnej - 

osobiście lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego 

w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (w godzinach pracy urzędu) lub zgłaszać w trakcie spotkań. 

• 19 lipca br. w godz. 14.00 – 18.00 na Placu 3 Maja działał Mobilny Punkt Konsultacyjny, 

gdzie można było zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dot. placu. Ze strony 

Urzędu Miejskiego obecni byli: Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, Naczelnik 

Wydziału Urbanistyki Katarzyna Wójcik, Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju 

i Rewitalizacji Joanna Żero i inni. Bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym odwiedzający 

wypełnili 26 ankiet w formie papierowej.  

• W dniach 12-19 lipca br. na naszej stronie internetowej aktywna była ankieta online. 

Składała się z 15 pytań, w tym 1 było pytaniem otwartym. Wypełnić mógł ją każdy 

klikając w link umieszczony na oficjalnej stronie gminy Wołomin (wolomin.org). Z tej 

możliwości skorzystało 577 osób. 

 

 

3. Zgłoszone uwagi  

• Drogą mailową wpłynęła jedna propozycja:  
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„Dzień dobry, 

odnosząc się do punktu 9 ankiety, w związku z brakiem możliwości dołączenia do ankiety plików, 

w załączeniu przesyłam zdjęcie elementu architektonicznego znajdującego się we Wrocławiu, 

wykonanego z betonu powlekanego poliuretanem, który łączy funkcję unikatowego wyróżnika 

miasta z funkcją siedziska/elementu do zabawy dla dzieci. 

Dla Wołomina można by zaproponować taki element w postaci liter WWL (wykonawca nadałby 

mu żądany kolor oraz kształt i wielkość odpowiednią do łączenia funkcji siedziska z funkcją do 

bezpiecznej wspinaczki dla dzieci).” 

” 

 

Zaproponowany przez mieszkankę Wołomina element architektoniczny wydaje się być ciekawą, 

nowoczesną formą i z dobrym pomysłem jest umieszczenie takiego elementu na terenie 

naszego miasta.  

• W mobilnym punkcie konsultacyjnym niektórzy mieszkańcy zgłaszali tylko swoje 

konkretne uwagi odnoszące się estetyki placu bez udziału w akcji ankietowej. Przede 

wszystkim wskazywano na niedogodności życia mieszkańców pobliskich posesji, którzy 

narażeni są często na hałas, spowodowany wyścigami samochodowymi młodocianych 

kierowców. Część mieszkańców optowała za potrzebą powrotu do koncepcji stworzenia 

wyniesionych skrzyżowań co zmusiłoby użytkowników dróg do zredukowania prędkości 

swoich pojazdów. 

 

Część mieszkańców opowiedziała się za potrzebą stworzenia większej ilości stref z dziką 

zielenią, a jednoczesnym zredukowaniem tak zwanej „betonozy”. 
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Dla kilku osób ustawione na placu donice ogrodowe straciły swoją pierwotną estetykę 

i nadają się do wymiany. Kilka osób proponowało także stworzenie ministref 

zabawowych dla dzieci. Generalnie dominował pogląd „mniej betonu, więcej zieleni”. 

 

• Wiele z powyższych opinii znalazło potwierdzenie w odpowiedziach udzielonych 

w ankiecie online, która była częścią konsultacji społecznych „Raportu o stanie gminy…”. 

Zbiorcze wyniki ankiety, którą wypełniło 577 osób, znajdują się w załączniku nr 1 do 

Raportu z konsultacji społecznych.  

 

Najczęstszymi odpowiedziami na ankietowe pytanie „Jakie funkcje powinien spełniać plac?” 

były: 

- Umożliwić spotykanie się w ogródkach restauracyjnych (powinny tam funkcjonować 

kawiarnie, bary, restauracje).  

- Stwarzać warunki do odpoczynku wśród zieleni (na trawnikach, w otoczeniu dużych drzew).  

- Funkcje rekreacyjne (plac zabaw dla dzieci). 

 

Mieszkańcy zapytani „Jakie elementy są niezbędne na placu, żeby był dla ciebie miejscem 

atrakcyjnym?” wymieniali: 

- zacienione miejsca do siedzenia, 

- czyste, działające sanitariaty, 

- zieleń: ozdobne krzewy, trawniki, duże drzewa, 

- restauracje/kawiarnie, 

- mini-tężnię solankową, 

- edukacyjny/tematyczny plac zabaw. 

 

4. Podsumowanie 

 

O tym, że Plac 3 Maja jest miejscem istotnym i ważnym dla mieszkańców Wołomina świadczy 

fakt, że w trakcie dwutygodniowych konsultacji społecznych swoje zdanie na temat tego 

miejsca wyraziło ok. 600 osób! Ankieta online została wypełniona przez 577 osób a w Mobilnym 

Punkt Konsultacyjny odwiedziło ok. 35 osób. 

W opinii mieszkańców Plac 3 Maja obecnie nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Wołomina. 

Przeważają głosy, że dawniej to miejsce miało bardziej przyjazny zielony charakter i dobrze było 
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by ten stan przywrócić. Wśród wad Placu 3 Maja najczęściej wskazywano na zabetonowanie 

placu, czyniące z niego rozgrzaną „patelnię”. Brak dobrych warunków dla spędzania czasu 

wolnego powoduje, że miejsce jest nieatrakcyjne, przez co jest jeszcze bardziej unikane.  

Mieszkańcy chcą, aby Plac 3 maja zapewniał warunki do odpoczynku wśród zieleni w centrum 

miasta. Ideałem jest zielona enklawa z zadbanymi trawnikami pośród wysokich drzew, ławki 

stojące w zacienionych miejscach.  
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1. W jakim celu odwiedzasz Plac 3-go Maja?1. W jakim celu odwiedzasz Plac 3-go Maja?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

przechodzę/przejeżdżam w drodze do pracy, szkołyprzechodzę/przejeżdżam w drodze do pracy, szkoły
itp.itp.

28.9%28.9% 28.9%28.9% 167167

robię tu zakupyrobię tu zakupy 8.7%8.7% 8.7%8.7% 5050
pracuję tupracuję tu 1.0%1.0% 1.0%1.0% 66
mieszkam w sąsiedztwiemieszkam w sąsiedztwie 15.4%15.4% 15.4%15.4% 8989
jestem właścicielem nieruchomości położonej przyjestem właścicielem nieruchomości położonej przy
placuplacu

0.9%0.9% 0.9%0.9% 55

jestem przedsiębiorcą (prowadzę biznes przy placu)jestem przedsiębiorcą (prowadzę biznes przy placu) 0.0%0.0% 0.0%0.0% 00
spędzam czas wolnyspędzam czas wolny 33.4%33.4% 33.4%33.4% 193193
inneinne 11.6%11.6% 11.6%11.6% 6767

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 577577   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.8%99.8%
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2. Jak często przebywasz na Placu 3-go Maja lub w jego bezpośrednim2. Jak często przebywasz na Placu 3-go Maja lub w jego bezpośrednim
sąsiedztwie?sąsiedztwie?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

codzienniecodziennie 12.8%12.8% 12.9%12.9% 7474
kilka razy w tygodniukilka razy w tygodniu 27.2%27.2% 27.4%27.4% 157157
kilka razy w miesiącukilka razy w miesiącu 35.3%35.3% 35.6%35.6% 204204
kilka razy w rokukilka razy w roku 18.2%18.2% 18.3%18.3% 105105
rzadziejrzadziej 4.0%4.0% 4.0%4.0% 2323
wcalewcale 1.7%1.7% 1.7%1.7% 1010

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 573573   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.1%99.1%

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 4/79Strona 4/79



    

3. W jaki sposób najczęściej docierasz na Plac 3-go Maja?3. W jaki sposób najczęściej docierasz na Plac 3-go Maja?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

pieszopieszo 51.9%51.9% 52.1%52.1% 300300
roweremrowerem 13.8%13.8% 13.9%13.9% 8080
samochodem/motocyklemsamochodem/motocyklem 33.0%33.0% 33.2%33.2% 191191
autobusemautobusem 0.5%0.5% 0.5%0.5% 33
nie dotyczynie dotyczy 0.3%0.3% 0.3%0.3% 22

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 576576   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.7%99.7%
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4. Czy obecny wygląd placu odpowiada Twoim oczekiwaniom?4. Czy obecny wygląd placu odpowiada Twoim oczekiwaniom?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

taktak 2.1%2.1% 2.1%2.1% 1212
wystarczy wprowadzić kilka zmian żeby uzyskać dobrywystarczy wprowadzić kilka zmian żeby uzyskać dobry
efektefekt

35.5%35.5% 35.8%35.8% 205205

trzeba zaaranżować go od nowatrzeba zaaranżować go od nowa 61.6%61.6% 62.1%62.1% 356356

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 573573   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.1%99.1%
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5. Czy plac 3 Maja jest obecnie według Ciebie dobrym miejscem? (1 oznacza5. Czy plac 3 Maja jest obecnie według Ciebie dobrym miejscem? (1 oznacza
fatalnym a 5 świetnym):  fatalnym a 5 świetnym):  

na robienie zakupów?na robienie zakupów? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 27.5%27.5% 155155
22 26.6%26.6% 150150
33 29.7%29.7% 167167
44 11.0%11.0% 6262
55 5.2%5.2% 2929

aby zjeść posiłek?aby zjeść posiłek? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 62.4%62.4% 352352
22 18.3%18.3% 103103
33 9.2%9.2% 5252
44 4.4%4.4% 2525
55 5.7%5.7% 3232

na odpoczynek, spacery, rekreację, rozrywkę?na odpoczynek, spacery, rekreację, rozrywkę? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 36.3%36.3% 205205
22 31.3%31.3% 177177
33 17.7%17.7% 100100
44 6.2%6.2% 3535
55 8.5%8.5% 4848

na spotkania towarzyskie?na spotkania towarzyskie? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 31.6%31.6% 178178
22 29.4%29.4% 166166
33 20.2%20.2% 114114
44 8.3%8.3% 4747
55 10.5%10.5% 5959

na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych,na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych,
koncertów?koncertów?

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 9.1%9.1% 5252
22 12.5%12.5% 7171
33 29.3%29.3% 167167
44 29.9%29.9% 170170
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na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych,na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych,
koncertów?koncertów?

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

55 19.2%19.2% 109109

na prowadzenie sklepu?na prowadzenie sklepu? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 16.1%16.1% 9090
22 25.7%25.7% 144144
33 33.4%33.4% 187187
44 17.7%17.7% 9999
55 7.1%7.1% 4040

na prowadzenie innych usług?na prowadzenie innych usług? Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 15.4%15.4% 8686
22 24.6%24.6% 137137
33 31.8%31.8% 177177
44 18.5%18.5% 103103
55 9.7%9.7% 5454

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 574574   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.3%99.3%
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6. Jakie funkcje powinien spełniać plac (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?6. Jakie funkcje powinien spełniać plac (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

odpoczynek wśród zieleniodpoczynek wśród zieleni 89.8%89.8% 90.9%90.9% 519519
przestrzeń na wydarzenia kulturalne: koncerty, kinoprzestrzeń na wydarzenia kulturalne: koncerty, kino
letnie itp.letnie itp.

70.6%70.6% 71.5%71.5% 408408

spotkania towarzyskie,spotkania towarzyskie, 72.0%72.0% 72.9%72.9% 416416
przestrzeń restauracyjno-kawiarnianaprzestrzeń restauracyjno-kawiarniana 78.7%78.7% 79.7%79.7% 455455
inne (napisz jakie)inne (napisz jakie) 3.1%3.1% 3.2%3.2% 1818
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 6.6%6.6% 6.7%6.7% 3838

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 571571   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.8%98.8%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu
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7. Jakie elementy są niezbędne żeby plac był dla Ciebie miejscem atrakcyjnym7. Jakie elementy są niezbędne żeby plac był dla Ciebie miejscem atrakcyjnym
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)? 

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

duże drzewaduże drzewa 78.4%78.4% 79.3%79.3% 453453
więcej zieleni niskiejwięcej zieleni niskiej 61.9%61.9% 62.7%62.7% 358358
trawnik, na którym można np. rozłożyć leżaktrawnik, na którym można np. rozłożyć leżak 68.0%68.0% 68.8%68.8% 393393
woda (np. fontanna)woda (np. fontanna) 50.7%50.7% 51.3%51.3% 293293
miejsce na ogródki kawiarnianemiejsce na ogródki kawiarniane 76.5%76.5% 77.4%77.4% 442442
ławkiławki 60.2%60.2% 60.9%60.9% 348348
Inne (napisz jakie)Inne (napisz jakie) 3.8%3.8% 3.9%3.9% 2222
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 9.7%9.7% 9.8%9.8% 5656

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 571571   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.8%98.8%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 2 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 2 do raportu
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8. Co zachęciłoby Cię jako przedsiębiorcę do otwarcia kawiarni lub restauracji8. Co zachęciłoby Cię jako przedsiębiorcę do otwarcia kawiarni lub restauracji
przy placu? przy placu? 

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 Przyjazne, zielone otoczenie Przyjazne, zielone otoczenie 
22 możliwośc sprzedaży niskoprocentowych alkoholimożliwośc sprzedaży niskoprocentowych alkoholi
33 Promowanie rynku jako miejsce spotkań, dozór straży miejskiej, aby nie niszczonoPromowanie rynku jako miejsce spotkań, dozór straży miejskiej, aby nie niszczono

rynku. rynku. 
44 Odpowiednio zaaranżowany płac aby przyciągał ludzi. Odpowiednio zaaranżowany płac aby przyciągał ludzi. 
55 Urokliwa i prestiżowa atmosfera okolicy Urokliwa i prestiżowa atmosfera okolicy 
66 Zieleń, cieńZieleń, cień
77 Miejsce na lokalizację, preferencyjne stawki oplat pierwszy rok lub 2 lataMiejsce na lokalizację, preferencyjne stawki oplat pierwszy rok lub 2 lata
88 Lepszy wizerunek i porządekLepszy wizerunek i porządek
99 BrakBrak

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 251251   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 43.4%43.4%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 3 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 3 do raportu
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9. Czy masz pomysł na element placu , który byłby unikatowym wyróżnikiem9. Czy masz pomysł na element placu , który byłby unikatowym wyróżnikiem
miasta? Na przykład nawiązujący do historii placu?miasta? Na przykład nawiązujący do historii placu?

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 Ścieżki szutrowae, a pomiędzy nimi trawniki Ścieżki szutrowae, a pomiędzy nimi trawniki 
22 nienie
33 Nie bardzo. Nie bardzo. 
44 Nie Nie 
55 BrakBrak
66 Nie mam.Nie mam.
77 Budynek usługowy nawiązujący do dawnych czasów lub element architektoniczny  Budynek usługowy nawiązujący do dawnych czasów lub element architektoniczny  
88 Coś związanego z naszą hutą. Coś związanego z naszą hutą. 
99 Mała funkcja targowaMała funkcja targowa

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 190190   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 32.9%32.9%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 4 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 4 do raportu
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10. Czy jesteś za ograniczeniem ruchu samochodowego w obrębie ulic10. Czy jesteś za ograniczeniem ruchu samochodowego w obrębie ulic
bezpośrednio przyległych do Placu 3 Maja? bezpośrednio przyległych do Placu 3 Maja? 

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zdecydowanie tak – obszar powinien być tylko dlazdecydowanie tak – obszar powinien być tylko dla
pieszych i rowerzystówpieszych i rowerzystów

25.6%25.6% 26.2%26.2% 148148

raczej tak, ruch samochodowy powinien byćraczej tak, ruch samochodowy powinien być
dopuszczony, ale z ograniczeniem większym niż terazdopuszczony, ale z ograniczeniem większym niż teraz

30.3%30.3% 31.0%31.0% 175175

nie, obecne rozwiązanie jest satysfakcjonującenie, obecne rozwiązanie jest satysfakcjonujące 41.9%41.9% 42.8%42.8% 242242

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 565565   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 97.8%97.8%
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11. Jak oceniasz ilość miejsc parkingowych w obszarze placu?11. Jak oceniasz ilość miejsc parkingowych w obszarze placu?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

jest wystarczającajest wystarczająca 45.3%45.3% 46.3%46.3% 262262
brakuje miejsc dla wszystkichbrakuje miejsc dla wszystkich 28.2%28.2% 28.8%28.8% 163163
brakuje miejsc dla mieszkańcówbrakuje miejsc dla mieszkańców 1.4%1.4% 1.4%1.4% 88
powinni tu parkować wyłącznie mieszkańcypowinni tu parkować wyłącznie mieszkańcy 8.0%8.0% 8.1%8.1% 4646
nie powinno tu być możliwości parkowanianie powinno tu być możliwości parkowania 15.1%15.1% 15.4%15.4% 8787

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 566566   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 97.9%97.9%
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12. Czy jesteś za ograniczeniem parkowania samochodów na ulicy Kościelnej12. Czy jesteś za ograniczeniem parkowania samochodów na ulicy Kościelnej
od Placu 3 Maja do ulicy Legionów? od Placu 3 Maja do ulicy Legionów? 

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

taktak 44.1%44.1% 45.4%45.4% 255255
nienie 53.1%53.1% 54.6%54.6% 307307

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 562562   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 97.2%97.2%
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13. Czy uważasz, że lokalizacja pomnika Jana Pawła II na Placu 3-go Maja jest:13. Czy uważasz, że lokalizacja pomnika Jana Pawła II na Placu 3-go Maja jest:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

dobradobra 15.2%15.2% 11.5%11.5% 8888
neutralna (lub jest mi obojętna)neutralna (lub jest mi obojętna) 44.3%44.3% 33.4%33.4% 256256
problematyczna (napisz dlaczego)problematyczna (napisz dlaczego) 38.2%38.2% 28.8%28.8% 221221
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 34.9%34.9% 26.3%26.3% 202202

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 767767   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 5 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 5 do raportu
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14. Oceń poziom bezpieczeństwa na terenie Placu 3 Maja w skali 1-5, gdzie 114. Oceń poziom bezpieczeństwa na terenie Placu 3 Maja w skali 1-5, gdzie 1
oznacza bardzo niski poziom bezpieczeństwa a 5 bardzo wysokioznacza bardzo niski poziom bezpieczeństwa a 5 bardzo wysoki

poziom bezpieczeństwapoziom bezpieczeństwa Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

11 13.0%13.0% 7474
22 23.6%23.6% 134134
33 39.8%39.8% 226226
44 18.7%18.7% 106106
55 4.9%4.9% 2828

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 568568   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.3%98.3%
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15. Inne uwagi i spostrzeżenia:15. Inne uwagi i spostrzeżenia:

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 Brak zieleni, za dużo betonu, brak nadzoru, policja nie odwiedza tego miejsca, jestBrak zieleni, za dużo betonu, brak nadzoru, policja nie odwiedza tego miejsca, jest

tam po prostu paskudnie tam po prostu paskudnie 
22 Czy nasze miasto stać na taką inwestycję, kiedy tyle miejsc jest zaniedbanych iCzy nasze miasto stać na taką inwestycję, kiedy tyle miejsc jest zaniedbanych i

brudnych, zielsko rośnie wszędzie, zieleń miejska, ronda, trawniki są zadbane tylkobrudnych, zielsko rośnie wszędzie, zieleń miejska, ronda, trawniki są zadbane tylko
przy urzędzie. Może warto najpierw zadbać o pozostałe rejony miasta a gdy juzprzy urzędzie. Może warto najpierw zadbać o pozostałe rejony miasta a gdy juz
wszystko będzie zrobione zmieniać to, co jest w miarę ogarnięte. wszystko będzie zrobione zmieniać to, co jest w miarę ogarnięte. 

33 Należy mieć na uwadze iż dużo drzew spowoduje duża ilość ptaków gdzie jest naNależy mieć na uwadze iż dużo drzew spowoduje duża ilość ptaków gdzie jest na
placów zabaw dla dzieci w pobliżu. Obecnie nie jest to miłe miejsce do odpoczynkuplaców zabaw dla dzieci w pobliżu. Obecnie nie jest to miłe miejsce do odpoczynku
ponieważ jest zanieczyszczone przez ptaki.ponieważ jest zanieczyszczone przez ptaki.

44 Brak Brak 
55 Mieszkanie obok „patelni” to istny dramat! Z utęsknieniem wspominam lataMieszkanie obok „patelni” to istny dramat! Z utęsknieniem wspominam lata

dzieciństwa w których to miejsce miało jakikolwiek klimat. Trawa, drzewa i krzewydzieciństwa w których to miejsce miało jakikolwiek klimat. Trawa, drzewa i krzewy
dające cień. Dziś to miejsce (przykro to pisać) za dnia wegetacji alkoholików, adające cień. Dziś to miejsce (przykro to pisać) za dnia wegetacji alkoholików, a
wieczorami fanatyków taniego tuningu aut którzy uprzykrzają życie swoimiwieczorami fanatyków taniego tuningu aut którzy uprzykrzają życie swoimi
popisami. Zieleń i ograniczenie ruchu wokół placu - to moje spostrzeżenie wpopisami. Zieleń i ograniczenie ruchu wokół placu - to moje spostrzeżenie w
pigułce.  pigułce.  

66 Na placu przebywa bardzo dużo osób pijanych, tzw żulików, starych pijaczków lubNa placu przebywa bardzo dużo osób pijanych, tzw żulików, starych pijaczków lub
osób wyglądających jak bezdomni, na pewno nie zachęcają do spędzania tamosób wyglądających jak bezdomni, na pewno nie zachęcają do spędzania tam
czasuczasu

77 Jeśli myślimy o trawniku, to należałoby pomyśleć również o tym, żeby nie kosić goJeśli myślimy o trawniku, to należałoby pomyśleć również o tym, żeby nie kosić go
zbyt często i rozplanować np. łąki kwietne. Zrezygnowałabym z nadmiernegozbyt często i rozplanować np. łąki kwietne. Zrezygnowałabym z nadmiernego
korzystania z tworzyw sztucznych (np. z plastikowych dachów etc.), bo tego możekorzystania z tworzyw sztucznych (np. z plastikowych dachów etc.), bo tego może
dostarczyć natura. Należałoby pomyśleć również o koszach na śmieci (większej ichdostarczyć natura. Należałoby pomyśleć również o koszach na śmieci (większej ich
liczbie lub większych pojemnikach), a także o rozplanowaniu przestrzeni tak, żebyliczbie lub większych pojemnikach), a także o rozplanowaniu przestrzeni tak, żeby
była samowystarczalna (wspomniane łąki kwietne i odbetonowanie przestrzenibyła samowystarczalna (wspomniane łąki kwietne i odbetonowanie przestrzeni
pomoże w nawadnianiu i zatrzymaniu przez rośliny wody na dłuższy czas).pomoże w nawadnianiu i zatrzymaniu przez rośliny wody na dłuższy czas).
Najważniejsza w planowaniu powinna być ekologia i myślenie o zmianachNajważniejsza w planowaniu powinna być ekologia i myślenie o zmianach
klimatycznych, które przyniesie przyszłość.klimatycznych, które przyniesie przyszłość.

88 Realny monitoringRealny monitoring
99 ..

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 140140   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 24.2%24.2%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 6 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 6 do raportu
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16. Mieszkam:16. Mieszkam:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

w pobliżu placu (nie dalej niż 1 km)w pobliżu placu (nie dalej niż 1 km) 34.1%34.1% 34.5%34.5% 197197
na terenie miastana terenie miasta 51.7%51.7% 52.4%52.4% 299299
na terenie sołectwana terenie sołectwa 10.2%10.2% 10.3%10.3% 5959
nie jestem mieszkańcem gminynie jestem mieszkańcem gminy 2.8%2.8% 2.8%2.8% 1616

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 571571   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.8%98.8%
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17. Płeć:17. Płeć:

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 KobietaKobieta
22 Kobieta Kobieta 
33 KobietaKobieta
44 MężczyznaMężczyzna
55 Kobieta Kobieta 
66 mężczyznamężczyzna
77 KobietaKobieta
88 KobietaKobieta
99 Kobieta Kobieta 

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 510510   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 88.2%88.2%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 7 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 7 do raportu
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18. Wiek:18. Wiek:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

mniej niż 16 latmniej niż 16 lat 1.0%1.0% 1.0%1.0% 66
16 - 25 lat16 - 25 lat 20.1%20.1% 20.2%20.2% 116116
26 - 40 lat26 - 40 lat 48.4%48.4% 48.9%48.9% 280280
41 – 65 lat41 – 65 lat 26.5%26.5% 26.7%26.7% 153153
więcej niż 65 latwięcej niż 65 lat 3.1%3.1% 3.1%3.1% 1818

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 573573   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.1%99.1%
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19. Wykształcenie:19. Wykształcenie:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

podstawowepodstawowe 2.6%2.6% 2.6%2.6% 1515
zawodowezawodowe 2.9%2.9% 3.0%3.0% 1717
średnieśrednie 30.1%30.1% 30.4%30.4% 174174
jestem w trakcie studiówjestem w trakcie studiów 7.6%7.6% 7.7%7.7% 4444
wyższewyższe 55.9%55.9% 56.4%56.4% 323323

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 573573   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 99.1%99.1%
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Załącznik nr 1Załącznik nr 1

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 6 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 6 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Sprzedaz warzyw i owoców Sprzedaz warzyw i owoców
22  Miejsce na koncerty i kino jest w p. Wodiczki Miejsce na koncerty i kino jest w p. Wodiczki
33  Plac zabaw dla dzieci Plac zabaw dla dzieci
44  Bary, Myśliwiec możliwość spożycia alkoholu Bary, Myśliwiec możliwość spożycia alkoholu
55  Aby można było odpocząć w cieniu, coś zjeść i się napić. Wyjść na spacer z Aby można było odpocząć w cieniu, coś zjeść i się napić. Wyjść na spacer z

dzieckiemdzieckiem
66  Możliwość spotkań, a nie tylko imprez pod pomnikiem. Możliwość spotkań, a nie tylko imprez pod pomnikiem.
77  Plac powinien spełniać funkcję tak jak inne tego typu place w Polsce. Wszystkie Plac powinien spełniać funkcję tak jak inne tego typu place w Polsce. Wszystkie

Ptzedewszsyttkim przedsiębiorcy powinni dostać teren do dzierżawy i można byPtzedewszsyttkim przedsiębiorcy powinni dostać teren do dzierżawy i można by
zrobić ogródki gastronomiczne z z jedzeniem i zimnym piwemzrobić ogródki gastronomiczne z z jedzeniem i zimnym piwem

88  Targ Targ
99  Fontanna,kawierenki, duzo zieleni(trawa nie beton) Fontanna,kawierenki, duzo zieleni(trawa nie beton)
1010  Wszytko z umiarem. Żeby teraz nie okazało się że plac stanie się jedna wielka Wszytko z umiarem. Żeby teraz nie okazało się że plac stanie się jedna wielka

gastronomią.gastronomią.
1111  Potrzeba więcej zieleni w tym miejscu Potrzeba więcej zieleni w tym miejscu
1212  Rekreacyjne Rekreacyjne
1313  ekspozycja ładnych, trwalych roślin ekspozycja ładnych, trwalych roślin
1414  Powinno być to miejsce przyjazne mieszkańcom gdzie po pracy można spotkać się Powinno być to miejsce przyjazne mieszkańcom gdzie po pracy można spotkać się

ze znajomymi i odpocząć. Były kiedyś kawiarnie przy placu ale siebie utrzymały.ze znajomymi i odpocząć. Były kiedyś kawiarnie przy placu ale siebie utrzymały.
Przede wszystkim trzeba zmienić postrzeganie patelni przez mieszkańców miastaPrzede wszystkim trzeba zmienić postrzeganie patelni przez mieszkańców miasta

1515  Tak zwana patelnia, nie powinna być patelnia, powinno być więcej zieleni, za dużo Tak zwana patelnia, nie powinna być patelnia, powinno być więcej zieleni, za dużo
płytek. Więcej trawy, drzew i krzewówpłytek. Więcej trawy, drzew i krzewów

1616  rekeacja dla dzieci rekeacja dla dzieci
1717  Jazda samochodem wokolo patelni to tradycja wolominska Jazda samochodem wokolo patelni to tradycja wolominska
1818  Zlikwidować zardzewiałe skrzynie. Drzewa posadzić we właściwe miesce. Zlikwidować zardzewiałe skrzynie. Drzewa posadzić we właściwe miesce.
1919  zlikwidować zardzewiałe skrzynie, drzewa posadzić w koło placu zlikwidować zardzewiałe skrzynie, drzewa posadzić w koło placu
2020  plac zabaw dla dzieci plac zabaw dla dzieci
2121  Tężnie - to dobry pomysł Tężnie - to dobry pomysł
2222  Rekreacja: stoły do ping-pong itp Rekreacja: stoły do ping-pong itp
2323  Uzdrowiskowa - tężnia solankowa Uzdrowiskowa - tężnia solankowa
2424  miejsce na pikniki miejsce na pikniki
2525  Żadnych kafejek alkoholowych tu nie powinno byc Żadnych kafejek alkoholowych tu nie powinno byc
2626  Miasteczko rowerowe-sciezki edukacyjne ze znakami drogowymi oraz do jedzenia Miasteczko rowerowe-sciezki edukacyjne ze znakami drogowymi oraz do jedzenia

tak po prostutak po prostu
2727  miejsce przyjazne dzieciom - może tematyczny plac zabaw? miejsce przyjazne dzieciom - może tematyczny plac zabaw?
2828  ogródki restauracyjne z jedzeniem, alkoholem i muzyką ogródki restauracyjne z jedzeniem, alkoholem i muzyką
2929  Stół do ping ponga Stół do ping ponga
3030  mniej zabetonowanych powierzchni i drzew w donicach, bardziej naturalne mniej zabetonowanych powierzchni i drzew w donicach, bardziej naturalne
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przestrzenieprzestrzenie

3131  Zwłaszcza brakuje kawiarni, lodziarni, restauracji, może miejscowego browaru? Zwłaszcza brakuje kawiarni, lodziarni, restauracji, może miejscowego browaru?
Miejsce jest martwe.Miejsce jest martwe.

3232  Kurtyna wodna w lato, fontanna działająca, zrobienie coś aby tych meneli tyłu tam Kurtyna wodna w lato, fontanna działająca, zrobienie coś aby tych meneli tyłu tam
nie byłonie było

3333  tężnia solankowa, miejsce spacerów dla ludzi starszych tężnia solankowa, miejsce spacerów dla ludzi starszych
3434  miejsce na spacery dla osób starszych miejsce na spacery dla osób starszych
3535  Mozna wybudować fontanny na wzór tych w -W-wie na podzamczu Mozna wybudować fontanny na wzór tych w -W-wie na podzamczu
3636  Kino letnie , co jakiś czas bazarek aby móc sprzesac nieużywane rzeczy , Kino letnie , co jakiś czas bazarek aby móc sprzesac nieużywane rzeczy ,
3737  Tężnia solankowa Tężnia solankowa
3838  bezpieczne miejsce na odpoczynek dla starszych ludzi bezpieczne miejsce na odpoczynek dla starszych ludzi

Liczba respondentów: 38Liczba respondentów: 38
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Załącznik nr 2Załącznik nr 2

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 7 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 7 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Ławek jest już dużo. Czy stać nasze miasto aby w przestrzeń Ławek jest już dużo. Czy stać nasze miasto aby w przestrzeń

zagospodarowaną(chociaż źle, ale uporządkowaną) inwestować, gdy jest tylezagospodarowaną(chociaż źle, ale uporządkowaną) inwestować, gdy jest tyle
zaniedbanych i wymagających inwestycji miejsc. Stać nas na to? Czy to co jest bazaniedbanych i wymagających inwestycji miejsc. Stać nas na to? Czy to co jest ba
placu - donice z drzewami, ławki pójdą na śmietnik? Jaki jest pomysł włodarzy - czyplacu - donice z drzewami, ławki pójdą na śmietnik? Jaki jest pomysł włodarzy - czy
niewielka inwestycja aby zazielenić plac czy ogromna inwestycja ze zniszczeniemniewielka inwestycja aby zazielenić plac czy ogromna inwestycja ze zniszczeniem
tego co już jest. Czy będzie to działanie gospodarskie czy Zniszczenie tego co jesttego co już jest. Czy będzie to działanie gospodarskie czy Zniszczenie tego co jest
aby zrobić nowa inwestycję.aby zrobić nowa inwestycję.

22  Posiadam dwójkę małych dzieci wiec dla mnie dobrym pomysłem byłoby Posiadam dwójkę małych dzieci wiec dla mnie dobrym pomysłem byłoby
stworzenie czegoś dla dzieci, ale nie płac zabaw tylko bardziej coś edukacyjnego,stworzenie czegoś dla dzieci, ale nie płac zabaw tylko bardziej coś edukacyjnego,
poznawczegopoznawczego

33  Powinny zostać zdjęte zarówno pomniki, jak i wszystko inne, co jest z betonu. Powinny zostać zdjęte zarówno pomniki, jak i wszystko inne, co jest z betonu.
Należałoby wziąć pod uwagę aktualną sytuację klimatyczną i zmiany pogody.Należałoby wziąć pod uwagę aktualną sytuację klimatyczną i zmiany pogody.
Najważniejsze są drzewa, które dają cień. Natomiast drzewa w połączeniu zNajważniejsze są drzewa, które dają cień. Natomiast drzewa w połączeniu z
betonem na nic się nie zdadzą. Przestrzeń powinna być odbetonowana, abetonem na nic się nie zdadzą. Przestrzeń powinna być odbetonowana, a
ustawienie ławek pomyślane tak, żeby stały w cieniu.ustawienie ławek pomyślane tak, żeby stały w cieniu.

44  Mikro-teznia solankowa, połączenie funkcjonalne z placem Wodiczki Mikro-teznia solankowa, połączenie funkcjonalne z placem Wodiczki
55  Plac zabaw Plac zabaw
66  MNIEJ BETONU MNIEJ BETONU
77  Dajcie ludziom szansę się tam spotkać. Nie tylko małolatom, które przyjeżdzają Dajcie ludziom szansę się tam spotkać. Nie tylko małolatom, które przyjeżdzają

się tam napis piwka i swobodnie odjeżdżają samochodami.się tam napis piwka i swobodnie odjeżdżają samochodami.
88  Monitoring, którego ktoś serio dogląda aby uniknąć dewastacji i deprawacji Monitoring, którego ktoś serio dogląda aby uniknąć dewastacji i deprawacji
99  ławki z zadaszeniem ławki z zadaszeniem
1010  1 ogródek kawiarniany w zupełności wystarczy. Do tego progi zwalniające na 1 ogródek kawiarniany w zupełności wystarczy. Do tego progi zwalniające na

ulicach dookoła żeby nie wyło wyścigów samochodów motocyklowych.ulicach dookoła żeby nie wyło wyścigów samochodów motocyklowych.
1111  stojaki na rowery stojaki na rowery
1212  Kosze, altany Kosze, altany
1313  Ozdobne krzewy. Ozdobne krzewy.
1414  Przestrzen dla spacerujących z psami - kosze na odchody, stojaki z miskami na Przestrzen dla spacerujących z psami - kosze na odchody, stojaki z miskami na

wodęwodę
1515  Toaleta czysta i zadbana Toaleta czysta i zadbana
1616  Progi zwalniające dookoła żeby auta nie ryczały silnikami. Progi zwalniające dookoła żeby auta nie ryczały silnikami.
1717  oświetlenie wieczorem, monitoring 24h oświetlenie wieczorem, monitoring 24h
1818  Możliwość wejścia z psem. Sanitariaty niezbędne! Możliwość wejścia z psem. Sanitariaty niezbędne!
1919  likwidacja stanowiska karmienia gołębi likwidacja stanowiska karmienia gołębi
2020  Brakuje rozglosni aby puscic muzyke brakuje klubu i ogolnie rozrywki Brakuje rozglosni aby puscic muzyke brakuje klubu i ogolnie rozrywki
2121  Mniej Straży Miejskiej !!! Mniej Straży Miejskiej !!!
2222  restauracja restauracja
2323  dobra knajpa dobra knajpa
2424  miejsce upamiętniające OSP Wołomin miejsce upamiętniające OSP Wołomin
2525  zacienione miejsca do siedzenia zacienione miejsca do siedzenia
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2626  drzewa posadzone w metalowych skrzyniach powinno się przesadzić gdyż te drzewa posadzone w metalowych skrzyniach powinno się przesadzić gdyż te

skrzynie szpecąskrzynie szpecą
2727  bepieczeństwo, cisza, miejsce relaksu bepieczeństwo, cisza, miejsce relaksu
2828  fontanna bez możliwości kąpieli fontanna bez możliwości kąpieli
2929  Koniecznie ławki położone w cieniu oraz przeniesienie pomnika papieża na inne Koniecznie ławki położone w cieniu oraz przeniesienie pomnika papieża na inne

miejsce.miejsce.
3030  Drobna rchitekturavtypu stacjonarne leżaki Drobna rchitekturavtypu stacjonarne leżaki
3131  Usunąć pomnik papieża Usunąć pomnik papieża
3232  Nadal tężnie Nadal tężnie
3333  Stoły do ping-ponga stoliki i altanki obsadzone bluszczem Stoły do ping-ponga stoliki i altanki obsadzone bluszczem
3434  kosze na smieci, poidelka, zaplanowany tak, zeby wygluszac halas, np dzieci kosze na smieci, poidelka, zaplanowany tak, zeby wygluszac halas, np dzieci
3535  Wygodna i kreatywna przestrzeń do spędzania czasu Wygodna i kreatywna przestrzeń do spędzania czasu
3636  Nadzór i monitoring Nadzór i monitoring
3737  Kilka większych drzew Kilka większych drzew
3838  stojaki na rowery stojaki na rowery
3939  jakaś fajna kawiarnia byłaby super jakaś fajna kawiarnia byłaby super
4040  Niski płotek (symboliczny) do koła lub żywopłot z krzewów ozdobnych do 50 cm w Niski płotek (symboliczny) do koła lub żywopłot z krzewów ozdobnych do 50 cm w

celu zabezpieczania dzieci przed wybiegnięciem pod koła samochodu, roślinycelu zabezpieczania dzieci przed wybiegnięciem pod koła samochodu, rośliny
miododajnemiododajne

4141  cisza - np. zakaz wjazdu/parkowania w weekendy cisza - np. zakaz wjazdu/parkowania w weekendy
4242  Usunięcie części kostki wysianie trawy i łąki z kwiatami dla owadów, na pewno Usunięcie części kostki wysianie trawy i łąki z kwiatami dla owadów, na pewno

ociepli wizereunek tego miejsca.ociepli wizereunek tego miejsca.
4343  mniej betonu mniej betonu
4444  Sprawny monitoring zapewniajacy poczucie bezpieczeństwa i czystość samego Sprawny monitoring zapewniajacy poczucie bezpieczeństwa i czystość samego

placu, wiecznie jest pełno szkieł po stluczonych butelkach imprezowiczowplacu, wiecznie jest pełno szkieł po stluczonych butelkach imprezowiczow
młodocianych i lokalnych pijaczków przesuadujacych na ławkach przy pomniku wmłodocianych i lokalnych pijaczków przesuadujacych na ławkach przy pomniku w
cieniu całymi dniami saczących alkoholcieniu całymi dniami saczących alkohol

4545  brak pomnika JP2 brak pomnika JP2
4646  Ławki z oparciem będące w cieniu drzew Ławki z oparciem będące w cieniu drzew
4747  Np. rzeźby miejskie, wystawy, elementy małej architektury zgodnie z Np. rzeźby miejskie, wystawy, elementy małej architektury zgodnie z

zaplanowaną wcześniej koncepcjizaplanowaną wcześniej koncepcji
4848  Staw, a nad stawem kładka dla pieszych Staw, a nad stawem kładka dla pieszych
4949  ławki + pergole, trejaże oplecione pnączami ławki + pergole, trejaże oplecione pnączami
5050  Kurtyna wodna, brak meneli śmierdzących, pijących, przeklinających Kurtyna wodna, brak meneli śmierdzących, pijących, przeklinających
5151  tężnia solankowa tężnia solankowa
5252  Staw, miejsce do organizacji koncertów i spotkań, miejsca aby legalnie napić się Staw, miejsce do organizacji koncertów i spotkań, miejsca aby legalnie napić się

piwapiwa
5353  tężnia solankowa tężnia solankowa
5454  Zlikwidowanie brzydkich i zardzewiałych skrzynek z drzewkami, które nie Zlikwidowanie brzydkich i zardzewiałych skrzynek z drzewkami, które nie

przypominają drzewprzypominają drzew
5555  Czwarte miejsce do zaznaczenia odpowiedzi jest bez sensu, ponieważ jest już Czwarte miejsce do zaznaczenia odpowiedzi jest bez sensu, ponieważ jest już

fontanna na placu, ale od wielu lat nie spełnia swojego zadania, gdyż nie jest wfontanna na placu, ale od wielu lat nie spełnia swojego zadania, gdyż nie jest w
ogóle włączana w trakcie lata (może 5 dni w roku działa).ogóle włączana w trakcie lata (może 5 dni w roku działa).
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5656  tężnia solankowa tężnia solankowa

Liczba respondentów: 56Liczba respondentów: 56
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Załącznik nr 3Załącznik nr 3

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 8Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 8

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Przyjazne, zielone otoczenie  Przyjazne, zielone otoczenie 
22  możliwośc sprzedaży niskoprocentowych alkoholi możliwośc sprzedaży niskoprocentowych alkoholi
33  Promowanie rynku jako miejsce spotkań, dozór straży miejskiej, aby nie niszczono Promowanie rynku jako miejsce spotkań, dozór straży miejskiej, aby nie niszczono

rynku. rynku. 
44  Odpowiednio zaaranżowany płac aby przyciągał ludzi.  Odpowiednio zaaranżowany płac aby przyciągał ludzi. 
55  Urokliwa i prestiżowa atmosfera okolicy  Urokliwa i prestiżowa atmosfera okolicy 
66  Zieleń, cień Zieleń, cień
77  Miejsce na lokalizację, preferencyjne stawki oplat pierwszy rok lub 2 lata Miejsce na lokalizację, preferencyjne stawki oplat pierwszy rok lub 2 lata
88  Lepszy wizerunek i porządek Lepszy wizerunek i porządek
99  Brak Brak
1010  Możliwość postawienia parasoli, stolików i krzeseł na placu. Całkowite wyłączenie Możliwość postawienia parasoli, stolików i krzeseł na placu. Całkowite wyłączenie

ruchu samochodów lub czasowe. Brak problemów przy koncesji na alkohol.  ruchu samochodów lub czasowe. Brak problemów przy koncesji na alkohol.  
1111  Duża liczba osób przychodzących na plac w celu rekreacji.  Duża liczba osób przychodzących na plac w celu rekreacji. 
1212  Mniejszy czynsz Mniejszy czynsz
1313  Więcej zieleni , fontanna gdzie ludzie spokojnie w upalne dni usiedli zjedli wypili Więcej zieleni , fontanna gdzie ludzie spokojnie w upalne dni usiedli zjedli wypili

zimny napój.zimny napój.
1414  Duży ogródek dla gości.  Duży ogródek dla gości. 
1515  Wsparcie z um w promocji i otwarciu biznesu Wsparcie z um w promocji i otwarciu biznesu
1616  Rewitalizacja w kierunku miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, miejsca Rewitalizacja w kierunku miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi, miejsca

spotkań towarzyskich, BRAK ZAKAZÓW I OGRANICZEŃ DLA MAŁEJ GASTRONOMII Wspotkań towarzyskich, BRAK ZAKAZÓW I OGRANICZEŃ DLA MAŁEJ GASTRONOMII W
TYM OGRÓDKI Przeniesienie pomnika JP2 z uwagi na protesty części mieszkańcówTYM OGRÓDKI Przeniesienie pomnika JP2 z uwagi na protesty części mieszkańców
co do swobodnego wykorzystania placu.  co do swobodnego wykorzystania placu.  

1717  Brak problemów jakie aktualnie są na uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Brak problemów jakie aktualnie są na uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu.
Możliwość dzierżawy kawałka placu na przygotowanie ogródka dla Klientów.Możliwość dzierżawy kawałka placu na przygotowanie ogródka dla Klientów.

1818  . .
1919  Ilość osób które odwiedza ten plac  Ilość osób które odwiedza ten plac 
2020  Nie jestem przedsiębiorcą, ale jeśli plac będzie atrakcyjny wizualnie, miasto Nie jestem przedsiębiorcą, ale jeśli plac będzie atrakcyjny wizualnie, miasto

zapewni jakieś fajne rozwiązanie lokalowe ( w pobliżu nie ma konkurencji ). Tozapewni jakieś fajne rozwiązanie lokalowe ( w pobliżu nie ma konkurencji ). To
znajdzie się chętny na poprowadzenie kawiarni / restauracji w pobliżu.znajdzie się chętny na poprowadzenie kawiarni / restauracji w pobliżu.

2121  Infrastruktura  Infrastruktura 
2222  Cena, miejsce na ogrodek Cena, miejsce na ogrodek
2323  Obecność przytulnego miejsca gdzie klienci mogliby spożywać posiłki Obecność przytulnego miejsca gdzie klienci mogliby spożywać posiłki
2424  ich dostępność  ich dostępność 
2525  Możliwość sprzedaży alkoholu  Możliwość sprzedaży alkoholu 
2626  miejsce do wystawienia ogródka - ogródki powinny być ujednolicone, podobnie jak miejsce do wystawienia ogródka - ogródki powinny być ujednolicone, podobnie jak

witryny sklepów, żeby nadać miejscu trochę więcej stonowania i elegancji, będziewitryny sklepów, żeby nadać miejscu trochę więcej stonowania i elegancji, będzie
mniej chaotycznie niż w chwili obecnej; w budynkach wokół placu niespecjalnie damniej chaotycznie niż w chwili obecnej; w budynkach wokół placu niespecjalnie da
się otworzyć ogródek - bo byłby od restauracji oddzielony drogą - co stanowisię otworzyć ogródek - bo byłby od restauracji oddzielony drogą - co stanowi
zagrożenie dla klientów jak i obsługi niosącej posiłkizagrożenie dla klientów jak i obsługi niosącej posiłki
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2727  Po pierwsze to przegonić osoby spożywające nadmiernie alkohol i śpiące na Po pierwsze to przegonić osoby spożywające nadmiernie alkohol i śpiące na

ławkach. Nie jest to przyjemne miejsce do odpoczynku czy wypicia kawy, gdy obokławkach. Nie jest to przyjemne miejsce do odpoczynku czy wypicia kawy, gdy obok
siedzi pełno pijanych osób.siedzi pełno pijanych osób.

2828  Więcej zieleni, atrakcji dla dzieci, wydarzeń kulturalnych,. W weekendy podczas Więcej zieleni, atrakcji dla dzieci, wydarzeń kulturalnych,. W weekendy podczas
wydarzeń kulturalnych zamknięcie ulicy, zakaz wjazdów samochodomwydarzeń kulturalnych zamknięcie ulicy, zakaz wjazdów samochodom

2929  Ładnie zaaranżowane miejsce, które byłoby chętnie odwiedzane przez Ładnie zaaranżowane miejsce, które byłoby chętnie odwiedzane przez
mieszkańców mieszkańców 

3030  Przeniesienie pomnika Jana Pawła 2 Przeniesienie pomnika Jana Pawła 2
3131  Wiecej zieleni, mniej betonu, ladowarki dla samochodow elektrycznych Wiecej zieleni, mniej betonu, ladowarki dla samochodow elektrycznych
3232  Chętnie odpoczywajacy tam ludzie  Chętnie odpoczywajacy tam ludzie 
3333  Częstsze wizyty ludzi, a tych z kolei brakuje, bo plac jest nieatrakcyjny. Możliwość Częstsze wizyty ludzi, a tych z kolei brakuje, bo plac jest nieatrakcyjny. Możliwość

np. Uruchomienia lodowiska w sezonie zimowym i może wrotkowiska w letnim.np. Uruchomienia lodowiska w sezonie zimowym i może wrotkowiska w letnim.
Fontanny są nieczynne.Fontanny są nieczynne.

3434  Nie jestem przedsiębiorcą, ale pewnie możliwość sprzedaży alkoholu oraz Nie jestem przedsiębiorcą, ale pewnie możliwość sprzedaży alkoholu oraz
ogródków. Kiedyś był 'grzybek", ale ceny były z kosmosu.ogródków. Kiedyś był 'grzybek", ale ceny były z kosmosu.

3535  Miejsce na ogródki Miejsce na ogródki
3636  Przystepne ceny najmu Przystepne ceny najmu
3737  Możliwość rozstawienia stolików na zewnątrz, preferencyjne stawki czynszu (jeśli Możliwość rozstawienia stolików na zewnątrz, preferencyjne stawki czynszu (jeśli

lokal/plac należy do miasta) przez pierwsze miesiące od otwarcia.lokal/plac należy do miasta) przez pierwsze miesiące od otwarcia.
3838  Skasowanie pomnika, inaczej dewotki znowu będą pisać petycje o obrazę spiżu. Skasowanie pomnika, inaczej dewotki znowu będą pisać petycje o obrazę spiżu.
3939  więcej miejsc siedzących więcej miejsc siedzących
4040  Przestrzeń zielona, która zachęciłaby ludzi do odpoczynku przy lokalu Przestrzeń zielona, która zachęciłaby ludzi do odpoczynku przy lokalu
4141  Nie jestem przedsiębiorcą (ankietę naprawdę da się zbudować stosując pytania Nie jestem przedsiębiorcą (ankietę naprawdę da się zbudować stosując pytania

filtrujące. Jeśli nie w systemie "Ankieta plus", to w wielu innych, również tychfiltrujące. Jeśli nie w systemie "Ankieta plus", to w wielu innych, również tych
darmowych) darmowych) 

4242  Miejsce na ogródek Miejsce na ogródek
4343  Zaaranżowana przestrzeń zielona bliska do spokojnego spożycia posiłku, Zaaranżowana przestrzeń zielona bliska do spokojnego spożycia posiłku,

odpoczynku i spotkań towarzyskich, która zachęciłaby mieszkańców doodpoczynku i spotkań towarzyskich, która zachęciłaby mieszkańców do
przebywania.przebywania.

4444  Koncesja na alkohol ( piwo), więcej zacienionych miejsc Koncesja na alkohol ( piwo), więcej zacienionych miejsc
4545  Miejsca do tego wydzielone. Miejsca do tego wydzielone.
4646  Bardzo dobry punkt w miescie Bardzo dobry punkt w miescie
4747   
4848  Dużo zieleni, drzew dajacych cień Dużo zieleni, drzew dajacych cień
4949  Miejsce na ogórki kawiarniane, zieleń  Miejsce na ogórki kawiarniane, zieleń 
5050  Teren zazieleniony Teren zazieleniony
5151  Miejsce na ogródek kawiarniany. Miejsce na ogródek kawiarniany.
5252  Dużo zieleni, dobre miejsce na leżaki, stoliki. Cień jest obowiązkowy  Dużo zieleni, dobre miejsce na leżaki, stoliki. Cień jest obowiązkowy 
5353  Lokalizacja. Lokalizacja.
5454  Nie wiem Nie wiem
5555  Korzystne warunki współpracy - np. Czynsz tylko na sezon  Korzystne warunki współpracy - np. Czynsz tylko na sezon 
5656  Podwórza przy placu lub wydzielone miejsca umożliwiające ustawienie stolików i Podwórza przy placu lub wydzielone miejsca umożliwiające ustawienie stolików i

parasoli na zewnątrz. Gdyby ruch samochodowy w obrębie placu zostałparasoli na zewnątrz. Gdyby ruch samochodowy w obrębie placu został
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zatrzymany, dotychczasowe miejsca parkingowe mogłyby spełnić funkcję takichzatrzymany, dotychczasowe miejsca parkingowe mogłyby spełnić funkcję takich
miejscmiejsc

5757  Korzysta oferta cenowa dzierżawy miejsca Korzysta oferta cenowa dzierżawy miejsca
5858  Nie jestem przedsiębiorca, ale żeby przyciągnąć taki kapitał proponowałbym aby Nie jestem przedsiębiorca, ale żeby przyciągnąć taki kapitał proponowałbym aby

to było miejsce wpasowujący się w minimalizm połączony z zielenią, gdzie okoto było miejsce wpasowujący się w minimalizm połączony z zielenią, gdzie oko
cieszą proste minimalistyczne formy, ale nie zapominając o przyrodziecieszą proste minimalistyczne formy, ale nie zapominając o przyrodzie

5959  czynsz czynsz
6060  Zieleń  Zieleń 
6161  Większa liczba osób (np. rodzin z dziećmi) odwiedzających plac m.in. w celach Większa liczba osób (np. rodzin z dziećmi) odwiedzających plac m.in. w celach

rekreacyjnych, poczucie bezpieczeństwa.rekreacyjnych, poczucie bezpieczeństwa.
6262  Więcej imprez na których można by zarobic więcej pieniędzy, przyjemnie miejsce Więcej imprez na których można by zarobic więcej pieniędzy, przyjemnie miejsce

żeby posiedzec pogadac żeby posiedzec pogadac 
6363  Tereny zielone z ławkami i miejscami do odpoczynku. Tereny zielone z ławkami i miejscami do odpoczynku.
6464  _ _
6565  Stworzenie z placu parku. Ludzie w letnie dni chętniej spędzają czas w Stworzenie z placu parku. Ludzie w letnie dni chętniej spędzają czas w

zacienionych miejscach niż na „patelni”zacienionych miejscach niż na „patelni”
6666  możliowść ogórdka w sezonie, możliowść sprzdeaży alkoholu, godziny otwracia wg możliowść ogórdka w sezonie, możliowść sprzdeaży alkoholu, godziny otwracia wg

mnie ustalonemnie ustalone
6767  Lokalizacja, przestrzeń,  Lokalizacja, przestrzeń, 
6868  Zamiast ulicy zrobienie deptaka tak aby ludzi mogli spacerować i wstąpić na kawę Zamiast ulicy zrobienie deptaka tak aby ludzi mogli spacerować i wstąpić na kawę

czy ciastkoczy ciastko
6969  Nie dotyczy Nie dotyczy
7070  Miłe miejsce wśród zieleni, ktora chłodzi z ciepłe dni i pozwala pooddychać Miłe miejsce wśród zieleni, ktora chłodzi z ciepłe dni i pozwala pooddychać

świeższym powietrzem w przeciwieństwie do teraźniejszego stanu rzeczy.świeższym powietrzem w przeciwieństwie do teraźniejszego stanu rzeczy.
7171  Nie dotyczy  Nie dotyczy 
7272  Możliwość lokacji barów/kawiarni bliżej placu ewentualnie ogródków Możliwość lokacji barów/kawiarni bliżej placu ewentualnie ogródków

kawiarnianych na placukawiarnianych na placu
7373  Więcej atracji Więcej atracji
7474  Więcej zieleni, może wystawy prac wołomińskich artystów.  Więcej zieleni, może wystawy prac wołomińskich artystów. 
7575  Łatwy dostęp do kawiarni, brak miejsc do okola placu na których się parkuję, to Łatwy dostęp do kawiarni, brak miejsc do okola placu na których się parkuję, to

psuje cały wygląd placu i zniechęca. psuje cały wygląd placu i zniechęca. 
7676  Nie dotyczy Nie dotyczy
7777  Raczej nic Raczej nic
7878  Sam fakt, iż jest to centum Wołomina  Sam fakt, iż jest to centum Wołomina 
7979  Niższy czynsz za lokale usługowe, więcej zieleni by zachęcić klientów do Niższy czynsz za lokale usługowe, więcej zieleni by zachęcić klientów do

odwiedzania tego miejsca. Obecnie jest ono nudne i zdecydowanie zbytodwiedzania tego miejsca. Obecnie jest ono nudne i zdecydowanie zbyt
nasłonecznione nasłonecznione 

8080  Ludzie którzy by przyszli poodpoczywac Ludzie którzy by przyszli poodpoczywac
8181  nic nic
8282  Ładnie zagospodarowany teren wokół Ładnie zagospodarowany teren wokół
8383  Więcej zieleni, co samo w sobie stwarza przyjemną atmosferę i sprzyja Więcej zieleni, co samo w sobie stwarza przyjemną atmosferę i sprzyja

wypoczynkowi. wypoczynkowi. 
8484  Możliwość rozstawienia stolików i krzeseł na terenie placu Możliwość rozstawienia stolików i krzeseł na terenie placu
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8585  Przestrzeń na ogródki  Przestrzeń na ogródki 
8686  Dobra lokalizacja  Dobra lokalizacja 
8787  Umożliwienie spędzenia czasu przez mieszkańców: pozbycie się betonu, zieleń, Umożliwienie spędzenia czasu przez mieszkańców: pozbycie się betonu, zieleń,

cień, ławki, zaordynownaie zagospodarowania lokali wokół na gastronomię(niecień, ławki, zaordynownaie zagospodarowania lokali wokół na gastronomię(nie
AGD, banki i apteki) możliwość wystawienia stolików, pozwolenie na puszczenieAGD, banki i apteki) możliwość wystawienia stolików, pozwolenie na puszczenie
muzyki, może koncerty, możliwość wystawiania straganów muzyki, może koncerty, możliwość wystawiania straganów 

8888  Więcej kawiarni w tym miejscu a nie wszędzie banki, apteki. To miejsce naokoło Więcej kawiarni w tym miejscu a nie wszędzie banki, apteki. To miejsce naokoło
powinno mieć przeróżne kawiarnie/restauracje powinno mieć przeróżne kawiarnie/restauracje 

8989  Wyłączenie ulic w koło placu żeby można było rozstawać ogródki restauracyjne  Wyłączenie ulic w koło placu żeby można było rozstawać ogródki restauracyjne 
9090  Gdyby więcej osób spędzało tam czas i było więcej wydarzeń kulturalnych Gdyby więcej osób spędzało tam czas i było więcej wydarzeń kulturalnych
9191  Tak Tak
9292  Miejsce na odpoczynek/zabawę dla rodzin z dziećmi  Miejsce na odpoczynek/zabawę dla rodzin z dziećmi 
9393  Duża ilość zieleni oraz dbałość włodarzy miasta o teren (duża ilość alkoholików Duża ilość zieleni oraz dbałość włodarzy miasta o teren (duża ilość alkoholików

spędzających tam „wolny czas”)spędzających tam „wolny czas”)
9494  dobra lokalizacja dobra lokalizacja
9595  Dużo zieleni Dużo zieleni
9696  Jak by ten płac „żył” Jak by ten płac „żył”
9797  Niskie koszty Niskie koszty
9898  Większa ilość mieszkańców przebywających na placu Większa ilość mieszkańców przebywających na placu
9999  Inne otoczenie  Inne otoczenie 
100100  Miejsca na ogródek kawiarniany lub restauracyjny po preferencyjnych warunkach Miejsca na ogródek kawiarniany lub restauracyjny po preferencyjnych warunkach
101101  Usunięcie pomnika JP2 Usunięcie pomnika JP2
102102  Likwidacja pomnika Wojtyły, która zrobiła z niego miejsce kultu. Likwidacja pomnika Wojtyły, która zrobiła z niego miejsce kultu.
103103  Zamknięcie ruchu dla samochodów, co stworzyłoby lepsze warunki dla Zamknięcie ruchu dla samochodów, co stworzyłoby lepsze warunki dla

prowadzenia gastronomii, rozstawienia ogródków gastro. Więcej wysokich drzew,prowadzenia gastronomii, rozstawienia ogródków gastro. Więcej wysokich drzew,
które dałyby cień. Na placu w miesiącach letnich jest niemożliwy do wytrzymaniaktóre dałyby cień. Na placu w miesiącach letnich jest niemożliwy do wytrzymania
upał. upał. 

104104  Nie jestem przedsiębiorcą więc nie wiem. Nie jestem przedsiębiorcą więc nie wiem.
105105  Ładne, czyste otoczenie i spokój w ciągu dnia, jak i wieczorami. Ładne, czyste otoczenie i spokój w ciągu dnia, jak i wieczorami.
106106  porządek na placu porządek na placu
107107  Dużo zieleni, parkowa, swobodna atmosfera Dużo zieleni, parkowa, swobodna atmosfera
108108  Więcej patroli, ponieważ wokół placu organizowane są wyścigi. Więcej patroli, ponieważ wokół placu organizowane są wyścigi.
109109  Przyjazna przestrzeń dla klientów (zieleń, ławki), bezpieczeństwo (oświetlenie, Przyjazna przestrzeń dla klientów (zieleń, ławki), bezpieczeństwo (oświetlenie,

monitoring), zakaz sprzedaży alkoholu.monitoring), zakaz sprzedaży alkoholu.
110110  Niska cena dzierżawy miejsca  Niska cena dzierżawy miejsca 
111111  Brak wszędzie obecnych meneli którzy śpią na ławkach i na skewrach Brak wszędzie obecnych meneli którzy śpią na ławkach i na skewrach
112112  Atrakcyjniejszy wygląd bardziej przypominający park. Atrakcyjniejszy wygląd bardziej przypominający park.
113113  Plac w centrum miasta, duża liczba potencjalnych klientów, odpowiednią Plac w centrum miasta, duża liczba potencjalnych klientów, odpowiednią

infrastruktura i odpowiedni poziom zieleni.infrastruktura i odpowiedni poziom zieleni.
114114  Zieleń, cisza i obszar ogródkowy. Zdecydowanie większa kontrola policji nad Zieleń, cisza i obszar ogródkowy. Zdecydowanie większa kontrola policji nad

pijana młodzieżąpijana młodzieżą
115115  Brak tego pomnika i infrastruktura sanitarna. Brak tego pomnika i infrastruktura sanitarna.
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116116  Więcej zieleni mniej betonowej przestrzeni Więcej zieleni mniej betonowej przestrzeni
117117  Nie prowadzę działalności Nie prowadzę działalności
118118  Miejsce na ogródek kawiarnii, może wyłączenie z ruchu ulic wokół placu? Miejsce na ogródek kawiarnii, może wyłączenie z ruchu ulic wokół placu?

Utworzenie obiecywanego niegdyż deptaka miejskiego?Utworzenie obiecywanego niegdyż deptaka miejskiego?
119119  Możliwość/ miejsce na ogródki kawiarniane Możliwość/ miejsce na ogródki kawiarniane
120120  Dobra lokalizacja Dobra lokalizacja
121121  Dużo ludzi zatrzymujących się w pobliżu Placu 3 Maja Dużo ludzi zatrzymujących się w pobliżu Placu 3 Maja
122122  Zajebiste fury na patelni duzo ludzi i melanze Zajebiste fury na patelni duzo ludzi i melanze
123123  Dobre miejsce aby zrobić coś fajnego na tym Placu Dobre miejsce aby zrobić coś fajnego na tym Placu
124124  Więcej zieleni posądzonej w gruncie nie drzewa w donicach. Demontaż pomnika Więcej zieleni posądzonej w gruncie nie drzewa w donicach. Demontaż pomnika

JPII to nie miejsce na takie figury zreszta miernej jakiści artystycznej. Miejsce doJPII to nie miejsce na takie figury zreszta miernej jakiści artystycznej. Miejsce do
modlitwy jest w kościele a nie w centrum miasta świeckiego. Ważne też aby niemodlitwy jest w kościele a nie w centrum miasta świeckiego. Ważne też aby nie
utworzyć tam huśtawek dla dzieci itp.. bo to nie sprzyja miejscu na restauracje iutworzyć tam huśtawek dla dzieci itp.. bo to nie sprzyja miejscu na restauracje i
kawiarnie. Obok jest park już pod dzieci zrobiony. W weekend powinno byćkawiarnie. Obok jest park już pod dzieci zrobiony. W weekend powinno być
ograniczenie parkowania wokół placu dla samochodów. ograniczenie parkowania wokół placu dla samochodów. 

125125  Zieleń i elementy rekreacyjne, która przyciągałaby więcej osób. Zieleń i elementy rekreacyjne, która przyciągałaby więcej osób.
126126  Atrakcyjność miejsca pod względem potencjalnych klientow Atrakcyjność miejsca pod względem potencjalnych klientow
127127  zainteresowanie klientów zainteresowanie klientów
128128  Atrakcyjne otoczenie, które przyciąga ludzi. Atrakcyjne otoczenie, które przyciąga ludzi.
129129  Możliwość utworzenia miejsca do spożycia posiłku, możliwość wypicia alkoholu na Możliwość utworzenia miejsca do spożycia posiłku, możliwość wypicia alkoholu na

terenie Placu (stoliki, parasole, itpterenie Placu (stoliki, parasole, itp
130130  Obecność mieszkańców Obecność mieszkańców
131131  innego tego typu kawiarnie/ restauracja w tym miejscu innego tego typu kawiarnie/ restauracja w tym miejscu
132132  Możliwość uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu w celu prowadzenia miłej Możliwość uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu w celu prowadzenia miłej

kawiarenki kawiarenki 
133133  ulga podatkowa  ulga podatkowa 
134134  lody, knajpa  lody, knajpa 
135135  wiele ludzi przechodzących +ładne miejsce  wiele ludzi przechodzących +ładne miejsce 
136136  Brak Brak
137137  nie zachęci bo to nie wypali nie zachęci bo to nie wypali
138138  Zamknięcie ulic bezpośrednio wokół placu żeby stworzyć deptak dla pieszych Zamknięcie ulic bezpośrednio wokół placu żeby stworzyć deptak dla pieszych
139139  Zwiększenie powierzchni zielonej (drzewa, trawniki) Zwiększenie powierzchni zielonej (drzewa, trawniki)
140140  uporządkowanie otoczenia placu, w tym wyznaczenia miejsc do parkowania na uporządkowanie otoczenia placu, w tym wyznaczenia miejsc do parkowania na

ulicach przyległych do placu (np. Kościelna na odc. Plac - Legionów); zapewnienieulicach przyległych do placu (np. Kościelna na odc. Plac - Legionów); zapewnienie
wszelkich mediów umożliwiających prowadzenie gastronomii w obrębie placuwszelkich mediów umożliwiających prowadzenie gastronomii w obrębie placu

141141  Aby prowadzić tam działalność trzeba zadbać o to aby przychodzili tam ludzie - Aby prowadzić tam działalność trzeba zadbać o to aby przychodzili tam ludzie -
wprowadzić zieleń i stworzyć miejsce niepodporządkowane samochodom. Pomożewprowadzić zieleń i stworzyć miejsce niepodporządkowane samochodom. Pomoże
także przeniesienie w jakieś inne miejsce na mapie wołomina pomnika poza plactakże przeniesienie w jakieś inne miejsce na mapie wołomina pomnika poza plac
gdyż nie raz przedstawiciele kościoła nie raz pokazały że miejsce dookoła pomnikagdyż nie raz przedstawiciele kościoła nie raz pokazały że miejsce dookoła pomnika
jest "święte" i nie wolno tam robić nic innego oprócz odmawiania modlitw (niejest "święte" i nie wolno tam robić nic innego oprócz odmawiania modlitw (nie
mówiąc o tym że postać uwieczniona na pomniku jest kontrowersyjna że względumówiąc o tym że postać uwieczniona na pomniku jest kontrowersyjna że względu
na nie jasne afiliacje z pedofilią i kryciem innych zbrodni kk).na nie jasne afiliacje z pedofilią i kryciem innych zbrodni kk).

142142  Więcej miejsca na chodnikach zamiast parkingi Więcej miejsca na chodnikach zamiast parkingi
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143143  Fajne miejsce  Fajne miejsce 
144144  Nie znam sie na prowadzeniu gastronomii Nie znam sie na prowadzeniu gastronomii
145145  Więcej zieleni,  Więcej zieleni, 
146146  Wieksza ilość zieleni Wieksza ilość zieleni
147147  Ogródki kawiarniane Ogródki kawiarniane
148148  Ogródki Ogródki
149149  Nie jestem przedsiebiorca Nie jestem przedsiebiorca
150150  Lokal wolny, możliwość budow ogródka i papieża zabierzcie. Lokal wolny, możliwość budow ogródka i papieża zabierzcie.
151151  Zmiana placu na bardziej przyjazny w codziennym użytkowaniu, obecnie w Zmiana placu na bardziej przyjazny w codziennym użytkowaniu, obecnie w

okresie letnim gdy są wysokie temp. Należy go unikać. okresie letnim gdy są wysokie temp. Należy go unikać. 
152152  Ład przestrzenny Ład przestrzenny
153153  Więcej zieleni. Więcej zieleni.
154154  Wydarzenia kulturalne. Promocje miejsca. Wydarzenia kulturalne. Promocje miejsca.
155155  Nie planuję Nie planuję
156156  Nie jestem przedsiębiorcą Nie jestem przedsiębiorcą
157157  Zielony teren Zielony teren
158158  - -
159159  Tani lokal. Możliwość pracy po godzinie 22 . Koncesja na piwo i wino Tani lokal. Możliwość pracy po godzinie 22 . Koncesja na piwo i wino
160160     
161161  Przyjazna i nowoczesna przestrzeń  Przyjazna i nowoczesna przestrzeń 
162162  Przeniesienie pomnika Papieża. Przeniesienie pomnika Papieża.
163163  Nowa aranżacja miejsca która zachęciła by ludzi do korzystania z niego, Straż Nowa aranżacja miejsca która zachęciła by ludzi do korzystania z niego, Straż

Miejska kontrolująca na bieżąco co wyeliminuje zawłaszczanie go poprzezMiejska kontrolująca na bieżąco co wyeliminuje zawłaszczanie go poprzez
miejscowych "lumpów" okupujących ławki i pijących tam alkohol.miejscowych "lumpów" okupujących ławki i pijących tam alkohol.

164164  Niska cena najmu Niska cena najmu
165165  nic  nic 
166166  Pozbycie się gołębi oraz osób pijących alkohol. Pozbycie się przewijaka do którego Pozbycie się gołębi oraz osób pijących alkohol. Pozbycie się przewijaka do którego

nie da sie podejść przez zanieczyszczenie (papierosy, plucie, butelki po alkoholu) nie da sie podejść przez zanieczyszczenie (papierosy, plucie, butelki po alkoholu) 
167167  Zielona infrastruktura, która przyciągałaby ludzi, żeby wpaść i odpocząć Zielona infrastruktura, która przyciągałaby ludzi, żeby wpaść i odpocząć
168168  Zieleń i inna aranżacja terenu Zieleń i inna aranżacja terenu
169169  Zieleń, ławeczki, stoliki Zieleń, ławeczki, stoliki
170170  Zapewnienie bezpieczeństwa i usunięcie papieża. Zapewnienie bezpieczeństwa i usunięcie papieża.
171171  Częstsza organizacja imprez/koncertów na placu.  Częstsza organizacja imprez/koncertów na placu. 
172172  Dobra lokalizacja, dużo miejsc siedzących, zieleń, fontanna. Dobra lokalizacja, dużo miejsc siedzących, zieleń, fontanna.
173173  Nie dotyczy Nie dotyczy
174174  Sama lokalizacja zachęca tylko trzeba ludzi zachęcić aby tam przebywali Sama lokalizacja zachęca tylko trzeba ludzi zachęcić aby tam przebywali
175175  Więcej zieleni, wiëcej miejsc do sidzenia Więcej zieleni, wiëcej miejsc do sidzenia
176176  Dobra lokalizacja  Dobra lokalizacja 
177177  Jeżeli plac będzie przyciągał ludzi i zachęcał do wypoczynku, to również otwarcie Jeżeli plac będzie przyciągał ludzi i zachęcał do wypoczynku, to również otwarcie

tam kawiarni/restauracji będzie opłacalne.tam kawiarni/restauracji będzie opłacalne.
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178178  Bardziej rodzinna i sprzyjająca odpoczynkowi, bezpieczna od żulów i hałaśliwej - Bardziej rodzinna i sprzyjająca odpoczynkowi, bezpieczna od żulów i hałaśliwej -

często "disco-polowej" muzyki z parkujących "passerati" i jeżdzących z piskiemczęsto "disco-polowej" muzyki z parkujących "passerati" i jeżdzących z piskiem
opon i rykiem silników wokół placu motocykli/aut.opon i rykiem silników wokół placu motocykli/aut.

179179  Zmianę przestrzeni palacu na bardziej przyjazna dla gości i przechodniów  Zmianę przestrzeni palacu na bardziej przyjazna dla gości i przechodniów 
180180  stworzona do tego odpowienia infrastruktura i klimat, brak ruchu samochodowego stworzona do tego odpowienia infrastruktura i klimat, brak ruchu samochodowego

tak by mozna bylo rozstawic parasole, brak pijaków, patrole policji1tak by mozna bylo rozstawic parasole, brak pijaków, patrole policji1
181181  położenie  położenie 
182182  Wydzielone miejsce na ogródek kawiarniany Wydzielone miejsce na ogródek kawiarniany
183183  przestrzeń na ogródki  przestrzeń na ogródki 
184184  Atrakcyjna cena wynajęcia powierzchni użytkowej. Atrakcyjna cena wynajęcia powierzchni użytkowej.
185185  Miejsce na ogródki kawiarniane, ułatwienia wynajęcia przestrzeni Miejsce na ogródki kawiarniane, ułatwienia wynajęcia przestrzeni
186186  Usunięcie pomnika JPII Usunięcie pomnika JPII
187187  Mniej betonu Mniej betonu
188188  Miejsce gdzie mogłabym mieć ogródek restauracyjny, w którym ludzie nie byłoby Miejsce gdzie mogłabym mieć ogródek restauracyjny, w którym ludzie nie byłoby

narażeni na ciągłe przejazdy samochodów w bliskiej odległościnarażeni na ciągłe przejazdy samochodów w bliskiej odległości
189189  Zmiana wystroju placu. Teraz jest dużo ławek zajętych i obskurnych przez Zmiana wystroju placu. Teraz jest dużo ławek zajętych i obskurnych przez

pijaków. pijaków. 
190190  Wiecej zieleni i mozliwosc odpoczynku w upały w cieniu Wiecej zieleni i mozliwosc odpoczynku w upały w cieniu
191191  nie jestem przedsiębiorcą nie jestem przedsiębiorcą
192192  Nowa aranżacja, poprawa bezpieczeństwa Nowa aranżacja, poprawa bezpieczeństwa
193193  Usunięcie pomnika. Usunięcie pomnika.
194194  Miejsca by klienci mogli tan usiąść spędzić czas Miejsca by klienci mogli tan usiąść spędzić czas
195195  Czyli już góry jest założenie że ma tu być tak? Czyli już góry jest założenie że ma tu być tak?
196196  Niższe czynsze Niższe czynsze
197197  nic, nie jestem przedsiębiorcą nic, nie jestem przedsiębiorcą
198198  odpowiedni lokal, a takiego tam nie ma odpowiedni lokal, a takiego tam nie ma
199199  Stworzenie tam odpowiedniej przestrzeni, spowolnienie rajdujacych wokół placu Stworzenie tam odpowiedniej przestrzeni, spowolnienie rajdujacych wokół placu

samochodów,sprawny monitoring dający poczucie bezpieczenstwa, małasamochodów,sprawny monitoring dający poczucie bezpieczenstwa, mała
infrastruktura, wiecej zieleni co przyciagnęłoby klientow, wytłumaczenie pewnyminfrastruktura, wiecej zieleni co przyciagnęłoby klientow, wytłumaczenie pewnym
czynnikom społecznym że picie piwa w ogródku latem nie obraża pomnika.czynnikom społecznym że picie piwa w ogródku latem nie obraża pomnika.

200200  Okoliczna zieleń  Okoliczna zieleń 
201201  Inne restauracje w pobliżu, więcej zieleni Inne restauracje w pobliżu, więcej zieleni
202202  Tego typu przestrzeń publiczna powinna stać się bardziej atrakcyjna dla ludzi i Tego typu przestrzeń publiczna powinna stać się bardziej atrakcyjna dla ludzi i

przyciągać ich w to miejsce. Powinno być więcej zieleni, więcej ławek. Powinny toprzyciągać ich w to miejsce. Powinno być więcej zieleni, więcej ławek. Powinny to
być częściej organizowane wydarzenia kulturalne typu letnie kino, lodowisko,być częściej organizowane wydarzenia kulturalne typu letnie kino, lodowisko,
choinka zimą itp. Muszę zniknąć z tego ternu pijaczki tego typu patologia. Planchoinka zimą itp. Muszę zniknąć z tego ternu pijaczki tego typu patologia. Plan
miejscowy powinien narzucać wygląd elewacji budynków aby docelowo placmiejscowy powinien narzucać wygląd elewacji budynków aby docelowo plac
tworzył jedną architektoniczną całość. Powinna być zgoda na ogródki restauracyjnetworzył jedną architektoniczną całość. Powinna być zgoda na ogródki restauracyjne
- to jest konieczność. - to jest konieczność. 

203203  - -
204204  Dużo osób  Dużo osób 
205205  Więcej zieleni Więcej zieleni
206206  Zieleń  Zieleń 
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207207  Więcej cienia Więcej cienia
208208  Atrakcyjność miejsca  Atrakcyjność miejsca 
209209  Więcej punktów najmu Więcej punktów najmu
210210  Zgoda na postawienie parasoli, stolików its na kawałku placu Zgoda na postawienie parasoli, stolików its na kawałku placu
211211  Ładnie zagospodarowany teren, mniejszy hałas samochodów i motorów Ładnie zagospodarowany teren, mniejszy hałas samochodów i motorów

jeżdżących wokół placu. Progi zwalniające wokół placu żeby kierowcy faktyczniejeżdżących wokół placu. Progi zwalniające wokół placu żeby kierowcy faktycznie
jechali tam wolniej.  jechali tam wolniej.  

212212  Możliwość 'ogrodkow'.  Możliwość 'ogrodkow'. 
213213  Dobra współpraca z włodarzami miasta Dobra współpraca z włodarzami miasta
214214  Więcej zacienionego miejsca, najlepiej przez naturalna roślinność. Trawniki. Więcej zacienionego miejsca, najlepiej przez naturalna roślinność. Trawniki.

Więcej miejsc do odosobnienia, a nie jedna przestrzeń, na ktorej wszystko widać. Więcej miejsc do odosobnienia, a nie jedna przestrzeń, na ktorej wszystko widać. 
215215  Przyjazna atmosfera miejsca Przyjazna atmosfera miejsca
216216  Wsparcie miasta, chociażby w organizacji imprez kulturalnych, inaczej nie widzę Wsparcie miasta, chociażby w organizacji imprez kulturalnych, inaczej nie widzę

szans na powodzenie. szans na powodzenie. 
217217  Przestrzeń dla restoraucji czy ogrodkow a nie same banki. Przestrzeń dla restoraucji czy ogrodkow a nie same banki.
218218  Dostepne odpowiednie lokale i ulgi podatkowe Dostepne odpowiednie lokale i ulgi podatkowe
219219  Więcej zieleni, wcześniej wszystko zniszczono i wybetonowano plac, umieszczając Więcej zieleni, wcześniej wszystko zniszczono i wybetonowano plac, umieszczając

donieść wyglądające jak zardzewiałe , rzekomo z drogiej blachy, nie mówiąc już odonieść wyglądające jak zardzewiałe , rzekomo z drogiej blachy, nie mówiąc już o
względach ekologicznych. względach ekologicznych. 

220220  Niskie podatki, Mało formalności w urzędzie, Wsparcie reklamowe miasta. Niskie podatki, Mało formalności w urzędzie, Wsparcie reklamowe miasta.
221221  Miejsce na obszar restauracyjny  Miejsce na obszar restauracyjny 
222222  Bardziej przyjaznej infrastrutury w obrębie placu to znaczy także w obrębie ulic Bardziej przyjaznej infrastrutury w obrębie placu to znaczy także w obrębie ulic

dochodzących do placu gdzie nie jest unormowany ruch a tylko ulica Kościelnadochodzących do placu gdzie nie jest unormowany ruch a tylko ulica Kościelna
stała się jednokierunkową reszta zaś albo jest kostka albo asfalt i dwukierunkowe.stała się jednokierunkową reszta zaś albo jest kostka albo asfalt i dwukierunkowe.
Licząc dodatkowo na aranżacje budynków okolicznych które w tej chwili nieLicząc dodatkowo na aranżacje budynków okolicznych które w tej chwili nie
spełniają potrze więc przydałby się mały punkt w obrębie placu na kramikspełniają potrze więc przydałby się mały punkt w obrębie placu na kramik
kawiarniany ale nie food truck tylko normalny budynek w drewnie na zasadziekawiarniany ale nie food truck tylko normalny budynek w drewnie na zasadzie
altany altany 

223223   Nie  Nie
224224  Warunki Warunki
225225  Niska dzierżawa miejsca. Niska dzierżawa miejsca.
226226  Dobra lokalizacja, sporo bloków w okolicy, centrum spotkań pijanych nastolatkow Dobra lokalizacja, sporo bloków w okolicy, centrum spotkań pijanych nastolatkow
227227  Plac powinien być miejscem świeckim, gdzie można otworzyć kawiarnie, pub z Plac powinien być miejscem świeckim, gdzie można otworzyć kawiarnie, pub z

piwem (i tak ludzie siedzą na ławkach z własnym alkoholem), mam wrażenie, zepiwem (i tak ludzie siedzą na ławkach z własnym alkoholem), mam wrażenie, ze
pomnik Świetego JP2 powinien stać na terenie kościoła (mimo, iz jestem osobapomnik Świetego JP2 powinien stać na terenie kościoła (mimo, iz jestem osoba
wiezaca i sam pomnik mi nie przeszkadza) a stylistyka lokali powinna byćwiezaca i sam pomnik mi nie przeszkadza) a stylistyka lokali powinna być
dopasowana do miejsca!!! JEDNOLITE REKLAMY, SZYLDY. Boje się, ze brzydotadopasowana do miejsca!!! JEDNOLITE REKLAMY, SZYLDY. Boje się, ze brzydota
wizualna okolicy zniechęci do odwiedzin mojego lokaluwizualna okolicy zniechęci do odwiedzin mojego lokalu

228228  Miejsce na ogródek oraz usunięcie pomnika papieża, przez który często wynikają Miejsce na ogródek oraz usunięcie pomnika papieża, przez który często wynikają
awantury.awantury.

229229  Miejsce do rozłożenia leżaków, stolików. Zmiana dotychczasowego charakteru Miejsce do rozłożenia leżaków, stolików. Zmiana dotychczasowego charakteru
miejsca jako punkt spotkań młodzieży i spotkania przy samochodach. miejsca jako punkt spotkań młodzieży i spotkania przy samochodach. 

230230  Brak meneli Brak meneli
231231  Cena wynajmu, lokalizacja Cena wynajmu, lokalizacja
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232232  zieleń i ogródek kawiarniany zieleń i ogródek kawiarniany
233233  Możliwość długoterminowego najmu, imprezy, obecność innych kafejek lub Możliwość długoterminowego najmu, imprezy, obecność innych kafejek lub

restauracji restauracji 
234234  Jeśli będzie zachęcało do odpoczynku i spotkań nie tylko ze znajomymi ale Jeśli będzie zachęcało do odpoczynku i spotkań nie tylko ze znajomymi ale

również możliwość integracji z mieszkańcami naszego miasta jak i okolicznychrównież możliwość integracji z mieszkańcami naszego miasta jak i okolicznych
miejscowoscimiejscowosci

235235  Zazielenienie terenu, pozwolenie na spożywanie alkoholu w wyznaczonej strefie Zazielenienie terenu, pozwolenie na spożywanie alkoholu w wyznaczonej strefie
236236  Otwarcie kawiarni czy restauracji w tym miejscy o zły pomysł z uwagi na hałas Otwarcie kawiarni czy restauracji w tym miejscy o zły pomysł z uwagi na hałas

generowany wieczorami i w nocy.generowany wieczorami i w nocy.
237237  duża liczba osób spędzających czas na placu, możliwość stworzenia letniego duża liczba osób spędzających czas na placu, możliwość stworzenia letniego

ogródkaogródka
238238  nie jestem przedsiębiorcą, ale może jakby był parking podziemny pod całym nie jestem przedsiębiorcą, ale może jakby był parking podziemny pod całym

placem to byłoby więcej potencjalnych klientów.placem to byłoby więcej potencjalnych klientów.
239239  Wyznaczone na to miejsce Wyznaczone na to miejsce
240240  Ogródki kawiarniane wśród drzew i kwiatów, uroczy klimat  Ogródki kawiarniane wśród drzew i kwiatów, uroczy klimat 
241241  Więcej zieleni, trawy, drzew przyciągnie i zatrzyma potencjalnych klientów Więcej zieleni, trawy, drzew przyciągnie i zatrzyma potencjalnych klientów

sklepu. sklepu. 
242242  Lokal do wynajęcie, lub zakupu  Lokal do wynajęcie, lub zakupu 
243243  Nic Nic
244244  Nic Nic
245245  Dofinansowanie Dofinansowanie
246246  - -
247247  Kawiarnie i ogródki na Placu 3 Maja nie są dobrym pomysłem. Już teraz Kawiarnie i ogródki na Placu 3 Maja nie są dobrym pomysłem. Już teraz

wieczorami jest tu za głośno i jest niebezpiecznie.wieczorami jest tu za głośno i jest niebezpiecznie.
248248  Ogródki i kawiarnie jeszcze bardziej obniżą komfort życia mieszkańców Ogródki i kawiarnie jeszcze bardziej obniżą komfort życia mieszkańców

okolicznych domów oraz obniża i tak niski poziom bezpieczeństwa.okolicznych domów oraz obniża i tak niski poziom bezpieczeństwa.
249249  "Odetchnij na Placu 3 Maja" - Urząd Miasta powinien zadbać, aby odetchnąć mogły "Odetchnij na Placu 3 Maja" - Urząd Miasta powinien zadbać, aby odetchnąć mogły

osoby, które mieszkają wokół placu, czyli przy ulicach Mickiewicza, Moniuszki,osoby, które mieszkają wokół placu, czyli przy ulicach Mickiewicza, Moniuszki,
Kościelnej i Placu 3 Maja, a żeby osoby mieszkające na w/w ulicach wokół placuKościelnej i Placu 3 Maja, a żeby osoby mieszkające na w/w ulicach wokół placu
mogły odetchnąć, to w nocy między godziną 22 a 6 rano powinna być cisza, abymogły odetchnąć, to w nocy między godziną 22 a 6 rano powinna być cisza, aby
można było spać, a prawie codziennie są nocne imprezy (bywało nawet że prawiemożna było spać, a prawie codziennie są nocne imprezy (bywało nawet że prawie
do godz. 05.30) z nasileniem się w weekendy, a Urząd Miasta, policja i strażdo godz. 05.30) z nasileniem się w weekendy, a Urząd Miasta, policja i straż
miejska mają gdzieś spokój tych mieszkańców (chciałoby się napisać dosadniej, bomiejska mają gdzieś spokój tych mieszkańców (chciałoby się napisać dosadniej, bo
wtedy określenie bardziej odpowiadałoby rzeczywistości). Kawiarnie lubwtedy określenie bardziej odpowiadałoby rzeczywistości). Kawiarnie lub
restauracje na placu? To chory pomysł - Szanowna Pani Burmistrz, niech Pani wrestauracje na placu? To chory pomysł - Szanowna Pani Burmistrz, niech Pani w
sąsiedztwie swojej posesji pozwoli na postawienie restauracji czy kawiarni -sąsiedztwie swojej posesji pozwoli na postawienie restauracji czy kawiarni -
ciekawe jak Pani funkcjonowałaby w pracy po nieprzespanych nocach? Jak do tejciekawe jak Pani funkcjonowałaby w pracy po nieprzespanych nocach? Jak do tej
pory, to Urząd Miasta bardziej dba o nocnych imprezowiczów niż o mieszkańców,pory, to Urząd Miasta bardziej dba o nocnych imprezowiczów niż o mieszkańców,
którzy w nocy chcą zasnąć. Wołomin to nie miejscowość turystyczna aniktórzy w nocy chcą zasnąć. Wołomin to nie miejscowość turystyczna ani
uzdrowiskowa, aby było pełno kawiarni czy restauracji. Wystarczy już piwiarnia nauzdrowiskowa, aby było pełno kawiarni czy restauracji. Wystarczy już piwiarnia na
roku Moniuszki i Mickiewicza. Już Pani poprzednik zezwolił na postawienieroku Moniuszki i Mickiewicza. Już Pani poprzednik zezwolił na postawienie
kawiarenki na placu - przetrwała na szczęście tylko kilka miesięcy. Chce Pani iść wkawiarenki na placu - przetrwała na szczęście tylko kilka miesięcy. Chce Pani iść w
ślady Pana Madziara?ślady Pana Madziara?

250250  Nie należy otwierać kawiarni i restauracji w tym miejscu z uwagi na hałas dla Nie należy otwierać kawiarni i restauracji w tym miejscu z uwagi na hałas dla
mieszkańców.mieszkańców.

251251  Kawiarnie i restauracje to zły pomysł. Kawiarnie i restauracje to zły pomysł.
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Załącznik nr 4Załącznik nr 4

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 9Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 9

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Ścieżki szutrowae, a pomiędzy nimi trawniki  Ścieżki szutrowae, a pomiędzy nimi trawniki 
22  nie nie
33  Nie bardzo.  Nie bardzo. 
44  Nie  Nie 
55  Brak Brak
66  Nie mam. Nie mam.
77  Budynek usługowy nawiązujący do dawnych czasów lub element architektoniczny Budynek usługowy nawiązujący do dawnych czasów lub element architektoniczny

  
88  Coś związanego z naszą hutą.  Coś związanego z naszą hutą. 
99  Mała funkcja targowa Mała funkcja targowa
1010  Mikro-teznia solankowa na wzór tych zbudowanych na dachach centrów Mikro-teznia solankowa na wzór tych zbudowanych na dachach centrów

handlowych przyciągająca osoby spoza Wołomina do odpoczynku w tym miejscu.handlowych przyciągająca osoby spoza Wołomina do odpoczynku w tym miejscu.
Przeniesienie pomnika JP2 w nie miejsce z uwagi na ograniczenia jakie sprawdzałPrzeniesienie pomnika JP2 w nie miejsce z uwagi na ograniczenia jakie sprawdzał
historycznie do tego miejsca. historycznie do tego miejsca. 

1111  . .
1212  Warto byłoby powrócić do historii miasta, do tego, co się mieściło w tym miejscu Warto byłoby powrócić do historii miasta, do tego, co się mieściło w tym miejscu

kiedyśkiedyś
1313  Nie mam takiego pomysłu, natomiast plac powinno zaprojektować się z rozwagą. Nie mam takiego pomysłu, natomiast plac powinno zaprojektować się z rozwagą.

Nie stawiając na każdym rogu pomniku, bo na zwykły odpoczynek zabraknieNie stawiając na każdym rogu pomniku, bo na zwykły odpoczynek zabraknie
miejsca. Jest to centrum miasta, fajny kawałek terenu, powinno być zielonymmiejsca. Jest to centrum miasta, fajny kawałek terenu, powinno być zielonym
miejscem, w którym można odpocząć, schronić się w cieniu i napić się kawy :)miejscem, w którym można odpocząć, schronić się w cieniu i napić się kawy :)

1414  Moze upamiętnienie Straży pożarnej ktora się tam znajdowala Moze upamiętnienie Straży pożarnej ktora się tam znajdowala
1515  Skoro było to miejsce tętniące życiem jako targ, moja propozycja jest posadzić Skoro było to miejsce tętniące życiem jako targ, moja propozycja jest posadzić

jakieś niespotykane drzewa, np platan, złotokap, i wśród zieleni pomnik powozu zjakieś niespotykane drzewa, np platan, złotokap, i wśród zieleni pomnik powozu z
towarem, lub kupca z sakiewka towarem, lub kupca z sakiewka 

1616  - -
1717  Idealnym placem byłoby coś na wzór General Gordon Square w Londyn Woolwich - Idealnym placem byłoby coś na wzór General Gordon Square w Londyn Woolwich -

trawa, ogromne fontanny, przestrzeń do relaksu - niekoniecznie musi mieć wartośćtrawa, ogromne fontanny, przestrzeń do relaksu - niekoniecznie musi mieć wartość
historyczną czy edukacyjną, może być po prostu przyjemnym miejscem dohistoryczną czy edukacyjną, może być po prostu przyjemnym miejscem do
spędzania wolnego czasu - pomników historii w Polsce mamy pod dostatkiemspędzania wolnego czasu - pomników historii w Polsce mamy pod dostatkiem

1818  Nie! Nie!
1919  Historyczne elementy mamy już trzy - są to pomniki. Wydaje mi się to Historyczne elementy mamy już trzy - są to pomniki. Wydaje mi się to

wystarczającą ilością. Plac 3-go maja powinien być przestrzenią dla ludzi, nie dlawystarczającą ilością. Plac 3-go maja powinien być przestrzenią dla ludzi, nie dla
pomników, więc elementem placu powinna być przestrzeń restauracyjno-pomników, więc elementem placu powinna być przestrzeń restauracyjno-
kawiarniana.kawiarniana.

2020  Fontanna normalna a nie dziury w kostce imitujące fontannę ktira i tak nie jest Fontanna normalna a nie dziury w kostce imitujące fontannę ktira i tak nie jest
wlaczonawlaczona

2121  Po co kolejny element symbolizujący miasto? Trochę zbyt dużo tych symboli jak Po co kolejny element symbolizujący miasto? Trochę zbyt dużo tych symboli jak
na tak niedoskonałe miejsce.na tak niedoskonałe miejsce.

2222  Odrestaurowany pomnik poległych. Ładny, a nie z widocznymi plamami od Odrestaurowany pomnik poległych. Ładny, a nie z widocznymi plamami od
montażu...montażu...
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2323  Herb Wołomina z kwiatów Herb Wołomina z kwiatów
2424  Tablice informujące o historii miasta, ale nieduże i nie rzucające się w oczy, Tablice informujące o historii miasta, ale nieduże i nie rzucające się w oczy,

dobrze wkomponowane w całość. Pozostawienie pomnika Bohaterów Ziemidobrze wkomponowane w całość. Pozostawienie pomnika Bohaterów Ziemi
Wołomińskiej, jako najbardziej charakterystycznego elementu placu.Wołomińskiej, jako najbardziej charakterystycznego elementu placu.

2525  Wystawa planszowa z fotkami i historią miasta (już była).Chętnie widziałbym Wystawa planszowa z fotkami i historią miasta (już była).Chętnie widziałbym
studnię,którą można zobaczyć na starych zdjęciach placu. studnię,którą można zobaczyć na starych zdjęciach placu. 

2626  Fontanna albo rzeźba w kształcie patelni. Żeby nawiązać do potocznej, obecnej Fontanna albo rzeźba w kształcie patelni. Żeby nawiązać do potocznej, obecnej
nazwy tego placu, która brzmi ,,patelnia".nazwy tego placu, która brzmi ,,patelnia".

2727  Nie. W mieście jest już kilka fajnych pomników (Zofia Nałkowska przy bibliotece, Nie. W mieście jest już kilka fajnych pomników (Zofia Nałkowska przy bibliotece,
Henryk Woyciechowski przy urzędzie), nie widzę sensu, żeby niepotrzebnie jeHenryk Woyciechowski przy urzędzie), nie widzę sensu, żeby niepotrzebnie je
mnożyć.mnożyć.

2828  Targowisko Targowisko
2929  Herb miasta z kwiatów Herb miasta z kwiatów
3030  W tym momencie nic nie przychodzi na myśl. W tym momencie nic nie przychodzi na myśl.
3131  Zamknięcie Zamknięcie
3232  Jakaś ciekawa wystawa historii Wołomina, rzeźby, atrakcje dla dzieci. Jakaś ciekawa wystawa historii Wołomina, rzeźby, atrakcje dla dzieci.
3333  Nie Nie
3434  Wystarczy, ze powroci duzo zieleni Wystarczy, ze powroci duzo zieleni
3535   
3636  Nie mam  Nie mam 
3737  Nie  Nie 
3838  Kolorowa fontanna. Kolorowa fontanna.
3939  Nie Nie
4040  Nie stawiajmy tam kolejnych pomników, 2 wystarcza. Potrzeba tam drzew trawy. Nie stawiajmy tam kolejnych pomników, 2 wystarcza. Potrzeba tam drzew trawy.

Część może zostać w tej formie która jest ale np obsadzona porządnymiCzęść może zostać w tej formie która jest ale np obsadzona porządnymi
prawdziwymi drzewami a nie szczepionymi drzewami czy różami. Część z trawą,prawdziwymi drzewami a nie szczepionymi drzewami czy różami. Część z trawą,
trochę dodatkowych ławek, te co są są ok i należy je wykorzystać przy rewitalizacji.trochę dodatkowych ławek, te co są są ok i należy je wykorzystać przy rewitalizacji.
Przyda się kawiarenka w stylu nad łąkami gdzie znajdzie się miejsce na leżaki iPrzyda się kawiarenka w stylu nad łąkami gdzie znajdzie się miejsce na leżaki i
kameralny koncert. Jeśli plac będzie przyjazny może w którejś kamienicy otworzyćkameralny koncert. Jeśli plac będzie przyjazny może w którejś kamienicy otworzyć
ie fajna knajpka w stylu na południu? Chociaż restauracja mała Huta jest bardzoie fajna knajpka w stylu na południu? Chociaż restauracja mała Huta jest bardzo
blisko. blisko. 

4141  Pomnik papieża nie powinien być w tym miejscu, ponieważ ogranicza inne Pomnik papieża nie powinien być w tym miejscu, ponieważ ogranicza inne
inicjatywy (przez konflikt ideologiczny). Z kolei fontanna - jak pokazujeinicjatywy (przez konflikt ideologiczny). Z kolei fontanna - jak pokazuje
rzeczywistość daje możliwość wyżycia się dla dzieciaków (przekleństwa, gonitwyrzeczywistość daje możliwość wyżycia się dla dzieciaków (przekleństwa, gonitwy
niemal nago), a chyba nie o to chodzi na placu, który powinien być dla wszystkich.niemal nago), a chyba nie o to chodzi na placu, który powinien być dla wszystkich.
Nie lubię tego miejsca, choć lubiłam je zanim dotknęła je betonoza.Nie lubię tego miejsca, choć lubiłam je zanim dotknęła je betonoza.

4242  Plac powinien być spójna całością z tym jak wyglądają otaczające go budynki. Jeśli Plac powinien być spójna całością z tym jak wyglądają otaczające go budynki. Jeśli
będą tam ogródki to ich parasole powinny również nawiązywać do stylu który jestbędą tam ogródki to ich parasole powinny również nawiązywać do stylu który jest
w okolicy a nie być podstawowymi gadżetami reklamowymi firm piwowarski lubw okolicy a nie być podstawowymi gadżetami reklamowymi firm piwowarski lub
wytwarzających lody lub inne artykuły spożywacie wytwarzających lody lub inne artykuły spożywacie 

4343  Fontanna w kształcie grzybka (starej wierzy ciśnień Huty szkła ) stojącego przy Fontanna w kształcie grzybka (starej wierzy ciśnień Huty szkła ) stojącego przy
rondzie z aniołkiemrondzie z aniołkiem

4444  Pomniki Pomniki
4545  Uliczna galeria zdjęć historycznych ukazujących dawny Wołomin, albo jakiś Uliczna galeria zdjęć historycznych ukazujących dawny Wołomin, albo jakiś

pomnik osoby związanej z historią miasta.pomnik osoby związanej z historią miasta.

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 39/79Strona 39/79



LpLp OdpowiedźOdpowiedź
4646  Niestety nie  Niestety nie 
4747  Można postawić tablice informacyjną, która będzie w jasny i czytelny sposób Można postawić tablice informacyjną, która będzie w jasny i czytelny sposób

przedstawiać historie. Powinna być dostosowana dla dzieci i dla osób starszychprzedstawiać historie. Powinna być dostosowana dla dzieci i dla osób starszych
4848  _ _
4949  Przestrzeń restauracyjna-kawiarniana, spotkania towarzyskie Przestrzeń restauracyjna-kawiarniana, spotkania towarzyskie
5050  Myśle ze stworzenie mini „skaryszaka” (Park Skaruszewski) w środku Wołomina to Myśle ze stworzenie mini „skaryszaka” (Park Skaruszewski) w środku Wołomina to

pomysł który jest w myślach wielu Wolomińszcakow pomysł który jest w myślach wielu Wolomińszcakow 
5151  drzewa - aby odczorwać nazwę "patelnia"  drzewa - aby odczorwać nazwę "patelnia" 
5252  Sklepik z pamiątkami, wieża widokowa, lub ratusz z możliwością obejrzenia Sklepik z pamiątkami, wieża widokowa, lub ratusz z możliwością obejrzenia

historycznych zdjęć z Wołomina historycznych zdjęć z Wołomina 
5353  Nie Nie
5454  Nie Nie
5555  Plac pełen jest pomników, dostawianie więc nowego byloby nienajlepszym Plac pełen jest pomników, dostawianie więc nowego byloby nienajlepszym

pomysłem.pomysłem.
5656  Nie Nie
5757  Może jakaś tablica opisująca historię miasta i ludzi ale nie polityków ale takich Może jakaś tablica opisująca historię miasta i ludzi ale nie polityków ale takich

którzy mają hobby coś sami tworzą.którzy mają hobby coś sami tworzą.
5858  ....  .... 
5959  Zamiast papieża dziwnego, będącego co roku w pierwszej dziesiątce Zamiast papieża dziwnego, będącego co roku w pierwszej dziesiątce

najbrzydszych rzeźb, tablica, kamień , które uhonorowałyby strażaków. W końcunajbrzydszych rzeźb, tablica, kamień , które uhonorowałyby strażaków. W końcu
pamiętam starą wieżę strażacką na placu.A sami strażacy są instytucjąpamiętam starą wieżę strażacką na placu.A sami strażacy są instytucją
największego zaufania społecznego.największego zaufania społecznego.

6060  Nie Nie
6161  Nie Nie
6262  Organizujemy tam spotkania cykliczne na świeżym powietrzu. Mogą być to zajęcia Organizujemy tam spotkania cykliczne na świeżym powietrzu. Mogą być to zajęcia

: plastyczne sportowe (np. Zabawy podwórkowe) Plac był kiedyś targowiskiem.: plastyczne sportowe (np. Zabawy podwórkowe) Plac był kiedyś targowiskiem.
Można przywrócić mu stara funkcjęMożna przywrócić mu stara funkcję

6363  nie nie
6464  Nie Nie
6565  Na wzór miasta Piła - korony powycinane z niskich żywopłotów. Lub inne elementy Na wzór miasta Piła - korony powycinane z niskich żywopłotów. Lub inne elementy

nawiązujące do historii miasta.nawiązujące do historii miasta.
6666  Fontanna Fontanna
6767  1. Stoiska/ z tego co kojarze kiedyś organizowane były tu targowiska? 1. Czołg 2. 1. Stoiska/ z tego co kojarze kiedyś organizowane były tu targowiska? 1. Czołg 2.

Szkło/ nawiązanie do huty szkła 3. Drewniane akcenty / nawiązanie do stolarkiSzkło/ nawiązanie do huty szkła 3. Drewniane akcenty / nawiązanie do stolarki
Wołomin Wołomin 

6868  Stare samochody OSP. Stare samochody OSP.
6969  Jest już Papież. Co za dużo to niezdrowo Jest już Papież. Co za dużo to niezdrowo
7070  Tak Tak
7171  Jeden dzień w tygodniu poświęcony na handel, ale tylko owoce/warzywa i wyroby Jeden dzień w tygodniu poświęcony na handel, ale tylko owoce/warzywa i wyroby

mięsne od lokalnych przedsiębiorców/rolników.mięsne od lokalnych przedsiębiorców/rolników.
7272  nie mam, ale moim marzeniem jest by wyglądał jak za dawnych czasów, drzewa, nie mam, ale moim marzeniem jest by wyglądał jak za dawnych czasów, drzewa,

alejki, dużo zieleni- to byłoby świetnym nawiązaniem do jego historii :)alejki, dużo zieleni- to byłoby świetnym nawiązaniem do jego historii :)
7373  Już wystarczy tych unikatowych elementów, które tylko kosztują. Już wystarczy tych unikatowych elementów, które tylko kosztują.
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7474  Nie bardzo Nie bardzo
7575  Alejki ze starymi drzewami jak przed laty Alejki ze starymi drzewami jak przed laty
7676  Wieża strażnicza Wieża strażnicza
7777  Wieża strażnicza, nawiązująca do OSP, która miała tu siedzibę. Wieża strażnicza, nawiązująca do OSP, która miała tu siedzibę.
7878  Odtworzenie wieży strażackiej, która pełniłaby funkcję np. wieży widokowej, Odtworzenie wieży strażackiej, która pełniłaby funkcję np. wieży widokowej,

galerii, miejsca na wystawy lub muzeum Wołomina.galerii, miejsca na wystawy lub muzeum Wołomina.
7979  Nie Nie
8080  Pomysłowa i ciekawa fontanna Pomysłowa i ciekawa fontanna
8181  może mini tężnia solankowa? może mini tężnia solankowa?
8282  Pompa - rekonstrukcja starej pompy która ongiś stała w centralnym punkcie. Pompa - rekonstrukcja starej pompy która ongiś stała w centralnym punkcie.
8383  Mozaika chodnikowa z "historyczna" mapa Wołomina Mozaika chodnikowa z "historyczna" mapa Wołomina
8484  Element nawiązujący do historii placu. Element nawiązujący do historii placu.
8585  Na środku placu można zaplanować nasadę roślin w kształcie herbu wołomina,aby Na środku placu można zaplanować nasadę roślin w kształcie herbu wołomina,aby

z lotu ptaka był by bardzo widoczny herb naszego miasta z lotu ptaka był by bardzo widoczny herb naszego miasta 
8686  Pomnik psa jeżdżącego koleją (szeryfa) Pomnik psa jeżdżącego koleją (szeryfa)
8787  Chciałabym, żeby w całości przenosił nas w lata świetności w jakiś sposób... Chciałabym, żeby w całości przenosił nas w lata świetności w jakiś sposób...
8888  plac zabaw dla dorosłych plac zabaw dla dorosłych
8989  . .
9090  Duzy pomnink zlotej patelni do gotowania co nawiazuje i symbolizuje nazwy Duzy pomnink zlotej patelni do gotowania co nawiazuje i symbolizuje nazwy

miejsca.miejsca.
9191  Grille, żeby było można przychodzić i grillować ze znajomymi Grille, żeby było można przychodzić i grillować ze znajomymi
9292  Powinno być coś co nawiązuje do historii tego miejsca ale osobiście jej nie znam Powinno być coś co nawiązuje do historii tego miejsca ale osobiście jej nie znam

ale jestem za. Powinny też być symbole pokazujące jedność Polski i Uniiale jestem za. Powinny też być symbole pokazujące jedność Polski i Unii
Europejskiej bo od wejścia do niej zaczął się nasz dobrobyt. Gwiazdy z nawamiEuropejskiej bo od wejścia do niej zaczął się nasz dobrobyt. Gwiazdy z nawami
państw UE informacje o jej strukturach by każdy aktywnie mógł poczytać.państw UE informacje o jej strukturach by każdy aktywnie mógł poczytać.
Dokonaniach inwestycjach jakie miasto i powiat ze środków UE zrobiło od wejściaDokonaniach inwestycjach jakie miasto i powiat ze środków UE zrobiło od wejścia
do struktur. Wieczorami powinny latem czy zima odbywać się koncerty amatorskiedo struktur. Wieczorami powinny latem czy zima odbywać się koncerty amatorskie
gdzie każdy może zagrać co sprzyjałoby restauratorom. gdzie każdy może zagrać co sprzyjałoby restauratorom. 

9393  Nawiazanie do wydarzen cudu nad wisla, wiecej zieleni mniej betonu Nawiazanie do wydarzen cudu nad wisla, wiecej zieleni mniej betonu
9494  na pewno nie kolejny pomnik. nie ma potrzeby też stawiania kolejneom palcu na pewno nie kolejny pomnik. nie ma potrzeby też stawiania kolejneom palcu

zabaw, bo na Moniuszki jest już plac zabaw.zabaw, bo na Moniuszki jest już plac zabaw.
9595  jarmarki ludowe, święto chleba, święto przetworów,potańcówki, dancingi, wystawy jarmarki ludowe, święto chleba, święto przetworów,potańcówki, dancingi, wystawy

czasowe, kocykiczasowe, kocyki
9696  Coś dla małych dzieci - plac zabaw, bujanki Coś dla małych dzieci - plac zabaw, bujanki
9797  nie nie
9898  grająca fontanna z podświetleniem w nocy  grająca fontanna z podświetleniem w nocy 
9999  fontanna ale winnej formie niż obecnie  fontanna ale winnej formie niż obecnie 
100100  zieleń zieleń
101101  Fontanna na podwyższeniu - uniemożliwienie kąpieli dzieci i psów  Fontanna na podwyższeniu - uniemożliwienie kąpieli dzieci i psów 
102102  TAK Rekonstrukcja lub budowa nowej wspinaczki strażackiej  TAK Rekonstrukcja lub budowa nowej wspinaczki strażackiej 
103103  Fontanna do rozchlapywania dla dzieci. Plac zabaw z wysoką zjeżdżalnią i Fontanna do rozchlapywania dla dzieci. Plac zabaw z wysoką zjeżdżalnią i

huśtawka z miękkim podłożem. Budynek do zabawa w czasie deszczu. Ogródhuśtawka z miękkim podłożem. Budynek do zabawa w czasie deszczu. Ogród
botaniczny. botaniczny. 
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104104  Ogród botaniczny i ogród warzywny  Ogród botaniczny i ogród warzywny 
105105  Brak Brak
106106  nie nie
107107  Przecież już jest pomnik… Przecież już jest pomnik…
108108  czołg czołg
109109  Rośliny w donicach w takim miejscu i zaduszenie klonów czerwonych to był Rośliny w donicach w takim miejscu i zaduszenie klonów czerwonych to był

"znakomity" pomysł. Potrzeba więcej trawy i niskiej roślinności"znakomity" pomysł. Potrzeba więcej trawy i niskiej roślinności
110110  Nie mam Nie mam
111111  Nie Nie
112112  Fontanna w kształcie pieca hutniczego do szkla Fontanna w kształcie pieca hutniczego do szkla
113113  Mafia zarówno wołomiński jak i pisiorska Mafia zarówno wołomiński jak i pisiorska
114114  Zdecydowanie duże drzewa jak za czasów gdy byłam dzieckiem i na placu Zdecydowanie duże drzewa jak za czasów gdy byłam dzieckiem i na placu

odbywały się imprezy miejskie odbywały się imprezy miejskie 
115115  Coś nawiązującego do huty szkła Coś nawiązującego do huty szkła
116116  Tężnia Tężnia
117117  Magnolie!!! Pętla tramwaju konnego. Tablice Multimedialne: historia Żydów w Magnolie!!! Pętla tramwaju konnego. Tablice Multimedialne: historia Żydów w

Wołominie, Zofii Nałkowskiej i o historii WołominaWołominie, Zofii Nałkowskiej i o historii Wołomina
118118  Nie mam obecnie Nie mam obecnie
119119  - -
120120  Brak pomników Brak pomników
121121     
122122  Studnia cembrowana, która tu swego czasu była. Makieta - w postaci ściany - Studnia cembrowana, która tu swego czasu była. Makieta - w postaci ściany -

nawiązująca do byłej remizy strażackiej.nawiązująca do byłej remizy strażackiej.
123123  Wieża widowowa stylizowana na wieżę strażacką która stała na placu chyba w Wieża widowowa stylizowana na wieżę strażacką która stała na placu chyba w

latach 20-tych.latach 20-tych.
124124  Tężnia solankowa Tężnia solankowa
125125  nie mam nie mam
126126  Rzeźba spacerującego założyciela miasta Woyciechowskiego a z psem Miśkiem. Rzeźba spacerującego założyciela miasta Woyciechowskiego a z psem Miśkiem.
127127  Nie Nie
128128  - -
129129  Pomnik psa "Miśka" Pomnik psa "Miśka"
130130  Nie Nie
131131  Pomnik Piłsudskiego Pomnik Piłsudskiego
132132  Tężnie  Tężnie 
133133  Nie Nie
134134  niestety nie niestety nie
135135  Wieża widokowa. Zadaszone ławki. Coś związanego z hutą szkła.  Wieża widokowa. Zadaszone ławki. Coś związanego z hutą szkła. 
136136  Odrestaurowanie starych budynków dla zachowania klimatu starego miasta Odrestaurowanie starych budynków dla zachowania klimatu starego miasta

(starówki). (starówki). 
137137  zwiazana ze straza pożarną zwiazana ze straza pożarną
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138138  Nie Nie
139139  Na obecną chwilę nic szczególnego nie przychodzi mi do głowy.  Na obecną chwilę nic szczególnego nie przychodzi mi do głowy. 
140140  Wyróżnikiem miasta? A czym niby Wołomin słynie?  Wyróżnikiem miasta? A czym niby Wołomin słynie? 
141141  Tablice / plakaty na stałe z opisana historia placu, może ze zdjęciami. Mogłyby być Tablice / plakaty na stałe z opisana historia placu, może ze zdjęciami. Mogłyby być

też tablice z historią Wołomina , albo z legendami. Mogłyby być tablice też dlateż tablice z historią Wołomina , albo z legendami. Mogłyby być tablice też dla
dzieci, z legendami właśnie, obrazkamidzieci, z legendami właśnie, obrazkami

142142  nie mam  nie mam 
143143  Stara pompa kołowa widoczna na starych fotkach. Stara pompa kołowa widoczna na starych fotkach.
144144  Niezwykłe ścieżki do jeżdzenia na rowerach lub deskorolkach i spacerów wśród Niezwykłe ścieżki do jeżdzenia na rowerach lub deskorolkach i spacerów wśród

roślinności i drzewroślinności i drzew
145145   
146146  Dwa pomniki starczą  Dwa pomniki starczą 
147147  Plac powinien mieć jakąś dominantę architektoniczną, która będzie stanowiła Plac powinien mieć jakąś dominantę architektoniczną, która będzie stanowiła

centralne miejsce Wołomina i stanie się elementem orientacyjnym w mieście.centralne miejsce Wołomina i stanie się elementem orientacyjnym w mieście.
Może jakiś łuk triumfalny nad fontanną lub jakiś element architektoniczny łączącyMoże jakiś łuk triumfalny nad fontanną lub jakiś element architektoniczny łączący
się z historią Wołomina (hutą szkła, Bitwą Warszawską, itd). Taka architekturasię z historią Wołomina (hutą szkła, Bitwą Warszawską, itd). Taka architektura
musi neutralna światopoglądowo aby każdy tam się czuł dobrze - nie może to byćmusi neutralna światopoglądowo aby każdy tam się czuł dobrze - nie może to być
element związany z martyrologią czy religiami, który by potem ograniczałelement związany z martyrologią czy religiami, który by potem ograniczał
korzystanie z przestrzeni publicznej. Plac musi być dla ludzi i ludzie powinni miećkorzystanie z przestrzeni publicznej. Plac musi być dla ludzi i ludzie powinni mieć
prawo z niego swobodnie korzystać.  prawo z niego swobodnie korzystać.  

148148  - -
149149  Nie Nie
150150  Zamiast pomnika JP2 pomnik Psa Miśka!!!  Zamiast pomnika JP2 pomnik Psa Miśka!!! 
151151  Nie Nie
152152  Multimedialny park fontann z opowieścią o Bitwie Warszawskiej Multimedialny park fontann z opowieścią o Bitwie Warszawskiej
153153  Powrót starej pompy, która kiedyś stała na środku placu. W pobliżu była kiedyś Powrót starej pompy, która kiedyś stała na środku placu. W pobliżu była kiedyś

Straż Pożarna, może jakieś nawiązanie do tej historii.Straż Pożarna, może jakieś nawiązanie do tej historii.
154154  Nie Nie
155155  Nie, ale zdecydowanie należy zabrać pomnik Nie, ale zdecydowanie należy zabrać pomnik
156156  Park zawsze nazywał się "Patelnia", nawet za czasów kiedy jeszcze nie był Park zawsze nazywał się "Patelnia", nawet za czasów kiedy jeszcze nie był

faktyczną, betonową patelnią. faktyczną, betonową patelnią. 
157157  . .
158158  Nd Nd
159159  Na terenie placu działało kiedyś kino i straż pożarna. Można wykorzystać jeden z Na terenie placu działało kiedyś kino i straż pożarna. Można wykorzystać jeden z

tych dwóch motywów do stworzenia unikatowej atmosfery miejsca. Elementytych dwóch motywów do stworzenia unikatowej atmosfery miejsca. Elementy
filmowe: taśmy, kamery, krzesła reżyserskie to proste koncepcje za pomocąfilmowe: taśmy, kamery, krzesła reżyserskie to proste koncepcje za pomocą
ktorych można zbudować piękna nowoczesną, a zatazem nawiazujacą do historiiktorych można zbudować piękna nowoczesną, a zatazem nawiazujacą do historii
klimatyczną przestrzeń. Straż pożarna natomiast choć już nie tak plastycznaklimatyczną przestrzeń. Straż pożarna natomiast choć już nie tak plastyczna
zawsze się sprzeda i choc jestem bardziej za historią związaną z kinem to i wzawsze się sprzeda i choc jestem bardziej za historią związaną z kinem to i w
straży widzę potencjał (choćby nietuzinkowa koncepcja fontanny).straży widzę potencjał (choćby nietuzinkowa koncepcja fontanny).

160160  Staw z kładką dla pieszych jak w miejscowości Gołdap w województwie warmińsko- Staw z kładką dla pieszych jak w miejscowości Gołdap w województwie warmińsko-
mazurskim.mazurskim.

161161  Zrobiłabym fontannę ze światłem. Fontanna w kształcie patelni(od potocznej Zrobiłabym fontannę ze światłem. Fontanna w kształcie patelni(od potocznej
nazwy tego miejsca). Sprytnie zaplanowana z grą światełi muzyką byłabynazwy tego miejsca). Sprytnie zaplanowana z grą światełi muzyką byłaby
wyróżnikiem na tle innych tego typu miejsc w okolicywyróżnikiem na tle innych tego typu miejsc w okolicy
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162162  Plac jest w tej chwili bardziej placem trzech pomników i rozumiem historyczny Plac jest w tej chwili bardziej placem trzech pomników i rozumiem historyczny

aspekt tego miejsca i dlaczego powstały dwa pomniki upamiętniające tragiczneaspekt tego miejsca i dlaczego powstały dwa pomniki upamiętniające tragiczne
wydarzenia, czemu powstał trzeci pomnik nie mam pojęcia. Natomiast dobrze bywydarzenia, czemu powstał trzeci pomnik nie mam pojęcia. Natomiast dobrze by
było gdyby ten plac stał się odskocznią dla rodziców i starszych osób jak ibyło gdyby ten plac stał się odskocznią dla rodziców i starszych osób jak i
młodzierzy gdyż plac przy moniuszki jest dla dzieci. Fontanna mogłaby być alemłodzierzy gdyż plac przy moniuszki jest dla dzieci. Fontanna mogłaby być ale
niech nie będzie miejscem takim jak teraz, które służy bardziej kąpieli. Opalania wniech nie będzie miejscem takim jak teraz, które służy bardziej kąpieli. Opalania w
takim miejscu także jest słabe. Niech to będą takie zielone małe płuca miastatakim miejscu także jest słabe. Niech to będą takie zielone małe płuca miasta
gdzie mozna nabrać oddechu nawet z małą sztuczną rzeczką gdzie mozna nabrać oddechu nawet z małą sztuczną rzeczką 

163163  Nie mam żadnego pomysłu Nie mam żadnego pomysłu
164164  Trawy ozdobne, kamery, drzewa itp. Trawy ozdobne, kamery, drzewa itp.
165165  Nie Nie
166166  Związane z historia miasta podczas II W.Ś Związane z historia miasta podczas II W.Ś
167167  Zdecydowanie nawiązanie do kamienic i bruku z okolic warszawskiej. Kawałek Zdecydowanie nawiązanie do kamienic i bruku z okolic warszawskiej. Kawałek

brukowanego podłoża w tym samym stylu, retro latarnie i elementy typu ławybrukowanego podłoża w tym samym stylu, retro latarnie i elementy typu ławy
wykończone cegiełka jak kamienice na warszawskiej / ogrodowej. Konieczniewykończone cegiełka jak kamienice na warszawskiej / ogrodowej. Koniecznie
trawnik do lezaczkow i piknikowania trawnik do lezaczkow i piknikowania 

168168  Wystarczyłoby zapłacić dobre pieniądze za porządny projekt i go wykonać, a nie Wystarczyłoby zapłacić dobre pieniądze za porządny projekt i go wykonać, a nie
znowu ciąć koszta na projekt, a za wykonanie płacić tyle samo co za początkowoznowu ciąć koszta na projekt, a za wykonanie płacić tyle samo co za początkowo
wydające się drozsze inwestycje.wydające się drozsze inwestycje.

169169  Może jakaś bardziej atrakcyjna wizualnie fontanna ( wcale nie za duża, ale Może jakaś bardziej atrakcyjna wizualnie fontanna ( wcale nie za duża, ale
atrakcyjna wizualnie i z brakiem możliwości kąpieli dzieci ). atrakcyjna wizualnie i z brakiem możliwości kąpieli dzieci ). 

170170  Nie Nie
171171  Nie Nie
172172  nie ma potrzeby stawiać kolejnego pomnika, lepiej byloby przeznaczyc budżet na nie ma potrzeby stawiać kolejnego pomnika, lepiej byloby przeznaczyc budżet na

dbalosc o teren. Renowacje lawek, koszenie trawy, sadzenie i pielegnacje roslindbalosc o teren. Renowacje lawek, koszenie trawy, sadzenie i pielegnacje roslin
173173  Moze rozbudować troszkę istniejącą fontannę, zamontować kolorowe Moze rozbudować troszkę istniejącą fontannę, zamontować kolorowe

podświetlenie i robić pokazy typu muzyka i światło. W Toruniu jest podobnapodświetlenie i robić pokazy typu muzyka i światło. W Toruniu jest podobna
fontanna do wolominskiej i odbywają się tam pokazy poswietlanej wody w rytmfontanna do wolominskiej i odbywają się tam pokazy poswietlanej wody w rytm
muzyki. Między kolorową wodą biegają dzieci i wygląda to bajecznie. muzyki. Między kolorową wodą biegają dzieci i wygląda to bajecznie. 

174174  Powinno to być miejsce dla każdego. Kolorowe, radosne, tworzone wspólnie  Powinno to być miejsce dla każdego. Kolorowe, radosne, tworzone wspólnie 
175175  Na placu wzorem innych miast mogłaby powstać tężnia solankowa, która byłaby Na placu wzorem innych miast mogłaby powstać tężnia solankowa, która byłaby

świetnym miejscem dla spacerów i odpoczynku osób starszych, których sporoświetnym miejscem dla spacerów i odpoczynku osób starszych, których sporo
mieszka w Wołominie, szczególnie w centrum. Dawny rynek zyskałby atrakcjęmieszka w Wołominie, szczególnie w centrum. Dawny rynek zyskałby atrakcję
turystyczno-uzdrowiskową. Świetnym pomysłem byłoby wkomponowanie w okoliceturystyczno-uzdrowiskową. Świetnym pomysłem byłoby wkomponowanie w okolice
tężni pięknych kwitnących i pachnących drzew i krzewów (magnolii, bzów, forsycji,tężni pięknych kwitnących i pachnących drzew i krzewów (magnolii, bzów, forsycji,
lip, akacji). Oprócz tego ładnie komponowałaby się w tym miejscu klasycznalip, akacji). Oprócz tego ładnie komponowałaby się w tym miejscu klasyczna
fontanna.fontanna.

176176  Klasyczna fontanna i tężnia solankowa zatopione w zieleni wśród drzew i krzewów. Klasyczna fontanna i tężnia solankowa zatopione w zieleni wśród drzew i krzewów.
To miejsce powinno zostać przygotowane dla odpoczynku osób starszych, któreTo miejsce powinno zostać przygotowane dla odpoczynku osób starszych, które
miałyby namiastkę uzdrowiska i atrakcji turystycznej. Dobrze byłoby, gdyby bezmiałyby namiastkę uzdrowiska i atrakcji turystycznej. Dobrze byłoby, gdyby bez
obaw mogłyby również późnym popołudniem czy wczesnym wieczorem pójść naobaw mogłyby również późnym popołudniem czy wczesnym wieczorem pójść na
spacer do tężni solankowej i poczuć się jak w sanatorium. To miejsce powinno byćspacer do tężni solankowej i poczuć się jak w sanatorium. To miejsce powinno być
dedykowane na odpoczynek dla osób starszych.dedykowane na odpoczynek dla osób starszych.

177177  może jakieś elementy małej architektury nawiązujące do produktów byłej huty może jakieś elementy małej architektury nawiązujące do produktów byłej huty
szkłaszkła

178178  coś związanego z OSP, albo np. mały "pałacyk ślubów". coś związanego z OSP, albo np. mały "pałacyk ślubów".
179179  Wystarczy plyta pamiątkowa Wystarczy plyta pamiątkowa
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180180  Punkt gdzie można kupić pamiątki związane z Wołominem (magnesy, koszulki Punkt gdzie można kupić pamiątki związane z Wołominem (magnesy, koszulki

"Mam przyjaciół w Wołominie" itp.) a zarazem informujący o historii Placu 3 Maja."Mam przyjaciół w Wołominie" itp.) a zarazem informujący o historii Placu 3 Maja.
Aplikacja na telefon też byłaby dobrym pomysłem. Aplikacja na telefon też byłaby dobrym pomysłem. 

181181  W Wołominie i okolicy Wołomina jest dużo zakładów krawieckich, myślę że W Wołominie i okolicy Wołomina jest dużo zakładów krawieckich, myślę że
Fashion Week Polska/Wolomin byłby dobrym pomysłem, a postawienie dużegoFashion Week Polska/Wolomin byłby dobrym pomysłem, a postawienie dużego
namiotu z wybiegiem na jakiś tydziń nie powinien być problemem, a dla miastanamiotu z wybiegiem na jakiś tydziń nie powinien być problemem, a dla miasta
byłaby to dobra promocja, jako prowadząca widzę Joannę Żero wraz np. zbyłaby to dobra promocja, jako prowadząca widzę Joannę Żero wraz np. z
Marcinem Prokopem i połączenie tego z kolejną edycją programu TAP MODEL :) Marcinem Prokopem i połączenie tego z kolejną edycją programu TAP MODEL :) 

182182  Nie mam pomysłu Nie mam pomysłu
183183  Nie mam pomysłu Nie mam pomysłu
184184  Szyld dawnej huty oraz stolarki Wołomin Szyld dawnej huty oraz stolarki Wołomin
185185  Jedynym z takich wyróżników, może być na przykład organizowanie co rocznego Jedynym z takich wyróżników, może być na przykład organizowanie co rocznego

wieczornego biegu np. 10 km oraz krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży, gdyż wwieczornego biegu np. 10 km oraz krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży, gdyż w
trakcie takiej imprezy przyjeżdżają zawodnicy z różnych miast. trakcie takiej imprezy przyjeżdżają zawodnicy z różnych miast. 

186186  Tężnaia solankowa - jak w uzdrowisku. Tężnaia solankowa - jak w uzdrowisku.
187187  Tężnia solankowa. Tężnia solankowa.
188188  Tężnia solankowa byłaby bardzo dobrym pomysłem. Tężnia solankowa byłaby bardzo dobrym pomysłem.
189189  tężnia solankowa dla starszych ludzi tężnia solankowa dla starszych ludzi
190190  tężnia solankowa i klasyczna fontanna tężnia solankowa i klasyczna fontanna
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Załącznik nr 5Załącznik nr 5

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 13 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 13 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  To nie jest miejsce na tego typu pomniki To nie jest miejsce na tego typu pomniki
22  Pomnik jest fatalny i nie jest to miejsce dla niego. Zaburza estetykę otoczenia. Pomnik jest fatalny i nie jest to miejsce dla niego. Zaburza estetykę otoczenia.
33  Jak historia pokazała tzw obrońcy pomnika, zrobili sobie z placu sanktuarium i Jak historia pokazała tzw obrońcy pomnika, zrobili sobie z placu sanktuarium i

nawet mała kawiarnia im przeszkadzała. To ma być miejsce tętniące życiem a nienawet mała kawiarnia im przeszkadzała. To ma być miejsce tętniące życiem a nie
miejsce kultu religijnegomiejsce kultu religijnego

44  Jednak niektórym przeszkadzaloby podawanie alkoholu obok pomnika. To Jednak niektórym przeszkadzaloby podawanie alkoholu obok pomnika. To
bezsensu.bezsensu.

55  Pomnik powinien stanąć na terenie kościoła, ponieważ obiekty religijne tam Pomnik powinien stanąć na terenie kościoła, ponieważ obiekty religijne tam
powinny mieć swoje miejsce, nie każdy jest wierzący.powinny mieć swoje miejsce, nie każdy jest wierzący.

66  Nie wyklucza dla mnie kawiarenek z piwem czy imprez. To jest po prostu pomnik, Nie wyklucza dla mnie kawiarenek z piwem czy imprez. To jest po prostu pomnik,
kamień w kształcie postaci, a nie relikwiekamień w kształcie postaci, a nie relikwie

77  Restauracja nie dostanie pozwolenia na sorzadaz napoi alkoholowych. Restauracja nie dostanie pozwolenia na sorzadaz napoi alkoholowych.
88  Upamiętnia problematyczną postać, jest przejawem fanatycznego kultu tej osoby Upamiętnia problematyczną postać, jest przejawem fanatycznego kultu tej osoby

w krajuw kraju
99  Powinien zostać przeniesiony w inne miejsce. Budzi zgorszenie normalnych ludzi, Powinien zostać przeniesiony w inne miejsce. Budzi zgorszenie normalnych ludzi,

którzy nie są pod wpływem indoktrynacji katolickiej. Ponadto jest zwyczajniektórzy nie są pod wpływem indoktrynacji katolickiej. Ponadto jest zwyczajnie
brzydki.brzydki.

1010  Jan Paweł II nie jest patronem miastaani nie jest z nim związany Jan Paweł II nie jest patronem miastaani nie jest z nim związany
1111  Jest za duży i nie pasuje do tego miejsca Jest za duży i nie pasuje do tego miejsca
1212  Część mieszkańców może nie akceptować pomnika przy miejscu gdzie byłyby Część mieszkańców może nie akceptować pomnika przy miejscu gdzie byłyby

ogródki restauracyjne i alkohol.ogródki restauracyjne i alkohol.
1313  Pomnik JP2 powinien być w kościele a nie w parku, w Wołominie mamy już za duzo Pomnik JP2 powinien być w kościele a nie w parku, w Wołominie mamy już za duzo

pomnikówpomników
1414  Problem z organizacja niektórych wydarzeń, problem z istnieniem ogródków Problem z organizacja niektórych wydarzeń, problem z istnieniem ogródków
1515  to nie miejsce na pomnik to nie miejsce na pomnik
1616  No nie widzę tego ,że odpoczywające osoby,biegające dzieci dobrze czuły się w No nie widzę tego ,że odpoczywające osoby,biegające dzieci dobrze czuły się w

miejscu gdzie przychodzą i odprawiają koronkę na głos.mozna przenieś pomnikmiejscu gdzie przychodzą i odprawiają koronkę na głos.mozna przenieś pomnik
gdzieś bliżej kosciolagdzieś bliżej kosciola

1717  Takie pomniki powinny być przy kościołach. Takie pomniki powinny być przy kościołach.
1818  Pomnik ten powinien stać w miejscu cichym i spokojnym zachęcającym do Pomnik ten powinien stać w miejscu cichym i spokojnym zachęcającym do

zadumy. A nie obok kawiarnizadumy. A nie obok kawiarni
1919  Brak historycznego związku z miastem. Nieuzasadnione wyeksponowanie w Brak historycznego związku z miastem. Nieuzasadnione wyeksponowanie w

stosunku do pomnika ofiar nazizmu (getto) który uległ zminiaturyzowaniu.stosunku do pomnika ofiar nazizmu (getto) który uległ zminiaturyzowaniu.
2020  To nie jest miejsce na pomnik kultu religijnego. To nie jest miejsce na pomnik kultu religijnego.
2121  Polska jest państwem świeckim. Pomniki osób związanych z KK powinny stać na Polska jest państwem świeckim. Pomniki osób związanych z KK powinny stać na

terenach należących do tegoż. Aktualna lokalizacja pomnika nasila jedynieterenach należących do tegoż. Aktualna lokalizacja pomnika nasila jedynie
podziały społeczne, co wpływa na to, że miejsce nie kojarzy się dobrze.podziały społeczne, co wpływa na to, że miejsce nie kojarzy się dobrze.

2222  Historycznie blokował rozwój tego miejsca w związku z protestami dot sposobu Historycznie blokował rozwój tego miejsca w związku z protestami dot sposobu
zagospodarowania placu np małej gastronomii co wyłącza ten plac z użytku.zagospodarowania placu np małej gastronomii co wyłącza ten plac z użytku.

2323  Jan Paweł II nie ma nic wspólnego z Wołominem I w ogóle nie rozumiem skąd Jan Paweł II nie ma nic wspólnego z Wołominem I w ogóle nie rozumiem skąd
pomysł na taki pomnik. Polska jest krajem świeckim, nie trzeba epatowac dookolapomysł na taki pomnik. Polska jest krajem świeckim, nie trzeba epatowac dookola
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takimi pomnikami. Taki pomnik mógłby być na terenie jakiejś parafii A nie wtakimi pomnikami. Taki pomnik mógłby być na terenie jakiejś parafii A nie w
miejscu na terenie miasta. Uważam, że powinien być on zabrany stamtądmiejscu na terenie miasta. Uważam, że powinien być on zabrany stamtąd

2424  Powinno być to miejsce do spotkania się ze znajomymi napicia się piwka zjedzenia Powinno być to miejsce do spotkania się ze znajomymi napicia się piwka zjedzenia
jakiegoś fastfoodajakiegoś fastfooda

2525  to nie miejsce na takie pomniki to nie miejsce na takie pomniki
2626  Jeżeli ma być to miejsce rozrywkowe czyli festyny czy restauracje pomnik bardzo Jeżeli ma być to miejsce rozrywkowe czyli festyny czy restauracje pomnik bardzo

nie pasuje w tym miejscunie pasuje w tym miejscu
2727  Podobno jest to powód braku festynów gdyż nie można sprzedawać alkoholu Podobno jest to powód braku festynów gdyż nie można sprzedawać alkoholu
2828  Nie h to będzie miejsce neutralne, kulturalne. Nie wracające do przeszlosci i Nie h to będzie miejsce neutralne, kulturalne. Nie wracające do przeszlosci i

nawiązujące do wiar.nawiązujące do wiar.
2929  Ponieważ nie pozwala to na stworzenie przestrzeni restauracyjno-kawiarnianej Ponieważ nie pozwala to na stworzenie przestrzeni restauracyjno-kawiarnianej
3030  Miejsce pomnika powinno być na terenie kościoła. Miejsce pomnika powinno być na terenie kościoła.
3131  Pomniki Swietych KK powinny stac na terenach KK Pomniki Swietych KK powinny stac na terenach KK
3232  To miejsce kultu? Powinien być przy kościele. Mam jednak świadomość, że jego To miejsce kultu? Powinien być przy kościele. Mam jednak świadomość, że jego

przeniesienie dla wszystkich zwolenników kościoła będzie problematyczne. Takaprzeniesienie dla wszystkich zwolenników kościoła będzie problematyczne. Taka
mentalność Wołomina.mentalność Wołomina.

3333  Brak możliwości sprzedaży alkoholu - bojkotowanie przez parafię z ul. Kościelnej Brak możliwości sprzedaży alkoholu - bojkotowanie przez parafię z ul. Kościelnej
3434  Nie widzę żadnego sensu żeby ten pomnik tam stał Nie widzę żadnego sensu żeby ten pomnik tam stał
3535  Moim zdaniem powinien być przeniesiony do pobliskiej parafii Moim zdaniem powinien być przeniesiony do pobliskiej parafii
3636  Można ciekawiej zagospodarować to miejsce Można ciekawiej zagospodarować to miejsce
3737  nie wszyscy są katolikami... nie wszyscy są katolikami...
3838  Powinno to być miejsce neutralne religijnie i kulturowo Powinno to być miejsce neutralne religijnie i kulturowo
3939  Zawłaszczenie terenu miasta ,pomnik powinien stać na terenie kościelnym. Zawłaszczenie terenu miasta ,pomnik powinien stać na terenie kościelnym.
4040  Na takie typu pomniki powinna być dookoła możliwość swobodnego odmówienia Na takie typu pomniki powinna być dookoła możliwość swobodnego odmówienia

modlitwy w ciszy, kłóci się nieco z przyszlymi założeniami rozrywkowymimodlitwy w ciszy, kłóci się nieco z przyszlymi założeniami rozrywkowymi
4141  Dzieci które często bawią się na placu przeszkadzają osobom starszym które się Dzieci które często bawią się na placu przeszkadzają osobom starszym które się

modlą pod pomnikiem i można usłyszeć epitety w stronę dzieci.modlą pod pomnikiem i można usłyszeć epitety w stronę dzieci.
4242  nie ma potrzeby na siłę pchać papieża wszędzie, gdzie się da. nie ma potrzeby na siłę pchać papieża wszędzie, gdzie się da.
4343  Jest to postać mimo wszystko trochę kontrowersyjna. Nie zasłużył się dla Jest to postać mimo wszystko trochę kontrowersyjna. Nie zasłużył się dla

Wołomina. Miejsce pomników nawiązujących do religii zostawmy kościołom. ZaWołomina. Miejsce pomników nawiązujących do religii zostawmy kościołom. Za
dużo miejsca zajmuje.dużo miejsca zajmuje.

4444  Nie jestem zwolenniczką stawiania pomników. Nie jestem zwolenniczką stawiania pomników.
4545  przestrzeń publiczna powinna być wolna od symboli religijnych przestrzeń publiczna powinna być wolna od symboli religijnych
4646  Babcie pilnują pomnika, krzyczą na dzieci które na niego wchodzą. Pomnik stoi w Babcie pilnują pomnika, krzyczą na dzieci które na niego wchodzą. Pomnik stoi w

dość centralnym miejscu. Ale moz euda się go neutralnie wkomponować w całośćdość centralnym miejscu. Ale moz euda się go neutralnie wkomponować w całość
żeby nie było afery.żeby nie było afery.

4747  w mojej ocenie pomnik nie pasuje nawet do obecnej funkcji placu, która jest w mojej ocenie pomnik nie pasuje nawet do obecnej funkcji placu, która jest
związana głównie z rozrywką (koncerty, kino letnie, wypoczynek), jeśli zmienimyzwiązana głównie z rozrywką (koncerty, kino letnie, wypoczynek), jeśli zmienimy
jego funkcję na typowo wypoczynkową, tym bardziej nie będzie się wpisywał wjego funkcję na typowo wypoczynkową, tym bardziej nie będzie się wpisywał w
krajobrazpowinien zostać przeniesiony w okolice jednego z kościołówkrajobrazpowinien zostać przeniesiony w okolice jednego z kościołów

4848  Opisałam powyżej. Plac 3 maja to nie miejsce sacrum i powinno takie pozostać. Opisałam powyżej. Plac 3 maja to nie miejsce sacrum i powinno takie pozostać.
Tymczasem - pomnik powoduje ideologiczne zgrzyty.Tymczasem - pomnik powoduje ideologiczne zgrzyty.

4949  Podczas kulturalnego spożywania alkoholu przy stoliku w reaturacji bliskosc Podczas kulturalnego spożywania alkoholu przy stoliku w reaturacji bliskosc
pomnika nie jest dla mnie problematyczne. Dla osób mocno religijnych napewnopomnika nie jest dla mnie problematyczne. Dla osób mocno religijnych napewno
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5050  jesli ma być to miejsce rekreacyjne typowo to nie pasuje tu ten pomnik jesli ma być to miejsce rekreacyjne typowo to nie pasuje tu ten pomnik
5151  Z chęcią bym zobaczył płac świeckim a nie katolickim Z chęcią bym zobaczył płac świeckim a nie katolickim
5252  Praktycznie nie związana z Placem 3 maja Praktycznie nie związana z Placem 3 maja
5353  to jest miejsce na odpoczynek i rozrywkę to jest miejsce na odpoczynek i rozrywkę
5454  nie można zrobić knajp-sprzedaż alkoholu. nie można zrobić knajp-sprzedaż alkoholu.
5555  Powinna być przy Kościele MBCZ Powinna być przy Kościele MBCZ
5656  wpływa na możliowść prowdzenie np restaracji wpływa na możliowść prowdzenie np restaracji
5757  Pomnik winien być przeniesiony na posesje kościoła, gdzie moglby być Pomnik winien być przeniesiony na posesje kościoła, gdzie moglby być

odwiedzany przez samych interesantów bez rozpraszającego tłaodwiedzany przez samych interesantów bez rozpraszającego tła
5858  Taki pomnik powinien być przy kościele Taki pomnik powinien być przy kościele
5959  Miejsce takiego pomnika jest przy budynkach kultu np kościoły kaplice Miejsce takiego pomnika jest przy budynkach kultu np kościoły kaplice
6060  to obiekt o wydźwięku sakralnym i powinien być na terenie przykościelnym to obiekt o wydźwięku sakralnym i powinien być na terenie przykościelnym
6161  Jest fatalny Jest fatalny
6262  Bardzo cieszę się że takie pytanie się pojawiło. Pomnik powinien zostać Bardzo cieszę się że takie pytanie się pojawiło. Pomnik powinien zostać

przeniesiony na teren któregoś z kościołów. Pozostawmy plac neutralnymprzeniesiony na teren któregoś z kościołów. Pozostawmy plac neutralnym
religijnie. Nasi mieszkańcy to nie tylko katolicy, uszanujmy to.religijnie. Nasi mieszkańcy to nie tylko katolicy, uszanujmy to.

6363  Powinien stać pod kościołem, a nie w miejscu rekreacji... Powinien stać pod kościołem, a nie w miejscu rekreacji...
6464  Wiadomo, że jak ogródki to i piwo, a jak piwo to nie pomnik Jana Pawła II Wiadomo, że jak ogródki to i piwo, a jak piwo to nie pomnik Jana Pawła II
6565  Nie każdy musi być katolikiem i czcić katolickie symbole-od tego są kościoły. Nie każdy musi być katolikiem i czcić katolickie symbole-od tego są kościoły.
6666  To nie jest miejsce na tego typu pomniki, lepiej byłoby go przestawić koło kosciola To nie jest miejsce na tego typu pomniki, lepiej byłoby go przestawić koło kosciola
6767  W żaden sposób nie jest związany z historią miasta, powinien zostać przeniesiony W żaden sposób nie jest związany z historią miasta, powinien zostać przeniesiony

na plac kościelny.na plac kościelny.
6868  Płac jest centralnym punktem miasta i miejscem spotkań. Papieży mamy trzech i Płac jest centralnym punktem miasta i miejscem spotkań. Papieży mamy trzech i

On nie wpisuje się w nasze miasto żadna historia czy tradycja.On nie wpisuje się w nasze miasto żadna historia czy tradycja.
6969  osoba Jana Pawła I nie jest związana z Wołominem, JP II był osoba skromną nie osoba Jana Pawła I nie jest związana z Wołominem, JP II był osoba skromną nie

życzył sobie być pochowany pod płytą nagrobnążyczył sobie być pochowany pod płytą nagrobną
7070  Takiej „osobistości” nie należy się żaden pomnik… fuj. Miejsce powinno być Takiej „osobistości” nie należy się żaden pomnik… fuj. Miejsce powinno być

neutralne, a nie kolejnym obiektem zasranego kultu religijnego!neutralne, a nie kolejnym obiektem zasranego kultu religijnego!
7171  moim zdaniem powinno być to miejsce dla wszystkich, łączące ludzi „rozrywkowe moim zdaniem powinno być to miejsce dla wszystkich, łączące ludzi „rozrywkowe

centrum miasta” a nie miejsce na odprawianie mszy św i modlitw orazcentrum miasta” a nie miejsce na odprawianie mszy św i modlitw oraz
wysłuchiwanie niezadowolenia starszego pokolenia, ze spotykająca się tamwysłuchiwanie niezadowolenia starszego pokolenia, ze spotykająca się tam
młodzież jest za głośno. poza tym pomnik jest pokaźnych rozmiarów i od stronymłodzież jest za głośno. poza tym pomnik jest pokaźnych rozmiarów i od strony
apteki zasłania bardzo duża cześć placu. przebywanie na placu w obecnościapteki zasłania bardzo duża cześć placu. przebywanie na placu w obecności
pomnika osoby świętej nie jest komfortowe.pomnika osoby świętej nie jest komfortowe.

7272  To nie jest odpowiednie miejsce dla niego. Widziałabym ten pomnik raczej gdzieś To nie jest odpowiednie miejsce dla niego. Widziałabym ten pomnik raczej gdzieś
przy kościeleprzy kościele

7373  Problem z otwarciem kawiarni/restauracji z alkoholem. Problem z otwarciem kawiarni/restauracji z alkoholem.
7474  Miejsce kultu religijnego nie powinno być w samym centrum miasta Miejsce kultu religijnego nie powinno być w samym centrum miasta
7575  usunąć te miejsce kultu. usunąć te miejsce kultu.
7676  Na placu przebywają osoby o różnym wyznaniu i nie wszycy traktują pomnik Na placu przebywają osoby o różnym wyznaniu i nie wszycy traktują pomnik

papieża z odpowiednią czcią. Na imprezach publicznych ludzie wchodzą napapieża z odpowiednią czcią. Na imprezach publicznych ludzie wchodzą na
pomnik, śmiecą wokół niego.pomnik, śmiecą wokół niego.

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 48/79Strona 48/79



LpLp OdpowiedźOdpowiedź
7777  zajmuje centralne miejsce ktore powinno byc dostepne dla uzytku ludzi, a nie jako zajmuje centralne miejsce ktore powinno byc dostepne dla uzytku ludzi, a nie jako

miejsce stania wielkiego betonowego pomnikamiejsce stania wielkiego betonowego pomnika
7878  To jest zdecydowanie zła lokalizacja pomnika. To miejsce powinno służyć To jest zdecydowanie zła lokalizacja pomnika. To miejsce powinno służyć

relaksowi i rozrywce.relaksowi i rozrywce.
7979  Pod kościołem Pod kościołem
8080  Zajmuje za dużo miejsca na tak małym placu.Wolałabym by plac miał więcej Zajmuje za dużo miejsca na tak małym placu.Wolałabym by plac miał więcej

zieleni i miejsc do spędzania czasu wolnego - ławki, kawiarenki, trawnik zzieleni i miejsc do spędzania czasu wolnego - ławki, kawiarenki, trawnik z
leżakami..leżakami..

8181  Nie jest on w żaden sposób związany z tym placem. Jest dużo obszarów Nie jest on w żaden sposób związany z tym placem. Jest dużo obszarów
przykościelnych gdzie można ulokowacprzykościelnych gdzie można ulokowac

8282  Miejsce tego bohomaza jest w kościele. Poza tym ten człowiek nie zasłużył na Miejsce tego bohomaza jest w kościele. Poza tym ten człowiek nie zasłużył na
pomnik. Historia go zweryfikowała. Ten pomnik to jest wstyd.pomnik. Historia go zweryfikowała. Ten pomnik to jest wstyd.

8383  Dobrze by było, przenieś pomnik np.na plac kościoła np.ul kościelnej lub kurkowej Dobrze by było, przenieś pomnik np.na plac kościoła np.ul kościelnej lub kurkowej
aby płać stał się bardziej zielony,z możliwością zorganizowania jakiś festynów itp.aby płać stał się bardziej zielony,z możliwością zorganizowania jakiś festynów itp.

8484  Nie ruszac papieza Nie ruszac papieza
8585  To nie jest miejsce do modlitwy które ogranicza inne aktywności mieszkańców. Jak To nie jest miejsce do modlitwy które ogranicza inne aktywności mieszkańców. Jak

ktoś się chce modlić to najlepiej w ciszy. Pomnik jest paskudny amatorska pracaktoś się chce modlić to najlepiej w ciszy. Pomnik jest paskudny amatorska praca
pochylona postać. Parkującymi za nim postać wypisana tyłek na powitanie. Superpochylona postać. Parkującymi za nim postać wypisana tyłek na powitanie. Super
ktoś to wymyślili. I te figurki dzieci to już trauma w myśli na to ze ten facet nic niektoś to wymyślili. I te figurki dzieci to już trauma w myśli na to ze ten facet nic nie
robił aby chronić dzieci przed zboczeńcami w kościele. Do usunięcia niech klerrobił aby chronić dzieci przed zboczeńcami w kościele. Do usunięcia niech kler
zabiera sobie pod jeden z kościołów których pełno wokół.zabiera sobie pod jeden z kościołów których pełno wokół.

8686  To nie odpowiednie miejsce To nie odpowiednie miejsce
8787  bo ludzie uważaja że przy pomniku nie może byc kawiarenek. Toż to jest pomnik, bo ludzie uważaja że przy pomniku nie może byc kawiarenek. Toż to jest pomnik,

monument a nie święta rzeczmonument a nie święta rzecz
8888  Jestem za przeniesieniem na teren kościelny. Ten skwer nie jest odpowiednim Jestem za przeniesieniem na teren kościelny. Ten skwer nie jest odpowiednim

miejscem na pomniki.miejscem na pomniki.
8989  To nie jest miejsce na pomnik osoby takiej jak papież, jego pomnik powinien być To nie jest miejsce na pomnik osoby takiej jak papież, jego pomnik powinien być

pod kościołem, albo pomniejszyć ilość kamienia i betonu pod tym pomnikiempod kościołem, albo pomniejszyć ilość kamienia i betonu pod tym pomnikiem
9090  Zajmuje zbyt dużo miejsca, jest nieestetyczny, utrudnia prowadzenie działalości Zajmuje zbyt dużo miejsca, jest nieestetyczny, utrudnia prowadzenie działalości

gospodarczej, typu bar, restauracja itpgospodarczej, typu bar, restauracja itp
9191  To nie ejst miejsce na pomnik papieża To nie ejst miejsce na pomnik papieża
9292  Jest adekwatna do tego placu, poza tym jest to symbolika tego placu Jest adekwatna do tego placu, poza tym jest to symbolika tego placu
9393  sposób przedstawienia postaci papieża, którego widać od tyłu jest mało sposób przedstawienia postaci papieża, którego widać od tyłu jest mało

reprezentacyjnareprezentacyjna
9494  Pomnik jest paskudny i kreuje kiepską atmosferę. Pomnik jest paskudny i kreuje kiepską atmosferę.
9595  miejsce tego pomnika to teren kościoła miejsce tego pomnika to teren kościoła
9696  bez sensu JPII nigdy nie był w WWL bez sensu JPII nigdy nie był w WWL
9797  do niczego nie pasuje do niczego nie pasuje
9898  Jest szpetny powinien znależć się na terenie Kościoła Jest szpetny powinien znależć się na terenie Kościoła
9999  Ma negatywny wpływ na możliwość działania ogródków kawiarnianych / Ma negatywny wpływ na możliwość działania ogródków kawiarnianych /

restauracyjncyhrestauracyjncyh
100100  Jest to symbol sacrum , więc koncert, rozrywka tu nie pasują Jest to symbol sacrum , więc koncert, rozrywka tu nie pasują
101101  świętości w miejscach do tego przeznaczonych (Kościół i okolice) świętości w miejscach do tego przeznaczonych (Kościół i okolice)
102102  obecnie na najbliżej usytuowanych ławkach siadają jedynie bezdomni (albo obecnie na najbliżej usytuowanych ławkach siadają jedynie bezdomni (albo
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przynajmniej tak wyglądający)przynajmniej tak wyglądający)

103103  pomnik powinien stać przy kościele, z uwagi że jego imie jest bezczeszczone - pomnik powinien stać przy kościele, z uwagi że jego imie jest bezczeszczone -
pijani, sikające psy, imprezypijani, sikające psy, imprezy

104104  Stawianie pomników postaciom zamieszanym w tuszowanie pedofilii jest Stawianie pomników postaciom zamieszanym w tuszowanie pedofilii jest
oburzająceoburzające

105105  Tak jak wcześniej napisałem księża z parafii podburzają ludzi przeciwko wszelkim Tak jak wcześniej napisałem księża z parafii podburzają ludzi przeciwko wszelkim
ciekawym inicjatywom, postać papieża jest nie jasna i jest on zamieszany w krycieciekawym inicjatywom, postać papieża jest nie jasna i jest on zamieszany w krycie
zbrodni pełnionych przez Kościół katolicki na koniec estetyką tego pomnika jestzbrodni pełnionych przez Kościół katolicki na koniec estetyką tego pomnika jest
mocno dyskusyjna.mocno dyskusyjna.

106106  Czy nie powinien być bliżej kościoła, jeżeli organizowane sa imprezy to kiepsko to Czy nie powinien być bliżej kościoła, jeżeli organizowane sa imprezy to kiepsko to
wyglądawygląda

107107  Tego typu pomniki powinny byc zlokalizowane przy kosciolach a nie w centrum Tego typu pomniki powinny byc zlokalizowane przy kosciolach a nie w centrum
miastamiasta

108108  Jest za duży, nie potrzebny tam. A poza tym, JP2 i dzieci to nieporozumienie w Jest za duży, nie potrzebny tam. A poza tym, JP2 i dzieci to nieporozumienie w
związku z ukrywaniem pedofili w kościele o której JP2 wiedział.związku z ukrywaniem pedofili w kościele o której JP2 wiedział.

109109  Uważam, że ten pomnik jest tam niepotrzebny Uważam, że ten pomnik jest tam niepotrzebny
110110  Nie jesteśmy państwem wyznaniowym Nie jesteśmy państwem wyznaniowym
111111  Nie jest to miejsce na takie pomniki Nie jest to miejsce na takie pomniki
112112  Nie każdy jest katolikiem i musi ogladac jp2 Nie każdy jest katolikiem i musi ogladac jp2
113113  Teren jest publiczny Państwowy -swiecki, pomniki bożków i innych postaci Teren jest publiczny Państwowy -swiecki, pomniki bożków i innych postaci

literackich oraz osób związanych z daną wiara jest na terenach należących doliterackich oraz osób związanych z daną wiara jest na terenach należących do
danej organizacji/wiarydanej organizacji/wiary

114114  Po pierwsze brzydki jest ten pomnik, a po drugie święci to w kościele mają Po pierwsze brzydki jest ten pomnik, a po drugie święci to w kościele mają
miejsce. Piskorz znowu będą gadać, że im pomnik obrażamymiejsce. Piskorz znowu będą gadać, że im pomnik obrażamy

115115  JPII był postacią ktora przyciągala rzesze młodych ludzi. JPII był postacią ktora przyciągala rzesze młodych ludzi.
116116  Jego miejsce jest w najlepszym razie przy którymś kościele. Poza tym postać jest Jego miejsce jest w najlepszym razie przy którymś kościele. Poza tym postać jest

kontrowersyjna.kontrowersyjna.
117117  Kontrowersyjna postać, jej obecniść narzuca religię w miejscu, które powinno być Kontrowersyjna postać, jej obecniść narzuca religię w miejscu, które powinno być

z założenia świeckiez założenia świeckie
118118  Nie powinnismy popierać pedofilii i się nią szczycić. Nie powinnismy popierać pedofilii i się nią szczycić.
119119  Jest to miejsce wypoczynku dla wszystkich, przez stojący na nim pomnik kościół Jest to miejsce wypoczynku dla wszystkich, przez stojący na nim pomnik kościół

wtrąca się co wypada, a co nie. Pomnik powinien stać na terenie kościoła.wtrąca się co wypada, a co nie. Pomnik powinien stać na terenie kościoła.
120120  Żyjemy w czasach gdzie nie każdy jest katolikiem Żyjemy w czasach gdzie nie każdy jest katolikiem
121121  Ten pomnik jest niepotrzebny - to plac 3 maja, nie JPII Ten pomnik jest niepotrzebny - to plac 3 maja, nie JPII
122122  tego pomnika w ogole nigdzie nie powinno byc tego pomnika w ogole nigdzie nie powinno byc
123123  Jeżeli uniemożliwia prowadzenie kawiarni, lub restauracji z alkoholem to powinien Jeżeli uniemożliwia prowadzenie kawiarni, lub restauracji z alkoholem to powinien

być przeniesionybyć przeniesiony
124124  Generuje zachowania religijne. Swego czasu jeden z proboszczów wołomińskich Generuje zachowania religijne. Swego czasu jeden z proboszczów wołomińskich

zabronił prowadzenia działalności gastronomicznej w pobliżu pomnika. Może byćzabronił prowadzenia działalności gastronomicznej w pobliżu pomnika. Może być
powodem zamieszek na tle religijno-politycznym.powodem zamieszek na tle religijno-politycznym.

125125  Uważam że jest zdecydowany nadmiar pomników JPII, sadzę że miejscem dla tego Uważam że jest zdecydowany nadmiar pomników JPII, sadzę że miejscem dla tego
pomnika powinien być Kościół.pomnika powinien być Kościół.

126126  Ogranicza organizacje wydarzeń kulturalnych Ogranicza organizacje wydarzeń kulturalnych
127127  Takie elementy, niebędące naturalnymi dla wszystkich, nie powinny stać w Takie elementy, niebędące naturalnymi dla wszystkich, nie powinny stać w
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miejscach tak otwartychh dla wszystkich.miejscach tak otwartychh dla wszystkich.

128128  Nie widzę sensu aby taki pomnik stał na placu. Chłopiec, którego postawili Nie widzę sensu aby taki pomnik stał na placu. Chłopiec, którego postawili
niedawno straszyniedawno straszy

129129  Nie powinien stanowić głównego obiektu jak obecnie lub powinien być Nie powinien stanowić głównego obiektu jak obecnie lub powinien być
przeniesionyprzeniesiony

130130  Pomnik powinien zostać przeniesiony. Bo dziś to idealne miejsce dla lokalnych żuli Pomnik powinien zostać przeniesiony. Bo dziś to idealne miejsce dla lokalnych żuli
i jest non stop pełen odchodów gołębi i innego ptactwa.i jest non stop pełen odchodów gołębi i innego ptactwa.

131131  w niczym nie przeszkadza, to tylko pomnik! Nie może być bardziej święty od w niczym nie przeszkadza, to tylko pomnik! Nie może być bardziej święty od
samego świętego ;-)samego świętego ;-)

132132  Nie zasłużył na pomnik Nie zasłużył na pomnik
133133  Przejaw kultu jednostki (kontrowersyjnej), ogranicza działalność na placu Przejaw kultu jednostki (kontrowersyjnej), ogranicza działalność na placu
134134  Niepotrzebnie zajmuje dużo miejsca Niepotrzebnie zajmuje dużo miejsca
135135  Zajmuje cenne miejsce na placu,który nie jest miejscem kultu,powinien trafić na Zajmuje cenne miejsce na placu,który nie jest miejscem kultu,powinien trafić na

płać kosciolapłać kosciola
136136  To nie miejsce na takie pomniki To nie miejsce na takie pomniki
137137  Lepszy byłby ŁADNY pomnik obrońców Wołomina. Lepszy byłby ŁADNY pomnik obrońców Wołomina.
138138  Papież nie ma nic wspólnego z Wołominem, pomnik stanowi zawłaszczenie Papież nie ma nic wspólnego z Wołominem, pomnik stanowi zawłaszczenie

przestrzeni przez konserwatywną mniejszość która wykorzystuje go jako wymówkęprzestrzeni przez konserwatywną mniejszość która wykorzystuje go jako wymówkę
do ograniczania sprzedaży alkoholu i blokuje rekreacyjny charakter placu. Ponadtodo ograniczania sprzedaży alkoholu i blokuje rekreacyjny charakter placu. Ponadto
w obliczu ostatnich rewelacji związanych z ukrywaniem przez Kościół Katolickiw obliczu ostatnich rewelacji związanych z ukrywaniem przez Kościół Katolicki
pedofilii wśród księży pomnik Jana Pawła II stał się gorszący dla mieszkańców ipedofilii wśród księży pomnik Jana Pawła II stał się gorszący dla mieszkańców i
młodzieży.młodzieży.

139139  Koliduje z możliwością otwarcia kawiarni na placu. Zupełnie tam nie pasuje. Koliduje z możliwością otwarcia kawiarni na placu. Zupełnie tam nie pasuje.
Mógłby stać na terenie którejś z parafii. Ponadto, w świetle ostatnich rewelacji, jestMógłby stać na terenie którejś z parafii. Ponadto, w świetle ostatnich rewelacji, jest
także gorszący dla mieszkańców i młodzieży.także gorszący dla mieszkańców i młodzieży.

140140  zagarnia przestrzeń, jest całkowicie zbędny na takim placu, a sama postać zagarnia przestrzeń, jest całkowicie zbędny na takim placu, a sama postać
pomnika w swietle ostatnich wydarzeń związanych z ukrywaniem pedofilii jest copomnika w swietle ostatnich wydarzeń związanych z ukrywaniem pedofilii jest co
najmniej kontrowersyjna i nie należy promować takich postawnajmniej kontrowersyjna i nie należy promować takich postaw

141141  Pomnik nazwiazuje do postaci związanej z religią, plac powinien być miejscem Pomnik nazwiazuje do postaci związanej z religią, plac powinien być miejscem
neutralnym, zamiast niego powinien być tam ogródek restauracyjny i więcejneutralnym, zamiast niego powinien być tam ogródek restauracyjny i więcej
zieleni.zieleni.

142142  Jest koszmarny i niepotrzebny, zawłaszczając istotną część placu. I ma się do Jest koszmarny i niepotrzebny, zawłaszczając istotną część placu. I ma się do
Wołomina jak pięść do nosa.Wołomina jak pięść do nosa.

143143  Polska jest państwem świeckimi, a pomnik jest częścią kultu religijnego Polska jest państwem świeckimi, a pomnik jest częścią kultu religijnego
144144  Plac nie jest przestrzenią sakralną. Przy kościele na kościelnej jest odpowiednia Plac nie jest przestrzenią sakralną. Przy kościele na kościelnej jest odpowiednia

przestrzeń na wyciszenie i modlitwę.przestrzeń na wyciszenie i modlitwę.
145145  Miejsce pomników świętych katolickich jest w kościele katolickim, a nie na terenie Miejsce pomników świętych katolickich jest w kościele katolickim, a nie na terenie

świeckiego parku.świeckiego parku.
146146  pomnik powinien znalezc się na terenie kościelnym pomnik powinien znalezc się na terenie kościelnym
147147  Pomnik powinien stać na terenie kościelnym. Pomnik powinien stać na terenie kościelnym.
148148  Takie miejsce powinno być neutralne poglądowo i religijnie. Takie miejsce powinno być neutralne poglądowo i religijnie.
149149  Przy ogródkach kawiarnianych raczej nie wskazana Przy ogródkach kawiarnianych raczej nie wskazana
150150  Do tej pory niektóre inicjatywy były blokowane przez rzekome "naruszenia Do tej pory niektóre inicjatywy były blokowane przez rzekome "naruszenia

godności pomnika", pomnik nie może być ważniejszy od potrzeb mieszkańców,godności pomnika", pomnik nie może być ważniejszy od potrzeb mieszkańców,
sprawa pamiętnego "grzybka", gdzie serwowano przez krótki czas alkoholsprawa pamiętnego "grzybka", gdzie serwowano przez krótki czas alkohol
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151151  Nie można przez to stworzyć punktu gastronomicznego z alkoholem. Nie można przez to stworzyć punktu gastronomicznego z alkoholem.
152152  Powinien stanąć przy którymś kościele Powinien stanąć przy którymś kościele
153153  Ponieważ nie pasje on do kawiarnianio - parkowych funkcji które mógł by pełnić Ponieważ nie pasje on do kawiarnianio - parkowych funkcji które mógł by pełnić

plac, myślę że rozwiązaniem jest relokacja pomnika przed jedne z wołomińskichplac, myślę że rozwiązaniem jest relokacja pomnika przed jedne z wołomińskich
kościołów.kościołów.

154154  Przez ten pomnik już były ograniczenia. A tak w ogóle czemu służy to pytanie? Przez ten pomnik już były ograniczenia. A tak w ogóle czemu służy to pytanie?
Wątpię, że ktokolwiek się odważy usunąć go z placu. Pani Radwan za bardzo chce,Wątpię, że ktokolwiek się odważy usunąć go z placu. Pani Radwan za bardzo chce,
by ją wszyscy lubili, więc palcem nie kiwnie w tym temacie.by ją wszyscy lubili, więc palcem nie kiwnie w tym temacie.

155155  Przestrzeń miejska powinna być wolna od symboli religijnych Przestrzeń miejska powinna być wolna od symboli religijnych
156156  Pomink reprezentuje Kościół Katolicki, a nie wszystkie wydarzenia / imprezy będą Pomink reprezentuje Kościół Katolicki, a nie wszystkie wydarzenia / imprezy będą

mu odpowiadały ( KK) . Więc moim zdaniem ogranicza kulturę. Nie mam nicmu odpowiadały ( KK) . Więc moim zdaniem ogranicza kulturę. Nie mam nic
przeciwko pominkowi czy KK, ale uważam że lepiej by wszystkim było , gdybyprzeciwko pominkowi czy KK, ale uważam że lepiej by wszystkim było , gdyby
pomnik stał w jakim parku , bądź innym miejscu specjalnie mu poświęconym. Niepomnik stał w jakim parku , bądź innym miejscu specjalnie mu poświęconym. Nie
kłóciłoby się to wtedy ze sobąkłóciłoby się to wtedy ze sobą

157157  Zajmuje duzo miejsca ktore mozna wykorzystac do wspolnych celow. Trawa, Zajmuje duzo miejsca ktore mozna wykorzystac do wspolnych celow. Trawa,
lezaki, parasollezaki, parasol

158158  Wolałabym świecki charakter tego miejsca. Wolałabym świecki charakter tego miejsca.
159159  Problematyczna postać (np. tuszowanie pedofilii, afer finansowych, skrajny Problematyczna postać (np. tuszowanie pedofilii, afer finansowych, skrajny

konserwatyzm), jego miejsce nie powinno być w przestrzeni miejskiejkonserwatyzm), jego miejsce nie powinno być w przestrzeni miejskiej
160160  Ostatnia kawiarenka"Grzybek" zamknęła się z braku koncesji na piwo. Ostatnia kawiarenka"Grzybek" zamknęła się z braku koncesji na piwo.
161161  Zajmuje za dużo przestrzeni. Zajmuje za dużo przestrzeni.
162162  Nie wszystko powinno się robić przy takim pomniku. I dodatkowo jest duży i Nie wszystko powinno się robić przy takim pomniku. I dodatkowo jest duży i

sprzeci placsprzeci plac
163163  Obecność pomnika sztucznie definiuje przestrzeń, z którą Sw. Jan Paweł II nie ma Obecność pomnika sztucznie definiuje przestrzeń, z którą Sw. Jan Paweł II nie ma

nic wspólnego.nic wspólnego.
164164  Odbywają się spotkania towarzyskie , pomnik powinien być w innym spokojnym Odbywają się spotkania towarzyskie , pomnik powinien być w innym spokojnym

godnym miejscugodnym miejscu
165165  staje się kontrowersyjny i budzi niepotrzebne emocje staje się kontrowersyjny i budzi niepotrzebne emocje
166166  pomnik obrońcy pedofilów nie powinien stać w miejscu publicznym pomnik obrońcy pedofilów nie powinien stać w miejscu publicznym
167167  Lokalne środowiska powiązane mocno z religijnością niemalże traktują pomnik Lokalne środowiska powiązane mocno z religijnością niemalże traktują pomnik

jako relikwię i wszystko co ewentualnie powstaje jest wobec niefo obrazoburcze. Ajako relikwię i wszystko co ewentualnie powstaje jest wobec niefo obrazoburcze. A
to jest tylko kawalek kamienia który tak naprawdę powinien stać przy kościele ato jest tylko kawalek kamienia który tak naprawdę powinien stać przy kościele a
nie na środku placu dużego miasta i przez to nic wokół prócz ławek dla lokalnychnie na środku placu dużego miasta i przez to nic wokół prócz ławek dla lokalnych
alkoholików zrobić nie można bo obraża! Jest miejsce na sacrum jest i miejsce naalkoholików zrobić nie można bo obraża! Jest miejsce na sacrum jest i miejsce na
codzienne życie. Ponadto nie czuję się tam bezpiecznie.codzienne życie. Ponadto nie czuję się tam bezpiecznie.

168168  Powinien być przeniesiony koło kościoła Powinien być przeniesiony koło kościoła
169169  Uważam że pomniki osób Świętych powinny być przy kościele Uważam że pomniki osób Świętych powinny być przy kościele
170170  Pomnik mi nie przeszkadza ale nie może być powodem dla ograniczania innych Pomnik mi nie przeszkadza ale nie może być powodem dla ograniczania innych

aktywności na tym placuaktywności na tym placu
171171  Miejsce pomnika powinno byc na terenie jednego z kościołów. Nie jestesmy Miejsce pomnika powinno byc na terenie jednego z kościołów. Nie jestesmy

państwem wyznaniowy, a w dobie kolejnych skladali kościelnych (pedofilia, sprawapaństwem wyznaniowy, a w dobie kolejnych skladali kościelnych (pedofilia, sprawa
w Kanadzie, mariaz koscioła z poiktyką tym bardziej nie powinien znajdowac siew Kanadzie, mariaz koscioła z poiktyką tym bardziej nie powinien znajdowac sie
wmiejscu odwiedzanym przez wszystkich. Dla wielu osób ten "symbol" jest powmiejscu odwiedzanym przez wszystkich. Dla wielu osób ten "symbol" jest po
porstu odstręczający, że juz nie wspomne o wątpliwej jakości walorachporstu odstręczający, że juz nie wspomne o wątpliwej jakości walorach
estetycznych.estetycznych.

172172  Nie jest to odpowiednie miejsce na pomnik dla przywódcy religijnego wątpliwej Nie jest to odpowiednie miejsce na pomnik dla przywódcy religijnego wątpliwej
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reputacji.reputacji.

173173  Nie pasuje Nie pasuje
174174  To powinno być miejsce odpoczynku, rozrywki. Pomnik powinien być na terenie To powinno być miejsce odpoczynku, rozrywki. Pomnik powinien być na terenie

kościoła.kościoła.
175175  To nie jest godne miejsce ma pomnik To nie jest godne miejsce ma pomnik
176176  Pomniki Świętych powinny stać przy Kościele. Nie każdy z Nas jest wierzącą Pomniki Świętych powinny stać przy Kościele. Nie każdy z Nas jest wierzącą

osobą.osobą.
177177  Starsze pokolenie nie toleruje wszelkich imprez w towarzystwie pomnika. Znicze Starsze pokolenie nie toleruje wszelkich imprez w towarzystwie pomnika. Znicze

obok kawiarenki nie komponują się zbyt dobrzeobok kawiarenki nie komponują się zbyt dobrze
178178  Pomink nie ma żadnego związku z placem, jest brzydki i godzi w wolę samego Pomink nie ma żadnego związku z placem, jest brzydki i godzi w wolę samego

Jana Pawła II, ktory nie życzył sobie pomników.Jana Pawła II, ktory nie życzył sobie pomników.
179179  Jest dobra, niech tam zostanie, ale nie dajmy się zwariować. Myślę o brsku Jest dobra, niech tam zostanie, ale nie dajmy się zwariować. Myślę o brsku

koncesji dla fajnej kawiarenki, bo obok byl pomnik Papieża....koncesji dla fajnej kawiarenki, bo obok byl pomnik Papieża....
180180  Nie pasuje do tego miejsca..to miejsce powinno być miejscem zabawy, rozrywki, Nie pasuje do tego miejsca..to miejsce powinno być miejscem zabawy, rozrywki,

spotkań a nie kontemplacji i zniczy.spotkań a nie kontemplacji i zniczy.
181181  Dużo osób urządza spotkania towarzyskie w tym miejscu. Zachowania im Dużo osób urządza spotkania towarzyskie w tym miejscu. Zachowania im

towarzyszące są ujmujące w stosunku do wartości religijnej,towarzyszące są ujmujące w stosunku do wartości religijnej,
patryiotycznektpomnikapatryiotycznektpomnika

182182  Bo nie podoba mi się pomnik, wolałbym tam miejsce na spotkanie towarzyskie a Bo nie podoba mi się pomnik, wolałbym tam miejsce na spotkanie towarzyskie a
to gryzie się z pomnikiem. Pomnik powinien być przeniesiony np. koło urzęduto gryzie się z pomnikiem. Pomnik powinien być przeniesiony np. koło urzędu
miastamiasta

183183  Jest zbędny Jest zbędny
184184  spory spory
185185  Jest to plac kultury czy plac wspomnień czy plac modlitewny ?? Nie negując religii Jest to plac kultury czy plac wspomnień czy plac modlitewny ?? Nie negując religii

itd uwazam iż spożywanie nawet mało procentowego alkoholou w takim miejscu zitd uwazam iż spożywanie nawet mało procentowego alkoholou w takim miejscu z
takim pomnikiem jest mało kulturalna. Ten plac powinien być wytchnieniem odtakim pomnikiem jest mało kulturalna. Ten plac powinien być wytchnieniem od
codzienności a nie miejscem kultucodzienności a nie miejscem kultu

186186  Uważam, że pomników w Wołominie i tak jest dużo. Uważam, że pomników w Wołominie i tak jest dużo.
187187  jest zbędny jest zbędny
188188  Tak jak wspomniane wyzej. To jest świecki plac i pomnik zniechęca potencjalnych Tak jak wspomniane wyzej. To jest świecki plac i pomnik zniechęca potencjalnych

inwestorów, chociaż osobiście jestem jego faneminwestorów, chociaż osobiście jestem jego fanem
189189  Ciągle spory o to czy można spożywać alkohol lub organizować imprezy Ciągle spory o to czy można spożywać alkohol lub organizować imprezy
190190  Powienien byc na terenie Parafii. Nie ma potrzeby aby dzieci po nim skakały a Powienien byc na terenie Parafii. Nie ma potrzeby aby dzieci po nim skakały a

dorośli robili sztuczną "obronę pomnika" w celach politycznychdorośli robili sztuczną "obronę pomnika" w celach politycznych
191191  Wydaje mi się, że dla katolików problemem moga być imprezy typu głośne Wydaje mi się, że dla katolików problemem moga być imprezy typu głośne

rockowe koncerty, ale być może jestem w błędzierockowe koncerty, ale być może jestem w błędzie
192192  Nie każdą imprezę wypada tam organizować Nie każdą imprezę wypada tam organizować
193193  Jeśli ma to być miejsce spotkań i rozrywki należałoby przenieść pomnik w nieco Jeśli ma to być miejsce spotkań i rozrywki należałoby przenieść pomnik w nieco

spokojniejsze miejscespokojniejsze miejsce
194194  Zupełnie nie pasuje do tego miejsca. Zupełnie nie pasuje do tego miejsca.
195195  często stoją tam butelki po alkoholu, niektórzy nie szanują tego miejsca, więc często stoją tam butelki po alkoholu, niektórzy nie szanują tego miejsca, więc

pomnik powinien stać na terenie np. kościelnympomnik powinien stać na terenie np. kościelnym
196196  właściwe miejsce pomnika jest na terenie przy kościele właściwe miejsce pomnika jest na terenie przy kościele
197197  Plac powinien mieć charakter towarzyski, nie religijny Plac powinien mieć charakter towarzyski, nie religijny
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198198  Pomnik powinien być przy kościele gdyż wieczorne imprezy młodzieży (śmieci, Pomnik powinien być przy kościele gdyż wieczorne imprezy młodzieży (śmieci,

puszki, butelki) profanują postać papieża JP IIpuszki, butelki) profanują postać papieża JP II
199199  Bardzo dobra Bardzo dobra
200200  Bardzo dobra Bardzo dobra
201201  Plac miejski powinien służyć do rozrywki, a nie do modlitwy. Plac miejski powinien służyć do rozrywki, a nie do modlitwy.
202202  Jest pity alkohol wokol pomnika Jest pity alkohol wokol pomnika

Liczba respondentów: 202Liczba respondentów: 202
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Załącznik nr 6Załącznik nr 6

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 15Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 15

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Brak zieleni, za dużo betonu, brak nadzoru, policja nie odwiedza tego miejsca, jest Brak zieleni, za dużo betonu, brak nadzoru, policja nie odwiedza tego miejsca, jest

tam po prostu paskudnie tam po prostu paskudnie 
22  Czy nasze miasto stać na taką inwestycję, kiedy tyle miejsc jest zaniedbanych i Czy nasze miasto stać na taką inwestycję, kiedy tyle miejsc jest zaniedbanych i

brudnych, zielsko rośnie wszędzie, zieleń miejska, ronda, trawniki są zadbane tylkobrudnych, zielsko rośnie wszędzie, zieleń miejska, ronda, trawniki są zadbane tylko
przy urzędzie. Może warto najpierw zadbać o pozostałe rejony miasta a gdy juzprzy urzędzie. Może warto najpierw zadbać o pozostałe rejony miasta a gdy juz
wszystko będzie zrobione zmieniać to, co jest w miarę ogarnięte. wszystko będzie zrobione zmieniać to, co jest w miarę ogarnięte. 

33  Należy mieć na uwadze iż dużo drzew spowoduje duża ilość ptaków gdzie jest na Należy mieć na uwadze iż dużo drzew spowoduje duża ilość ptaków gdzie jest na
placów zabaw dla dzieci w pobliżu. Obecnie nie jest to miłe miejsce do odpoczynkuplaców zabaw dla dzieci w pobliżu. Obecnie nie jest to miłe miejsce do odpoczynku
ponieważ jest zanieczyszczone przez ptaki.ponieważ jest zanieczyszczone przez ptaki.

44  Brak  Brak 
55  Mieszkanie obok „patelni” to istny dramat! Z utęsknieniem wspominam lata Mieszkanie obok „patelni” to istny dramat! Z utęsknieniem wspominam lata

dzieciństwa w których to miejsce miało jakikolwiek klimat. Trawa, drzewa i krzewydzieciństwa w których to miejsce miało jakikolwiek klimat. Trawa, drzewa i krzewy
dające cień. Dziś to miejsce (przykro to pisać) za dnia wegetacji alkoholików, adające cień. Dziś to miejsce (przykro to pisać) za dnia wegetacji alkoholików, a
wieczorami fanatyków taniego tuningu aut którzy uprzykrzają życie swoimiwieczorami fanatyków taniego tuningu aut którzy uprzykrzają życie swoimi
popisami. Zieleń i ograniczenie ruchu wokół placu - to moje spostrzeżenie wpopisami. Zieleń i ograniczenie ruchu wokół placu - to moje spostrzeżenie w
pigułce.  pigułce.  

66  Na placu przebywa bardzo dużo osób pijanych, tzw żulików, starych pijaczków lub Na placu przebywa bardzo dużo osób pijanych, tzw żulików, starych pijaczków lub
osób wyglądających jak bezdomni, na pewno nie zachęcają do spędzania tamosób wyglądających jak bezdomni, na pewno nie zachęcają do spędzania tam
czasuczasu

77  Jeśli myślimy o trawniku, to należałoby pomyśleć również o tym, żeby nie kosić go Jeśli myślimy o trawniku, to należałoby pomyśleć również o tym, żeby nie kosić go
zbyt często i rozplanować np. łąki kwietne. Zrezygnowałabym z nadmiernegozbyt często i rozplanować np. łąki kwietne. Zrezygnowałabym z nadmiernego
korzystania z tworzyw sztucznych (np. z plastikowych dachów etc.), bo tego możekorzystania z tworzyw sztucznych (np. z plastikowych dachów etc.), bo tego może
dostarczyć natura. Należałoby pomyśleć również o koszach na śmieci (większej ichdostarczyć natura. Należałoby pomyśleć również o koszach na śmieci (większej ich
liczbie lub większych pojemnikach), a także o rozplanowaniu przestrzeni tak, żebyliczbie lub większych pojemnikach), a także o rozplanowaniu przestrzeni tak, żeby
była samowystarczalna (wspomniane łąki kwietne i odbetonowanie przestrzenibyła samowystarczalna (wspomniane łąki kwietne i odbetonowanie przestrzeni
pomoże w nawadnianiu i zatrzymaniu przez rośliny wody na dłuższy czas).pomoże w nawadnianiu i zatrzymaniu przez rośliny wody na dłuższy czas).
Najważniejsza w planowaniu powinna być ekologia i myślenie o zmianachNajważniejsza w planowaniu powinna być ekologia i myślenie o zmianach
klimatycznych, które przyniesie przyszłość.klimatycznych, które przyniesie przyszłość.

88  Realny monitoring Realny monitoring
99  . .
1010  Więcej drzew, tak naprawdę to co było kiedyś, dla mnie było idealne praktycznie... Więcej drzew, tak naprawdę to co było kiedyś, dla mnie było idealne praktycznie...

Trawa, KOSZONA systematycznie! I drzewa, drzewa, drzewa! One są bardzoTrawa, KOSZONA systematycznie! I drzewa, drzewa, drzewa! One są bardzo
potrzebne w naszym mieście. Ale duże, a nie takie miniaturki jak są wszędzie terazpotrzebne w naszym mieście. Ale duże, a nie takie miniaturki jak są wszędzie teraz
sadzone...sadzone...

1111  Plac jest mało atrakcyjny dla "zwykłych ludzi", w związku z poprzednią Plac jest mało atrakcyjny dla "zwykłych ludzi", w związku z poprzednią
modernizacją duże drzewa zostały zastąpione młodszymi drzewami w donicach ( tomodernizacją duże drzewa zostały zastąpione młodszymi drzewami w donicach ( to
absurdalnie głupi pomysł! ). Wieczorem jest za to atrakcją i rozrywką dla młodzieżyabsurdalnie głupi pomysł! ). Wieczorem jest za to atrakcją i rozrywką dla młodzieży
, spotykają się tam na piwo, słuchają głośnej muzyki i wariują samochodami. , spotykają się tam na piwo, słuchają głośnej muzyki i wariują samochodami. 

1212  Większa kontrola zbierającej się młodzieży, która przeklina, pije alkohol itd......  Większa kontrola zbierającej się młodzieży, która przeklina, pije alkohol itd...... 
1313  Odnosnie pkt. 13 - jestem za ograniczeniem parkowania na ul. Koscielnej za Odnosnie pkt. 13 - jestem za ograniczeniem parkowania na ul. Koscielnej za

pomocanp. parkomatowpomocanp. parkomatow
1414  Brudno, dużo potłuczonego szkła. Strach przyjść z dzieckiem, bo może właśnie Brudno, dużo potłuczonego szkła. Strach przyjść z dzieckiem, bo może właśnie

parę osób przyjechało sobie popić. Przykro, ze centrum miasta można opisać-parę osób przyjechało sobie popić. Przykro, ze centrum miasta można opisać-
wiesz tam gdzie jest pomnik z Papieżem. Tym, który krył pedofilię w kościele.wiesz tam gdzie jest pomnik z Papieżem. Tym, który krył pedofilię w kościele.
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1515  Bardzo żałuję, że straż miejska w Wołominie zajmuje się bardziej konsumpcją Bardzo żałuję, że straż miejska w Wołominie zajmuje się bardziej konsumpcją

zapiekanek i chińczyków niż dbaniem o przestrzeganie zasad parkowania wzapiekanek i chińczyków niż dbaniem o przestrzeganie zasad parkowania w
Wołominie mysz troską o bezpieczeństwo innych.Wołominie mysz troską o bezpieczeństwo innych.

1616  chciałbym żeby na trawnikach zamiast trawy była poadzona koniczyna, jest mniej chciałbym żeby na trawnikach zamiast trawy była poadzona koniczyna, jest mniej
wymagająca, dobrze znosi upały a do tego jest śliczna i przynosi szczęście wymagająca, dobrze znosi upały a do tego jest śliczna i przynosi szczęście 

1717  Aktywny monitoring! Nie tak jak teraz! Aktywny monitoring! Nie tak jak teraz!
1818  Przez możliwość parkowania dookoła Placu 3 Maja wieczorami na parkingu Przez możliwość parkowania dookoła Placu 3 Maja wieczorami na parkingu

przesiaduje młodzież i młodzi dorośli, którzy palą i piją alkohol. Jest to dośćprzesiaduje młodzież i młodzi dorośli, którzy palą i piją alkohol. Jest to dość
niepokojące. Chodzenie tamtędy wieczorem bywa przerażające. niepokojące. Chodzenie tamtędy wieczorem bywa przerażające. 

1919  Byłoby przyjemnie, gdyby w mieście byłaby po prostu jakaś zielona oaza dla Byłoby przyjemnie, gdyby w mieście byłaby po prostu jakaś zielona oaza dla
mieszkanek i mieszkańców. Żeby wiosną i latem móc wziąć koc i poleżeć z książkąmieszkanek i mieszkańców. Żeby wiosną i latem móc wziąć koc i poleżeć z książką
na trawie lub na leżaku. I może tym razem bez ogromnego placu zabaw na środku,na trawie lub na leżaku. I może tym razem bez ogromnego placu zabaw na środku,
bo oba parki, które mamy (Wodiczki i Nałkowskich) są zupełnie zawłaszczone przezbo oba parki, które mamy (Wodiczki i Nałkowskich) są zupełnie zawłaszczone przez
dzieci. dzieci. 

2020  Brudno  Brudno 
2121  W trakcie upałów plac jest złym miejscem do odpoczynku/spotkań ze względu na W trakcie upałów plac jest złym miejscem do odpoczynku/spotkań ze względu na

emisję zbyt wysokiej temperatury. Drzewa są malutkie w dużych odstępach.emisję zbyt wysokiej temperatury. Drzewa są malutkie w dużych odstępach.
Ciężko szukać schronienia i ulgi w taki dzień. Fontanna przez większość czasu nieCiężko szukać schronienia i ulgi w taki dzień. Fontanna przez większość czasu nie
działa. Jest to popularny przykład betonozy. Miejsce do zgromadzeń publicznychdziała. Jest to popularny przykład betonozy. Miejsce do zgromadzeń publicznych
jest równie ważne, ale jeżeli w sąsiadującym parku Widiczki istnieje muszlajest równie ważne, ale jeżeli w sąsiadującym parku Widiczki istnieje muszla
koncertowa, można byłoby przenieść w to miejsce, tworząc plac 1-go Majakoncertowa, można byłoby przenieść w to miejsce, tworząc plac 1-go Maja
oddychającym zielonym mini parkiem. Dobrym przykładem może być placoddychającym zielonym mini parkiem. Dobrym przykładem może być plac
Grzybowski w Warszawie, który poprzez zmianę wysokości, ławki, staw miejski, zGrzybowski w Warszawie, który poprzez zmianę wysokości, ławki, staw miejski, z
nasadzeniami stwarza ekosystem przyjazny mieszkańcom i podnoszący rangęnasadzeniami stwarza ekosystem przyjazny mieszkańcom i podnoszący rangę
miejsca. Proponuję wprowadzić więcej stref wypoczynku, zieleni albo małej tężnimiejsca. Proponuję wprowadzić więcej stref wypoczynku, zieleni albo małej tężni
jako przeciwwagi do szczelnej tkanki miejskiej, może jako delikatne przejście ijako przeciwwagi do szczelnej tkanki miejskiej, może jako delikatne przejście i
kontynuacja z parku przy ul. Moniuszki. Również ważna kwestią jest brakkontynuacja z parku przy ul. Moniuszki. Również ważna kwestią jest brak
bezpieczeństwa po zmroku. bezpieczeństwa po zmroku. 

2222  Zamiast powoli redukować drzewa i stawiać coraz więcej betonu, (nawet te tak Zamiast powoli redukować drzewa i stawiać coraz więcej betonu, (nawet te tak
zwane "parki kieszonkowe" redukują teren zielony na korzyść betonu i ceratyzwane "parki kieszonkowe" redukują teren zielony na korzyść betonu i ceraty
wysypanej korą) należałoby nadać temu terenowi bardziej naturalny wyglądwysypanej korą) należałoby nadać temu terenowi bardziej naturalny wygląd
(drzewa bardziej naturalnej wielkości, nie karłowate odmiany pod którymi należy(drzewa bardziej naturalnej wielkości, nie karłowate odmiany pod którymi należy
się pochylać, więcej trawników, a nie klombów z krzakami, ceratą i korą), a nie nasię pochylać, więcej trawników, a nie klombów z krzakami, ceratą i korą), a nie na
siłę wszystko "regulować". Miejski Ogrodnik nadaje bardzo sztuczny wyglądsiłę wszystko "regulować". Miejski Ogrodnik nadaje bardzo sztuczny wygląd
wszystkim szczątkowym elementom zielonym.wszystkim szczątkowym elementom zielonym.

2323  Wkurzający jest fakt, iż większość ławek zajmują tam alkoholicy ( śpiący na nich Wkurzający jest fakt, iż większość ławek zajmują tam alkoholicy ( śpiący na nich
lub bezdomni)lub bezdomni)

2424  Obecnie jest za gorąco, nie ma co robić. Sporo osób w kryzysie bezdomności, z Obecnie jest za gorąco, nie ma co robić. Sporo osób w kryzysie bezdomności, z
problemem alkoholowym. W weekendy wiele osób spożywa tam alkohol - bo nieproblemem alkoholowym. W weekendy wiele osób spożywa tam alkohol - bo nie
ma gdzie.ma gdzie.

2525  Dobrym pomysłem było by podzielenie placu na 2 cześci; jedną można by Dobrym pomysłem było by podzielenie placu na 2 cześci; jedną można by
przeznaczyć na część do organizowania imprez/wydarzeń, a z drugiej częściprzeznaczyć na część do organizowania imprez/wydarzeń, a z drugiej części
utworzyć taki "dziewiczy" park, z dużymi drzewami, dużymi trawnikami i ławkami.utworzyć taki "dziewiczy" park, z dużymi drzewami, dużymi trawnikami i ławkami.

2626  Czekam na zmiane Placu Czekam na zmiane Placu
2727   
2828  Latem jest strasznie gorąco, natomiast zimą to wielkie lodowisko. Fajnie gdyby to Latem jest strasznie gorąco, natomiast zimą to wielkie lodowisko. Fajnie gdyby to

było do rozwiązania. było do rozwiązania. 
2929  Dużo zieleni.  Dużo zieleni. 
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3030  Obecnie plac jest miejscem wieczornych spotkań młodzieży, często spożywającej Obecnie plac jest miejscem wieczornych spotkań młodzieży, często spożywającej

tam alkohol Plac jest duży, ale ze względu na wylany tam beton,oraz braktam alkohol Plac jest duży, ale ze względu na wylany tam beton,oraz brak
zacieniających drzew trudno spędzać na nim czas podczas upałów, dlategozacieniających drzew trudno spędzać na nim czas podczas upałów, dlatego
większość mieszkanców stroni od odpoczynku w ciągu dnia. Moim zdaniemwiększość mieszkanców stroni od odpoczynku w ciągu dnia. Moim zdaniem
powinno to być miejsce spotkań mieszkańców w kazdym wieku. dlatego powinnapowinno to być miejsce spotkań mieszkańców w kazdym wieku. dlatego powinna
się tu znależć strefa odpoczynku wśród zieleni, strefa dla dzieci,może minisię tu znależć strefa odpoczynku wśród zieleni, strefa dla dzieci,może mini
fontanny?, strefa z przyzwoitym zapleczem gastronomicznym, przynajmniej wfontanny?, strefa z przyzwoitym zapleczem gastronomicznym, przynajmniej w
okresie letnim (ładne ogródki ze stolikami)okresie letnim (ładne ogródki ze stolikami)

3131  ograniczyć prędkość przez np progi. Miejsca parkingowe są potrzebne, lokalny ograniczyć prędkość przez np progi. Miejsca parkingowe są potrzebne, lokalny
handel jest potrzebny. Ozywny cały plac łącznie z budynkami dookoła. Jeśli będziehandel jest potrzebny. Ozywny cały plac łącznie z budynkami dookoła. Jeśli będzie
przyjaźnie to i te lokale staną się atrakcyjniejsze. Niech lokalni przedsiębiorcy robiąprzyjaźnie to i te lokale staną się atrakcyjniejsze. Niech lokalni przedsiębiorcy robią
swoje biznesy w tym miejscu. swoje biznesy w tym miejscu. 

3232  1) funkcja przestrzeni na wydarzenia kulturalne, która do tej pory jest jedną z 1) funkcja przestrzeni na wydarzenia kulturalne, która do tej pory jest jedną z
funkcji placu, powinna moim zdaniem zostać przypisana wyłącznie do skweru im.funkcji placu, powinna moim zdaniem zostać przypisana wyłącznie do skweru im.
Wodiczki, który jest wyposażony w scenę. 2) przy okazji przebudowy placu 3. MajaWodiczki, który jest wyposażony w scenę. 2) przy okazji przebudowy placu 3. Maja
należałoby podjąć zdecydowane działania, których celem będzie odwrócenienależałoby podjąć zdecydowane działania, których celem będzie odwrócenie
efektu wyspy ciepła oraz infiltracja wód opadowych na kilka różnych sposobów, np.efektu wyspy ciepła oraz infiltracja wód opadowych na kilka różnych sposobów, np.
zwiększyć ilość zieleni związanej z gruntem = rezygnacja z donic, rozszczelnićzwiększyć ilość zieleni związanej z gruntem = rezygnacja z donic, rozszczelnić
nawierzchnię, zastosować niecki lub rowy bioretencyjne na obrzeżach placu albonawierzchnię, zastosować niecki lub rowy bioretencyjne na obrzeżach placu albo
zaprojektować plac w taki sposób, aby umożliwić zbieranie wód opadowych dozaprojektować plac w taki sposób, aby umożliwić zbieranie wód opadowych do
dużego zbiornika umieszczonego pod placem. Można by również nawiązaćdużego zbiornika umieszczonego pod placem. Można by również nawiązać
współpracę z Fundacją Sendzimira, która oferuje wsparcie doradcze w zakresiewspółpracę z Fundacją Sendzimira, która oferuje wsparcie doradcze w zakresie
sposobów łagodzenia zmian klimatu w miastachsposobów łagodzenia zmian klimatu w miastach

3333  Ad pytanie 14. - Nie ma cienia, w takim słońcu na betonie nie trudno o udar. - Ad pytanie 14. - Nie ma cienia, w takim słońcu na betonie nie trudno o udar. -
fontanna - chyba dla mieszkańców Wołomina to jednak nie jest dobry pomysłfontanna - chyba dla mieszkańców Wołomina to jednak nie jest dobry pomysł
(widziałam tam nawet kąpiel bezdomnego). Jest tam poza tym ślisko, a więc nie(widziałam tam nawet kąpiel bezdomnego). Jest tam poza tym ślisko, a więc nie
jest bezpiecznie. jest bezpiecznie. 

3434  Bądźmy spójni i projektujmy wspólne miejsca tak aby do siebie pasowały. Bądźmy spójni i projektujmy wspólne miejsca tak aby do siebie pasowały.
3535  Więcej zieleni, mniej betonu i karanie za rozbijanie butelek i rzucaniem petów.  Więcej zieleni, mniej betonu i karanie za rozbijanie butelek i rzucaniem petów. 
3636  Pomniki o charakterze religijnym powinny znajdowac się przy miejscach kultu. Pomniki o charakterze religijnym powinny znajdowac się przy miejscach kultu.
3737  Brak Brak
3838  Zagrożeniem dla osób odwiedzających plac są osoby sporzywające alkochol i Zagrożeniem dla osób odwiedzających plac są osoby sporzywające alkochol i

zachowujące się wulgarne oraz zaczepiające i zebrzące o pieniądze. zachowujące się wulgarne oraz zaczepiające i zebrzące o pieniądze. 
3939  Brak Brak
4040  Dookoła placu można by zrobić taką ścieżkę jak w skateparku, nie znam się więc Dookoła placu można by zrobić taką ścieżkę jak w skateparku, nie znam się więc

nie wiem jak to określić, ale chodzi mi o coś takiego jak jest przy liceum przynie wiem jak to określić, ale chodzi mi o coś takiego jak jest przy liceum przy
Sasina, taka ścieżka z wybojami, gdzie dzieci i młodzież mogą jeździć na deskach,Sasina, taka ścieżka z wybojami, gdzie dzieci i młodzież mogą jeździć na deskach,
hulajnogach, bmx-ach itp. Myślę że fontanna też byłaby fajnym pomysłem ale takahulajnogach, bmx-ach itp. Myślę że fontanna też byłaby fajnym pomysłem ale taka
wytryskująca z ziemi, raczej nie w celach ozdobnych, tylko żeby dzieci w latowytryskująca z ziemi, raczej nie w celach ozdobnych, tylko żeby dzieci w lato
mogły się bawić, pluskać. Źródełko dla picia dla ludzi i zwierząt (wołomińskamogły się bawić, pluskać. Źródełko dla picia dla ludzi i zwierząt (wołomińska
kranówka jest w porządku). A przede wszystkim dużo zieleni. kranówka jest w porządku). A przede wszystkim dużo zieleni. 

4141  Brak miejsca gdzie można pójść pograć w bilard czy kręgle że znajomymi czy Brak miejsca gdzie można pójść pograć w bilard czy kręgle że znajomymi czy
posłuchać karaoke.posłuchać karaoke.

4242  Przez pędzące samochody ciężko nazwać to miejsce bezpiecznym dla biegających Przez pędzące samochody ciężko nazwać to miejsce bezpiecznym dla biegających
dzieci dzieci 

4343  Nie zabraniamy dojazdu do placu całkowicie, ograniczmy go. Jeśli chcemy żeby Nie zabraniamy dojazdu do placu całkowicie, ograniczmy go. Jeśli chcemy żeby
pełnił funkcję gospodarcze/usługowe to musi być możliwość dojazdu. Można ustalićpełnił funkcję gospodarcze/usługowe to musi być możliwość dojazdu. Można ustalić
godziny lub dni w których plac dla ruchu samochodowego jest zamkniętygodziny lub dni w których plac dla ruchu samochodowego jest zamknięty
(dozwolony tylko dla mieszkańców)(dozwolony tylko dla mieszkańców)
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4444  Zdarza się dosyć często, że na placu siedzą okoliczni pijący. Widziałam jak Zdarza się dosyć często, że na placu siedzą okoliczni pijący. Widziałam jak

spisywała ich Policja, ale chyba się tym nie przejmują. spisywała ich Policja, ale chyba się tym nie przejmują. 
4545  Proszę o uratowanie tego miejsca, na tej patelni można byłoby jedynie umrzeć.  Proszę o uratowanie tego miejsca, na tej patelni można byłoby jedynie umrzeć. 
4646  To miejsce powinno tętnic życiem. Restauracje i kawiarnie powinny być tego To miejsce powinno tętnic życiem. Restauracje i kawiarnie powinny być tego

sercem a nie banki, apteka, sklepysercem a nie banki, apteka, sklepy
4747  Trudno jest dojechać na rowerze z Placu w kierunku ul. Legionów może ścieżka Trudno jest dojechać na rowerze z Placu w kierunku ul. Legionów może ścieżka

rowerowa w ciągu ul. Sienkiewicza byłaby odpowiednia. Zaznaczenie , poziome,rowerowa w ciągu ul. Sienkiewicza byłaby odpowiednia. Zaznaczenie , poziome,
miejsca każni np. poprzez kolor posadzki częsci placu. miejsca każni np. poprzez kolor posadzki częsci placu. 

4848  Mniej młodzieży pijącej alkohol przy głośnej muzyce :) ,  Mniej młodzieży pijącej alkohol przy głośnej muzyce :) , 
4949  Pomnik z piaskowca także do usunięcia, staremu pomnikowi zamordowanych w Pomnik z piaskowca także do usunięcia, staremu pomnikowi zamordowanych w

czasie wojny przywrócić dawny wygląd, ten nagrobek jest koszmarny.czasie wojny przywrócić dawny wygląd, ten nagrobek jest koszmarny.
5050  Monitoring, który będzie wyłapywać pijaków i młodzież pijącą alkohol. Częstsze Monitoring, który będzie wyłapywać pijaków i młodzież pijącą alkohol. Częstsze

patrole policji, która będzie zwracać uwagę młodzieży, że za głośno słuchająpatrole policji, która będzie zwracać uwagę młodzieży, że za głośno słuchają
muzyki.muzyki.

5151  Mogłoby to być świetne miejsce do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, a na Mogłoby to być świetne miejsce do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, a na
chwilę obecną jest świetnym miejscem do schadzek patologi okolicznej.chwilę obecną jest świetnym miejscem do schadzek patologi okolicznej.

5252  Super, że wzieliście się Państwo za modernizację naszej patelni :) Super, że wzieliście się Państwo za modernizację naszej patelni :)
5353  Bardzo duża ilość plojanej młodzieży Bardzo duża ilość plojanej młodzieży
5454  Nie chcę, żeby powstał tam kolejny plac zabaw dla dzieci. Niech to będzie miejsce Nie chcę, żeby powstał tam kolejny plac zabaw dla dzieci. Niech to będzie miejsce

odpoczynku i relaksu dla wszystkich a nie tylko dla matek z dziećmi.odpoczynku i relaksu dla wszystkich a nie tylko dla matek z dziećmi.
5555  Warto pomyśleć o stworzeniu bardziej deptaku z dużą ilością zieleni zakaz ruchu Warto pomyśleć o stworzeniu bardziej deptaku z dużą ilością zieleni zakaz ruchu

samochodów na samym placu jak i również okolicznych ulicach samochodów na samym placu jak i również okolicznych ulicach 
5656  Niestety aby obiekt był dostępny wszystkich dla mieszkańców, musielibyśmy Niestety aby obiekt był dostępny wszystkich dla mieszkańców, musielibyśmy

"monitorować" tych śpiących po mocnych trunkach. Tam sypiają bo duże ławki i"monitorować" tych śpiących po mocnych trunkach. Tam sypiają bo duże ławki i
stoliki, ale zaczynają jak za dawnych czasów zasiedlać Park Wodiczki i to już odstoliki, ale zaczynają jak za dawnych czasów zasiedlać Park Wodiczki i to już od
wczesnych godzin. Proszę dbajcie o to wspaniałe miejsce dla dzieci..wczesnych godzin. Proszę dbajcie o to wspaniałe miejsce dla dzieci..

5757  Mozna dostac w jape ale generalnie jest spoko. Mozna dostac w jape ale generalnie jest spoko.
5858  Gdy przejeżdża Policja to zamiast czuć się bezpiecznie to się boję. Gdy przejeżdża Policja to zamiast czuć się bezpiecznie to się boję.
5959  Boczne uliczki wymagaj naprawy nawierzchni dziurawe i zbiera się woda po Boczne uliczki wymagaj naprawy nawierzchni dziurawe i zbiera się woda po

deszczu wygląda to niechlujnie w centrum miasta. Aktywniejsze działanie Wdeszczu wygląda to niechlujnie w centrum miasta. Aktywniejsze działanie W
budynki kina projekcie filmów starszych z lat 60 70 80 90 lub za 5-10 zł bybudynki kina projekcie filmów starszych z lat 60 70 80 90 lub za 5-10 zł by
aktywować ludzi starszych do wyjścia do kina do restauracji kawiarnii o ileaktywować ludzi starszych do wyjścia do kina do restauracji kawiarnii o ile
powstaną wokół po zmianach placu. powstaną wokół po zmianach placu. 

6060  W mojej opinii w mieście jest za mało zieleni - dużych i średnich drzew. W mojej opinii w mieście jest za mało zieleni - dużych i średnich drzew.
6161  MNIEJ BETONU, PARK W OBECNEJ FORMIE JEST NIE SPRAWIA WRAZENIA DAJACE MNIEJ BETONU, PARK W OBECNEJ FORMIE JEST NIE SPRAWIA WRAZENIA DAJACE

ODPOCZAC CZY SIE ZRELAKSOWAC W DNI UPALNE NIE DA TAM SIE SIEDZIEC,ODPOCZAC CZY SIE ZRELAKSOWAC W DNI UPALNE NIE DA TAM SIE SIEDZIEC,
FONTANNA BEZ SENSU KTORA I TAK NIE DZIALA JESLI MIALABY BY BYC TO MOZE WFONTANNA BEZ SENSU KTORA I TAK NIE DZIALA JESLI MIALABY BY BYC TO MOZE W
FORMIE JAKIEJS FIGURYFORMIE JAKIEJS FIGURY

6262  poziom bezpieczeństwa w godzinach wieczornych - niski, młodzież imprezująca na poziom bezpieczeństwa w godzinach wieczornych - niski, młodzież imprezująca na
ławkach, wyścigi samochodów. w ciągu dnia - miejsce spoczynku okolicznychławkach, wyścigi samochodów. w ciągu dnia - miejsce spoczynku okolicznych
imprezowiczów, spokojnych ale nie zachęcających do odpoczynku. imprezowiczów, spokojnych ale nie zachęcających do odpoczynku. 

6363  zależy od pory dnia, monitoring 24h, patrole straży miejskiej - częstrze zależy od pory dnia, monitoring 24h, patrole straży miejskiej - częstrze
6464  Zwiększyć straż miejską/ noclegi pijaków, zlikwidowanie karmienie gołębi, zrobić Zwiększyć straż miejską/ noclegi pijaków, zlikwidowanie karmienie gołębi, zrobić

rynek z prawdziwego zdarzenia rynek z prawdziwego zdarzenia 
6565  Więcej kwiatów Więcej kwiatów
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6666  Potrzebne zmiany Potrzebne zmiany
6767  bezpiecznie tylko w dzień bezpiecznie tylko w dzień
6868  Bardzo chętnie pokazałabym to miejsce moim znajomym i chciałbym , żeby nie Bardzo chętnie pokazałabym to miejsce moim znajomym i chciałbym , żeby nie

było mi wstydbyło mi wstyd
6969  zakaz dokarmiania gołębi (egzekwowany)  zakaz dokarmiania gołębi (egzekwowany) 
7070  Nazwa Placu powinna być związana z historią Wołomina i okolic np. Bitwy Nazwa Placu powinna być związana z historią Wołomina i okolic np. Bitwy

Warszawskiej lub "Cudu nad Wisłą" Warszawskiej lub "Cudu nad Wisłą" 
7171  może modułowa adaptacja placu może modułowa adaptacja placu
7272  wieczorem osoby dojeżdżający/ odjeżdżający z placu generują duży hałas (wyścigi wieczorem osoby dojeżdżający/ odjeżdżający z placu generują duży hałas (wyścigi

motocykli czy pojazdów tuningowanych motocykli czy pojazdów tuningowanych 
7373  wyrażam nadzieję, że przy ostatecznym projekcie zagospodarowania placu - wyrażam nadzieję, że przy ostatecznym projekcie zagospodarowania placu -

uwagi mieszkańców przynajmniej w części mniemam, że sporej zostanąuwagi mieszkańców przynajmniej w części mniemam, że sporej zostaną
potraktowane poważnie z poważaniem wołominianka w 3 - cim pokoleniu. potraktowane poważnie z poważaniem wołominianka w 3 - cim pokoleniu. 

7474  Brak Brak
7575  Nasadzenia wielu drzew i krzewów zmniejsza bezpieczeństwo na placu - idealna Nasadzenia wielu drzew i krzewów zmniejsza bezpieczeństwo na placu - idealna

kryjówka dla pijaków. powinno być posadzone tylko kilka drzew aby dawały cień.kryjówka dla pijaków. powinno być posadzone tylko kilka drzew aby dawały cień.
Powinny zostać betonowe płyty bo łatwiej je utrzymać w czystości niż trawnik,Powinny zostać betonowe płyty bo łatwiej je utrzymać w czystości niż trawnik,
który generuje duze koszty utrzymania zieleni (koszenie, podlewanie, itp). Rodzinyktóry generuje duze koszty utrzymania zieleni (koszenie, podlewanie, itp). Rodziny
z dziećmi będą chętniej przychodzić jeśli będzie to bezpieczny, Przejrzysty teren zz dziećmi będą chętniej przychodzić jeśli będzie to bezpieczny, Przejrzysty teren z
kawiarniami i drobna gastronomia, bez ruchu pojazdów, a przede wszystkim zkawiarniami i drobna gastronomia, bez ruchu pojazdów, a przede wszystkim z
powinna być włączona fontanna i kurtyna wodna dla ochłody… Nie potrzebapowinna być włączona fontanna i kurtyna wodna dla ochłody… Nie potrzeba
wielkiej milionowej inwestycji, tylko kilka ulepszeń.wielkiej milionowej inwestycji, tylko kilka ulepszeń.

7676  wyeliminować ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie placu ze względu wyeliminować ruch samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie placu ze względu
na hałas i ryzyko wypadkówna hałas i ryzyko wypadków

7777  To miejsce powinno zachęcać ludzi do spędzania tam czasu ale nie tak jak obecnie To miejsce powinno zachęcać ludzi do spędzania tam czasu ale nie tak jak obecnie
(ciemną nocą z butelką wysokoprocentowego alkoholu w ręku) to miejsce powinno(ciemną nocą z butelką wysokoprocentowego alkoholu w ręku) to miejsce powinno
od rana do wieczora być otwarte dla całych rodzin które czuły by tam sięod rana do wieczora być otwarte dla całych rodzin które czuły by tam się
bezpiecznie niezależnie od pory dnia czy nocy. Bardzo ważne jest odpowiedniebezpiecznie niezależnie od pory dnia czy nocy. Bardzo ważne jest odpowiednie
dobranie stref tak aby jak najlepiej połączyć zieleń cień i źródło wody któredobranie stref tak aby jak najlepiej połączyć zieleń cień i źródło wody które
kulturowo są uznawane nie tylko w Europie jako uosobienie nieba lub innego typukulturowo są uznawane nie tylko w Europie jako uosobienie nieba lub innego typu
Arkadii. Należy też odpowiednio zadbać o dobór posadzek, pamiętając przy tym oArkadii. Należy też odpowiednio zadbać o dobór posadzek, pamiętając przy tym o
retencji terenu. Przykład obecnego stanu w którym znajduje się plac terazretencji terenu. Przykład obecnego stanu w którym znajduje się plac teraz
pokazuje że można bezmyślnie wydać miliony na projekt zupełnie bezsensowny.pokazuje że można bezmyślnie wydać miliony na projekt zupełnie bezsensowny.
Przy takiej okazji jak ten projekt może warto zapytać o zdanie specjalistów, możePrzy takiej okazji jak ten projekt może warto zapytać o zdanie specjalistów, może
warto nawiązać współpracę z warszawskim wydziałem Architektury z Politechnikiwarto nawiązać współpracę z warszawskim wydziałem Architektury z Politechniki
Warszawskiej o pomoc w sformułowaniu wytycznych do konkursu. PlanowanieWarszawskiej o pomoc w sformułowaniu wytycznych do konkursu. Planowanie
przestrzenne w całej Polsce leży, pokażmy że to nie musi być reguła i zdajemyprzestrzenne w całej Polsce leży, pokażmy że to nie musi być reguła i zdajemy
sobie sprawę z popełnionych błędów. sobie sprawę z popełnionych błędów. 

7878  W chwili obecnej plac jest jedynie miejscem spotkań młodzieży w głośnych W chwili obecnej plac jest jedynie miejscem spotkań młodzieży w głośnych
samochodach i/lub na motocyklach. Okoliczne ulice zamieniają się w tor do testówsamochodach i/lub na motocyklach. Okoliczne ulice zamieniają się w tor do testów
kto szybciej i głośniej pojedzie. Na dachach zaparkowanych samochodówkto szybciej i głośniej pojedzie. Na dachach zaparkowanych samochodów
regularnie spożywane są %, straży miejskiej i policji zdaje się to nie interesować.regularnie spożywane są %, straży miejskiej i policji zdaje się to nie interesować.
To nie brak zieleni jest tu problemem, a brak organizacji i kontroli tego miejsca.To nie brak zieleni jest tu problemem, a brak organizacji i kontroli tego miejsca.
Jestem za tym, aby plac został wzbogacony o zieleń, ale nie za totalną przebudowąJestem za tym, aby plac został wzbogacony o zieleń, ale nie za totalną przebudową
placu. W mieście jest wiele innych ważnych miejsc gdzie można wydać teplacu. W mieście jest wiele innych ważnych miejsc gdzie można wydać te
pieniądze, a nie kolejna na przestrzeni kilku lat przebudowa placu który niepieniądze, a nie kolejna na przestrzeni kilku lat przebudowa placu który nie
wygląda przecież źle. Osobiście byłbym za tym, aby ograniczyć możliwość wjazduwygląda przecież źle. Osobiście byłbym za tym, aby ograniczyć możliwość wjazdu
na ulice okalające plac innym samochodom niż dostawy do sklepów (którychna ulice okalające plac innym samochodom niż dostawy do sklepów (których
prawie tu nie ma, zostały głównie banki itp do których nie trzeba dojeżdżaćprawie tu nie ma, zostały głównie banki itp do których nie trzeba dojeżdżać
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ciężarówką). Część placu np. w okolicach pomnika zostałaby obsadzonaciężarówką). Część placu np. w okolicach pomnika zostałaby obsadzona
dodatkową zielenią, a druga połowa pozostała w możliwie nie zmienionym stanie,dodatkową zielenią, a druga połowa pozostała w możliwie nie zmienionym stanie,
oczywiście spójnym z nową koncepcją. Całkowite zadrzewienie placu ograniczyoczywiście spójnym z nową koncepcją. Całkowite zadrzewienie placu ograniczy
możliwość np. organizacji koncertów przez MDK i innych wydarzeń masowych.możliwość np. organizacji koncertów przez MDK i innych wydarzeń masowych.

7979  Większy monitoring; za dużo świrów w BMW z dziurawym tłumikiem, robiącym Większy monitoring; za dużo świrów w BMW z dziurawym tłumikiem, robiącym
drift’ujacych na ulicach Wwl Podobnie ze świrującymi właścicielami ścigaczy (drift’ujacych na ulicach Wwl Podobnie ze świrującymi właścicielami ścigaczy (
motory) Chodzi oto, aby nie zakazać ruchu samochodów na placu, ale aby byłomotory) Chodzi oto, aby nie zakazać ruchu samochodów na placu, ale aby było
bezpieczniej i ciszej.  bezpieczniej i ciszej.  

8080  Bez zapewnienia cienia na placu latem po prostu nie da się przebywać. Duże Bez zapewnienia cienia na placu latem po prostu nie da się przebywać. Duże
rozłożyste drzewa prędko nie wyrosną, ale można wkomponować np. osłony odrozłożyste drzewa prędko nie wyrosną, ale można wkomponować np. osłony od
słońca w postaci żagli, baldachimów itd.słońca w postaci żagli, baldachimów itd.

8181  Brak trawników, niewielkie drzewa, kiepska fontanna Brak trawników, niewielkie drzewa, kiepska fontanna
8282  Wieczorami należy zwiększyć kontrolę bezpieczeństwa i ograniczyć spożywanie Wieczorami należy zwiększyć kontrolę bezpieczeństwa i ograniczyć spożywanie

alkoholu w tym miejscu publicznym.alkoholu w tym miejscu publicznym.
8383  Weźcie pod uwagę miłorzęby. Nie sadźcie platanów. Poczytajcie co się dzieje w Weźcie pod uwagę miłorzęby. Nie sadźcie platanów. Poczytajcie co się dzieje w

Barcelonie gdy pylą!Barcelonie gdy pylą!
8484     
8585  Poza nową aranżacją placu przydało by się odnowienie elewacji budynków. Poza nową aranżacją placu przydało by się odnowienie elewacji budynków.
8686  Tzw wyścigi samochodów i motorów dookoła placu to jest nagminne  Tzw wyścigi samochodów i motorów dookoła placu to jest nagminne 
8787  Brak Brak
8888  Zdecydowanie więcej zieleni, staż miejska Zdecydowanie więcej zieleni, staż miejska
8989  Niezbędny jest parking w niedalekiej okolicy Placu. Nawet jeśli by miał być Niezbędny jest parking w niedalekiej okolicy Placu. Nawet jeśli by miał być

odpłatny.odpłatny.
9090  Za mało kaner Za mało kaner
9191  Fontanny udostępnione do kapania się dzieci - absurd,powinny być ostrzeżenia że Fontanny udostępnione do kapania się dzieci - absurd,powinny być ostrzeżenia że

wodą jest w obiegu zamknietymwodą jest w obiegu zamknietym
9292  Zamiast stawiać pomniki Jana Pawła, postawcie jakąś fajną kawiarnię  Zamiast stawiać pomniki Jana Pawła, postawcie jakąś fajną kawiarnię 
9393  Zwróciła bym bardziej uwagę na naszą lokalną historię co się działo na okolicy i na Zwróciła bym bardziej uwagę na naszą lokalną historię co się działo na okolicy i na

osoby zasłużone o których się już nie pamięta osoby zasłużone o których się już nie pamięta 
9494  Brakuje toalet w pobliżu - szczególnie gdy są organizowane imprezy.  Brakuje toalet w pobliżu - szczególnie gdy są organizowane imprezy. 
9595  Jeśli ma być tani plastik i beton to lepiej nic nie zmieniać.  Jeśli ma być tani plastik i beton to lepiej nic nie zmieniać. 
9696  za mało patroli policji za mało patroli policji
9797  Dla wielu młodych ludzi to miejsce kojarzy się tylko z przejazdami samochodów z Dla wielu młodych ludzi to miejsce kojarzy się tylko z przejazdami samochodów z

głośną muzyką wieczorem. W lato w nocy przejazd przez plac rowerem napędzagłośną muzyką wieczorem. W lato w nocy przejazd przez plac rowerem napędza
adrenalina strachu. adrenalina strachu. 

9898  chciałbym, aby plac był centrum życia towarzyskiego w Wołominie z np. wieloma chciałbym, aby plac był centrum życia towarzyskiego w Wołominie z np. wieloma
knajpkami. jeśli chodzi o miejsca parkingowe, byłbym za tym, aby ograniczyć ruchknajpkami. jeśli chodzi o miejsca parkingowe, byłbym za tym, aby ograniczyć ruch
aut ale pod warunkiem, że w okolicy będzie zbudowany parking (np. bezpłatny naaut ale pod warunkiem, że w okolicy będzie zbudowany parking (np. bezpłatny na
1-2h, tak jak ma to miejsce przy galerii Wołomin). Z powodu braku rozbudowanej1-2h, tak jak ma to miejsce przy galerii Wołomin). Z powodu braku rozbudowanej
komunikacji miejskiej w wielu przypadkach transport autem jest jedynymkomunikacji miejskiej w wielu przypadkach transport autem jest jedynym
rozwiązaniem, a już teraz jest problem z tym, aby zostawić auto.rozwiązaniem, a już teraz jest problem z tym, aby zostawić auto.

9999  Uważam,że Straż Miejska powinna zwiększyć swój patrol ponieważ młodzież Uważam,że Straż Miejska powinna zwiększyć swój patrol ponieważ młodzież
"szaleje" autami przy placu z bardzo dużą prędkością. "szaleje" autami przy placu z bardzo dużą prędkością. 

100100  Brak oświetlenia, brak kawiarni, martwe miejsce wieczorami (poza grupkami Brak oświetlenia, brak kawiarni, martwe miejsce wieczorami (poza grupkami
młodych osób). młodych osób). 
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101101  Na ulicach bezpośrednio przylegających do placu często dochodzi do wyścigów i Na ulicach bezpośrednio przylegających do placu często dochodzi do wyścigów i

popisów samochodów, warto rozważyć budowę progów spowalniającychpopisów samochodów, warto rozważyć budowę progów spowalniających
uniemożliwiających takie zachowania. Dobrym pomysłem było by wprowadzenieuniemożliwiających takie zachowania. Dobrym pomysłem było by wprowadzenie
czegoś na kształt ustawy krajobrazowej, regulującą reklamy na budynkach wczegoś na kształt ustawy krajobrazowej, regulującą reklamy na budynkach w
obrębie placu, tak by pasowały one do nowej estetyki i nawiązywały doobrębie placu, tak by pasowały one do nowej estetyki i nawiązywały do
historycznego charakteru miejsca.historycznego charakteru miejsca.

102102  Proponuję inne chwyty przed kampanią. Park już był.  Proponuję inne chwyty przed kampanią. Park już był. 
103103  bez uwag bez uwag
104104  Dużo pijaków, jeszcze więcej głośnej młodzieży Dużo pijaków, jeszcze więcej głośnej młodzieży
105105  Nie wprowadzajcie alkoholowych kawiarni.To wyklucza tak spokojne spędzanie Nie wprowadzajcie alkoholowych kawiarni.To wyklucza tak spokojne spędzanie

czasu przez rodziny.Bedzie tam wtedy pijaństwo,interwencję straży miejskiej itp czasu przez rodziny.Bedzie tam wtedy pijaństwo,interwencję straży miejskiej itp 
106106  Jeśli inwestycja miałaby mieć sens potrzebne będą prawdziwe kamery i prawdziwy Jeśli inwestycja miałaby mieć sens potrzebne będą prawdziwe kamery i prawdziwy

monitoring a nie atrapy jak teraz na placu jak i w parku wodiczkimonitoring a nie atrapy jak teraz na placu jak i w parku wodiczki
107107   
108108  Zdecydowanie brakuje cienia na placu  Zdecydowanie brakuje cienia na placu 
109109  Za dużo chińskiej tandety, wstecznego myślenia obrazoburczego i kostki a za Za dużo chińskiej tandety, wstecznego myślenia obrazoburczego i kostki a za

mało knajpek, lodziarni, ławeczek, kawiarenek. Takie.kiejsca jak Karmelia przymało knajpek, lodziarni, ławeczek, kawiarenek. Takie.kiejsca jak Karmelia przy
placu powinny być tam jeden przy drugim ale nie można bo święty patrzy!placu powinny być tam jeden przy drugim ale nie można bo święty patrzy!

110110  Za mało jest wysokiej zieleni a przez to mało cienia  Za mało jest wysokiej zieleni a przez to mało cienia 
111111  Chciałbym aby przy placu powstały ogródki restauracyjne oraz aby otworzyły się Chciałbym aby przy placu powstały ogródki restauracyjne oraz aby otworzyły się

w mieście restauracje z jedzeniem o lepszej jakości. Przestrzeń powinna przyciągaćw mieście restauracje z jedzeniem o lepszej jakości. Przestrzeń powinna przyciągać
ludzi - muszą mieć cel aby tu przyjść. ruch samochodowy można ograniczyć wludzi - muszą mieć cel aby tu przyjść. ruch samochodowy można ograniczyć w
tygodniu roboczym w godzinach popołudniowych i w weekendy. tygodniu roboczym w godzinach popołudniowych i w weekendy. 

112112  - -
113113  Bardzo, bardzo chciałabym ,żeby Plac był miejscem gdzie z chęcią odetchnę, Bardzo, bardzo chciałabym ,żeby Plac był miejscem gdzie z chęcią odetchnę,

zatrzymam się, odpocznę, umówię z przyjaciółmi na kawę i będę się czułazatrzymam się, odpocznę, umówię z przyjaciółmi na kawę i będę się czuła
bezpiecznie. Przydałoby się również bezpłatne Wi-Fi w tym miejscu, kąt dla dzieci,bezpiecznie. Przydałoby się również bezpłatne Wi-Fi w tym miejscu, kąt dla dzieci,
stół do ping-ponga.stół do ping-ponga.

114114  Może mini pokazy laserowe fontann na wzór stolicy? Może mini pokazy laserowe fontann na wzór stolicy?
115115  Nd Nd
116116  Plac powinien tętnić życiem, tymczasem jest betonową poczekalnią na helikopter, Plac powinien tętnić życiem, tymczasem jest betonową poczekalnią na helikopter,

którego możliwość lądowania jest jedynym okazjonalnym pozytywem.którego możliwość lądowania jest jedynym okazjonalnym pozytywem.
117117  Mieszkam i pracuję w okolicy, od urodzenia. I najgorszą rzeczą w centrum miasta Mieszkam i pracuję w okolicy, od urodzenia. I najgorszą rzeczą w centrum miasta

są lumpy. Od rana do wieczora widzę tylko pijanych sikających wszedzię patoli.są lumpy. Od rana do wieczora widzę tylko pijanych sikających wszedzię patoli.
Ręce opadają i codziennie zastanawiam się co ja wśród nich robię... A co doRęce opadają i codziennie zastanawiam się co ja wśród nich robię... A co do
samego placu, dodałabym przede wszystkim więcej zieleni i kawiarnię.samego placu, dodałabym przede wszystkim więcej zieleni i kawiarnię.

118118  Toaleta WC byłaby świetnym rozwiązaniem, sprawa z jednej strony blacha a z Toaleta WC byłaby świetnym rozwiązaniem, sprawa z jednej strony blacha a z
drugiej brakuje tego typu miejsca. drugiej brakuje tego typu miejsca. 

119119  Plac dla normalnych ludzi, którzy chcieliby spotkać się tam ze znajomymi jest Plac dla normalnych ludzi, którzy chcieliby spotkać się tam ze znajomymi jest
bezużyteczny. W dzień pali słońce, nie ma się gdzie przed nim schować, po zmrokubezużyteczny. W dzień pali słońce, nie ma się gdzie przed nim schować, po zmroku
zaś strach sie tam pojawiać ze względu na nieciekawe towarzystwo. Gdyby ktośzaś strach sie tam pojawiać ze względu na nieciekawe towarzystwo. Gdyby ktoś
chciał usiąść tam w kolegą i pogadać przy piwku to też jest to niemożliwe, bo zarazchciał usiąść tam w kolegą i pogadać przy piwku to też jest to niemożliwe, bo zaraz
zjawi się straż miejska, która zobaczy to z drona. Ta sama straż miejska którazjawi się straż miejska, która zobaczy to z drona. Ta sama straż miejska która
oczywiście nie interweniuje w piątkowe i sobotnie popołudnia, gdyż wtedy zbieraoczywiście nie interweniuje w piątkowe i sobotnie popołudnia, gdyż wtedy zbiera
się tam "lepszy element" i prawdobodobnie się boją, albo nie chcą sobie głowysię tam "lepszy element" i prawdobodobnie się boją, albo nie chcą sobie głowy
zawracać. Najlepiej wystawić mandat osobą spokojnym, nie zaklócającymzawracać. Najlepiej wystawić mandat osobą spokojnym, nie zaklócającym
porządku - to styl pracy naszej straży.porządku - to styl pracy naszej straży.
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120120  Plac wieczorami zamienia się w miejsce gdzie bardzo często urżadzany jest pokaz Plac wieczorami zamienia się w miejsce gdzie bardzo często urżadzany jest pokaz

driftu samochodów zaś spożywane posiłki w zaparkowanych samochodach ukazujądriftu samochodów zaś spożywane posiłki w zaparkowanych samochodach ukazują
rano problem śmieci, szczególnie widoczne to jest w sobotę wieczorem gdzie wrano problem śmieci, szczególnie widoczne to jest w sobotę wieczorem gdzie w
poniedziałek plac nie jest wysprzątany. Warto pomyśleć o lepszym monitoringuponiedziałek plac nie jest wysprzątany. Warto pomyśleć o lepszym monitoringu
któy obejmowałby kazdy skrawek placu i częstszych patrolach szczególniektóy obejmowałby kazdy skrawek placu i częstszych patrolach szczególnie
wieczorami.  wieczorami.  

121121  Moniuszki od Sikorskiego w stronę placu zrobić jedno kierunkowa, zakaz Moniuszki od Sikorskiego w stronę placu zrobić jedno kierunkowa, zakaz
spożywania alkoholu. W piątki i soboty jest tam bardzo niebezpiecznie. Duzospożywania alkoholu. W piątki i soboty jest tam bardzo niebezpiecznie. Duzo
pijanych nacpanych nastolatków. Kręcące się samochody, latające bokiem,pijanych nacpanych nastolatków. Kręcące się samochody, latające bokiem,
upalanie gumy, brawurowa jazda na pokaz, głośne słuchanie muzyki upalanie gumy, brawurowa jazda na pokaz, głośne słuchanie muzyki 

122122  Miasto musi zauważyć, co ma cennego. Piękne stare kamienice, obecnie Miasto musi zauważyć, co ma cennego. Piękne stare kamienice, obecnie
rozpadające się. Retro klimat powinien być podkreślony na każdym kroku,rozpadające się. Retro klimat powinien być podkreślony na każdym kroku,
połączony z industrializmem - zwłaszcza ze względu na historie miasta, czyli hutę,połączony z industrializmem - zwłaszcza ze względu na historie miasta, czyli hutę,
stolarkę itd - industrial tu zwyczajnie pasuje stolarkę itd - industrial tu zwyczajnie pasuje 

123123  Moim zdaniem przeniesienie pomnika papieża jest kluczowym elementem, który Moim zdaniem przeniesienie pomnika papieża jest kluczowym elementem, który
rozwiąże problematykę związana z organizowaniem różnych przedsięwzięć wrozwiąże problematykę związana z organizowaniem różnych przedsięwzięć w
pobliżu placu.pobliżu placu.

124124  Zróbcie coś z tymi pijakami, z dzieckiem iść nie można żeby na ich zaporę buzię Zróbcie coś z tymi pijakami, z dzieckiem iść nie można żeby na ich zaporę buzię
nie patrzeć i nie wysłuchiwać przekleństw.nie patrzeć i nie wysłuchiwać przekleństw.

125125  Nie Nie
126126  Przydałaby się jakaś niebanalna kawiarnia czy restauracja, która kojarzyłaby się z Przydałaby się jakaś niebanalna kawiarnia czy restauracja, która kojarzyłaby się z

Wolominem i zachęcała do spędzania czasu na placu. Wolominem i zachęcała do spędzania czasu na placu. 
127127  To musi być miejsce dla wszystkich. Młodych, starszych, dzieci, zwierząt. To musi być miejsce dla wszystkich. Młodych, starszych, dzieci, zwierząt.

Wierzących i nie wierzących. Zdrowych i z problemami. DLA KAŻDEGO Wierzących i nie wierzących. Zdrowych i z problemami. DLA KAŻDEGO 
128128  Miasto powinno zadbać o bezpieczeństwo i spokój osób mieszkających przy Placu Miasto powinno zadbać o bezpieczeństwo i spokój osób mieszkających przy Placu

3 Maja. Niestety, choć w ciągu dnia można czuć się na Placu bezpiecznie, to3 Maja. Niestety, choć w ciągu dnia można czuć się na Placu bezpiecznie, to
wieczorami i w nocy młodzi ludzie przyjeżdzający samochodami, zachowują sięwieczorami i w nocy młodzi ludzie przyjeżdzający samochodami, zachowują się
bardzo hałaśliwie, używają wulgaryzmów i głośno słuchając muzyki z samochodów.bardzo hałaśliwie, używają wulgaryzmów i głośno słuchając muzyki z samochodów.
Często są pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, które mogąCzęsto są pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, które mogą
nabyć właśnie wieczorami i w nocy na Placu. Na mojej posesji czasem znajdujęnabyć właśnie wieczorami i w nocy na Placu. Na mojej posesji czasem znajduję
butelki po alkoholu, wyrzucane przez młodzież po takich wieczornych i nocnychbutelki po alkoholu, wyrzucane przez młodzież po takich wieczornych i nocnych
"spotkaniach towarzyskich". Jako mieszkanka centrum Wołomina, mająca okna"spotkaniach towarzyskich". Jako mieszkanka centrum Wołomina, mająca okna
wychodzące na Plac 3 Maja absolutnie sprzeciwiam się organizacji na Placu 3 Majawychodzące na Plac 3 Maja absolutnie sprzeciwiam się organizacji na Placu 3 Maja
kawiarenek i restauracji, które mogą nasilić wieczorny hałas. Ponadto proszę okawiarenek i restauracji, które mogą nasilić wieczorny hałas. Ponadto proszę o
zamontowanie większej liczby kamer, które pokazywałby policji/straży miejskiej cozamontowanie większej liczby kamer, które pokazywałby policji/straży miejskiej co
faktycznie dzieje się na Placu wieczorami i w nocy.faktycznie dzieje się na Placu wieczorami i w nocy.

129129  Należy zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkania w bezpośrednim Należy zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkania w bezpośrednim
sąsiedztwie Placu 3 Maja osób starszych. Kamery, stały monitoring i stałe patrolesąsiedztwie Placu 3 Maja osób starszych. Kamery, stały monitoring i stałe patrole
policji i straży miejskiej w godzinach wieczornych i nocnych są wysoce wskazane,policji i straży miejskiej w godzinach wieczornych i nocnych są wysoce wskazane,
szczególnie w kontekście młodych ludzi, którzy Plac Maja zaanektowali na nocne,szczególnie w kontekście młodych ludzi, którzy Plac Maja zaanektowali na nocne,
głośne imprezy z alkoholem, muzyką i wulgaryzmami oraz jako miejsce, gdziegłośne imprezy z alkoholem, muzyką i wulgaryzmami oraz jako miejsce, gdzie
można nabyć środki odurzające. Miasto powinno "oddać" ten skrawek centrum -można nabyć środki odurzające. Miasto powinno "oddać" ten skrawek centrum -
dawny rynek starszym osobom, które jeszcze pamiętają "stary" Wołomin i jegodawny rynek starszym osobom, które jeszcze pamiętają "stary" Wołomin i jego
"stary rynek". "stary rynek". 

130130  brak brak
131131  Problemem są prawie codzienne wieczorne spotkania młodzieży na Placu 3 Maja Problemem są prawie codzienne wieczorne spotkania młodzieży na Placu 3 Maja

od strony ul. Kościelnej. Odbywają się w takt hucznej muzyki, alko, a kończą sięod strony ul. Kościelnej. Odbywają się w takt hucznej muzyki, alko, a kończą się
oddawaniem moczu w zaułkach bram okolicznych domów. Radiowóz przejeżdżaoddawaniem moczu w zaułkach bram okolicznych domów. Radiowóz przejeżdża
wolno nie podejmując interwencji, a zazwyczaj samochody odjeżdżają zanimwolno nie podejmując interwencji, a zazwyczaj samochody odjeżdżają zanim
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policja się pojawi :(policja się pojawi :(

132132  Nie mam Nie mam
133133  Zlikwidowanie brzydkich i zardzewiałych skrzynek z drzewami, które nie Zlikwidowanie brzydkich i zardzewiałych skrzynek z drzewami, które nie

przypominają drzew. Częstsze patrole policji w godzinach wieczornych i nocnych zprzypominają drzew. Częstsze patrole policji w godzinach wieczornych i nocnych z
powodu nocnych libacji młodzieży do białego rana.powodu nocnych libacji młodzieży do białego rana.

134134  brak brak
135135  1) Postawione skrzynie z drzewami (jeżeli w ogóle te patyki można nazwać 1) Postawione skrzynie z drzewami (jeżeli w ogóle te patyki można nazwać

drzewami) nie poprawiają wyglądu placu, a wręcz go pogarszają, gdyż te skrzynie,drzewami) nie poprawiają wyglądu placu, a wręcz go pogarszają, gdyż te skrzynie,
które zostały wykonane ze zwykłej blachy zardzewiały i po ewentualnym usunięciuktóre zostały wykonane ze zwykłej blachy zardzewiały i po ewentualnym usunięciu
ich zostawią ślady na kostce. Również uważam, że był to pomysł w ogóle nieich zostawią ślady na kostce. Również uważam, że był to pomysł w ogóle nie
trafiony i tylko po to został on zrealizowany, żeby dać zarobić znajomemu Panitrafiony i tylko po to został on zrealizowany, żeby dać zarobić znajomemu Pani
Burmistrz. 2) Uważam, że plac powinien być częściej patrolowany późnymiBurmistrz. 2) Uważam, że plac powinien być częściej patrolowany późnymi
wieczorami, gdyż docierają różne słuchy od mieszkańców, że na parkingach wokółwieczorami, gdyż docierają różne słuchy od mieszkańców, że na parkingach wokół
placu może występować sprzedaż narkotyków. 3) Uważam również, że powinnyplacu może występować sprzedaż narkotyków. 3) Uważam również, że powinny
być organizowane wydarzeń sportowowe przy placu (np. biegi lub wyścigibyć organizowane wydarzeń sportowowe przy placu (np. biegi lub wyścigi
kolarskie). Uważam, że zorganizowanie co rocznego wieczornego biegu np. nakolarskie). Uważam, że zorganizowanie co rocznego wieczornego biegu np. na
10km oraz dystanse dla dzieci i młodzieży poprawił by atrakcyjność miasta, gdyż w10km oraz dystanse dla dzieci i młodzieży poprawił by atrakcyjność miasta, gdyż w
trakcie takiej imprezy przyjeżdżają zawodnicy z różnych miast.trakcie takiej imprezy przyjeżdżają zawodnicy z różnych miast.

136136  Plac 3 Maja jest miejscem bardzo niebezpiecznym i głośnym wieczorami i w nocy Plac 3 Maja jest miejscem bardzo niebezpiecznym i głośnym wieczorami i w nocy
po 22.00 aż do 4 rano. Mieszkańcy okolicznych domów czują się zastraszeni przezpo 22.00 aż do 4 rano. Mieszkańcy okolicznych domów czują się zastraszeni przez
imprezującą wieczorami i w nocy młodzież, która przyjeżdża na Plac samochodami,imprezującą wieczorami i w nocy młodzież, która przyjeżdża na Plac samochodami,
pije alkohol, słucha głośno muzyki, handluje środkami odurzającymi, urządzapije alkohol, słucha głośno muzyki, handluje środkami odurzającymi, urządza
burdy, używa wulgaryzmów. Niestety próby wzywania Policji skutkują tylkoburdy, używa wulgaryzmów. Niestety próby wzywania Policji skutkują tylko
rzucaniem przez pijaną młodzież butelek po alkoholu na okoliczne posesje, a porzucaniem przez pijaną młodzież butelek po alkoholu na okoliczne posesje, a po
ostatnim telefonie na posesję rzucona była drewniana noga od stołu, która mogłaostatnim telefonie na posesję rzucona była drewniana noga od stołu, która mogła
uszkodzić szyby w budynku lub samochód na posesji. Na Placu w nocy powinienuszkodzić szyby w budynku lub samochód na posesji. Na Placu w nocy powinien
był na stałe patrol policji/straży miejskiej. Nie zgadzam się na ogródki/restauracjębył na stałe patrol policji/straży miejskiej. Nie zgadzam się na ogródki/restaurację
na Placu, ponieważ takie miejsca jeszcze pogorszą i tak beznadziejny poziomna Placu, ponieważ takie miejsca jeszcze pogorszą i tak beznadziejny poziom
bezpieczeństwa wieczorem i w nocy w tym miejscu.bezpieczeństwa wieczorem i w nocy w tym miejscu.

137137  Miasto powinno w końcu zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych Miasto powinno w końcu zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych
domów. Mieszkańcy, szczególnie ci starsi czują się zastraszeni przez młode osoby,domów. Mieszkańcy, szczególnie ci starsi czują się zastraszeni przez młode osoby,
które szczególnie w czwartki, piątki, soboty urządzają na Placu całonocne głośnektóre szczególnie w czwartki, piątki, soboty urządzają na Placu całonocne głośne
imprezy, podczas których piją alkohol. Imprezujące osoby zachowują się tak jakbyimprezy, podczas których piją alkohol. Imprezujące osoby zachowują się tak jakby
były pod wpływem narkotyków. Niestety po interwencjach, które polegają nabyły pod wpływem narkotyków. Niestety po interwencjach, które polegają na
wykonaniu telefonów na Policję jest jeszcze gorzej. Jeśli nawet Policja przyjedzie nawykonaniu telefonów na Policję jest jeszcze gorzej. Jeśli nawet Policja przyjedzie na
Plac 3 Maja, prawdopodobnie informuje pijaną młodzież, że mieszkańcyPlac 3 Maja, prawdopodobnie informuje pijaną młodzież, że mieszkańcy
okolicznych domów skarżą się, ponieważ po odjeździe Policji młodzież używającokolicznych domów skarżą się, ponieważ po odjeździe Policji młodzież używając
przekleństw skierowanych w stronę okolicznych domów zaczyna rzucać różnymiprzekleństw skierowanych w stronę okolicznych domów zaczyna rzucać różnymi
przedmiotami w okoliczne posesje. Właściciele rano zbierają ze swoich posesjiprzedmiotami w okoliczne posesje. Właściciele rano zbierają ze swoich posesji
puste butelki po alkoholach i ciężkie przedmioty, które mogłyby kogoś zranić lubpuste butelki po alkoholach i ciężkie przedmioty, które mogłyby kogoś zranić lub
uszkodzić mienie. Plac 3 Maja to nie jest miejsce dla kawiarni i restauracji. Touszkodzić mienie. Plac 3 Maja to nie jest miejsce dla kawiarni i restauracji. To
przede wszystkim miejsce, o którego bezpieczeństwo powinno w końcu zadbaćprzede wszystkim miejsce, o którego bezpieczeństwo powinno w końcu zadbać
miasto, Polica i straż miejska.miasto, Polica i straż miejska.

138138  Zostało napisane powyżej. Zostało napisane powyżej.
139139  W ciągu dnia po ulicach wokół Placu jeżdżą bardzo szybko samochody i motory. W ciągu dnia po ulicach wokół Placu jeżdżą bardzo szybko samochody i motory.

Należy zamontować w wielu miejscach progi zwalniające. W nocy są burdy pijanejNależy zamontować w wielu miejscach progi zwalniające. W nocy są burdy pijanej
młodzieży, która kupuje narkotyki od handlarzy przyjeżdżających samochodami imłodzieży, która kupuje narkotyki od handlarzy przyjeżdżających samochodami i
parkujących dookoła placu. Mieszkańcy uliczek dookoła Placu - Mickiewicza,parkujących dookoła placu. Mieszkańcy uliczek dookoła Placu - Mickiewicza,
Kościelnej, Daszyńskiego, Moniuszki są zastraszeni i boją się wzywać Policję wKościelnej, Daszyńskiego, Moniuszki są zastraszeni i boją się wzywać Policję w
nocy. Po całonocnych imprezach służby miejskie sprzątają duże ilości pustychnocy. Po całonocnych imprezach służby miejskie sprzątają duże ilości pustych
butelek i śmieci. Należy zamontować kamery dookoła Placu i ustawiać całonocnebutelek i śmieci. Należy zamontować kamery dookoła Placu i ustawiać całonocne
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patrole policji szczególnie w weekendy.patrole policji szczególnie w weekendy.

140140  W nocy jest głośno i niebezpiecznie. Całonocne alkoloholwe imprezy. Brak nadzoru W nocy jest głośno i niebezpiecznie. Całonocne alkoloholwe imprezy. Brak nadzoru
ze strony policji w nocy. Na placu w nocy handlują narkotykami. W dzień wyścigize strony policji w nocy. Na placu w nocy handlują narkotykami. W dzień wyścigi
samochodów i motorów. Należy zbudować progi spowalniające. Nie należysamochodów i motorów. Należy zbudować progi spowalniające. Nie należy
zamykać okolicznych uliczek dla ruchu samochodowego. Mieszkańcy boją sięzamykać okolicznych uliczek dla ruchu samochodowego. Mieszkańcy boją się
wychodzić w nocy i zapalać światła w oknach. Nie można spać z uwagi na nocnewychodzić w nocy i zapalać światła w oknach. Nie można spać z uwagi na nocne
hałasy pijanej młodzieży.hałasy pijanej młodzieży.
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Załącznik nr 7Załącznik nr 7

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 17Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 17

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Kobieta Kobieta
22  Kobieta  Kobieta 
33  Kobieta Kobieta
44  Mężczyzna Mężczyzna
55  Kobieta  Kobieta 
66  mężczyzna mężczyzna
77  Kobieta Kobieta
88  Kobieta Kobieta
99  Kobieta  Kobieta 
1010  kobieta kobieta
1111  Mężczyzna  Mężczyzna 
1212  Kobieta Kobieta
1313  Meska Meska
1414  Mężczyzna  Mężczyzna 
1515  Kobieta  Kobieta 
1616  K K
1717  Kobiers Kobiers
1818  Mężczyzna  Mężczyzna 
1919  Kobieta Kobieta
2020  M M
2121  mężczyzna mężczyzna
2222  Kobieta Kobieta
2323  Kobieta Kobieta
2424  Mężczyzna  Mężczyzna 
2525  Mężczyzna Mężczyzna
2626  K K
2727  mężczyzna mężczyzna
2828  Mężczyzna  Mężczyzna 
2929  M M
3030  kobieta kobieta
3131  Kobieta Kobieta
3232  Mężczyzna.  Mężczyzna. 
3333  Mężczyzna  Mężczyzna 
3434  Męska  Męska 
3535  Mężczyzna Mężczyzna
3636  Kobieta Kobieta
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3737  Mężczyzna Mężczyzna
3838  Mężczyzna Mężczyzna
3939  Kobieta Kobieta
4040  Kobieta Kobieta
4141  Kobieta  Kobieta 
4242  Kobieta Kobieta
4343  Mężczyzna Mężczyzna
4444  Mężczyzna Mężczyzna
4545  Kobieta Kobieta
4646  K K
4747  kobieta kobieta
4848  Kobieta Kobieta
4949  kobieta kobieta
5050  Kobieta  Kobieta 
5151  Mężczyzna  Mężczyzna 
5252  Kobieta  Kobieta 
5353  Kobieta Kobieta
5454  Kobieta Kobieta
5555  Kobieta Kobieta
5656  Kobieta Kobieta
5757  Kobieta Kobieta
5858  Mezczyzna Mezczyzna
5959  Kobieta Kobieta
6060  Kobieta Kobieta
6161  Kibieta Kibieta
6262  Mężczyzna  Mężczyzna 
6363  Kobieta Kobieta
6464  Kobieta Kobieta
6565  Kobieta  Kobieta 
6666  Mężczyzna Mężczyzna
6767  Mężczyzna  Mężczyzna 
6868  Mężczyna Mężczyna
6969  Mężczyzna Mężczyzna
7070  Kobieta Kobieta
7171  kobieta kobieta
7272  Kobieta Kobieta
7373  M M
7474  Kobieta Kobieta
7575  Kobieta (super, że zrobiliście otwarte bez narzucania kafeterii:) Kobieta (super, że zrobiliście otwarte bez narzucania kafeterii:)
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7676  Kobieta Kobieta
7777  Kobieta Kobieta
7878  KOBIETA  KOBIETA 
7979  Kobieta Kobieta
8080  Kobieta Kobieta
8181  Kobieta  Kobieta 
8282  Kobieta Kobieta
8383  Kobieta Kobieta
8484  Kobieta Kobieta
8585  Kobieta Kobieta
8686  kobieta kobieta
8787  Kobieta Kobieta
8888  Kobieta Kobieta
8989  kobieta kobieta
9090  Kobieta Kobieta
9191   
9292  Kobieta Kobieta
9393  Mężczyzna  Mężczyzna 
9494  Kobieta Kobieta
9595  Kobieta Kobieta
9696  Kobieta  Kobieta 
9797  Kobieta Kobieta
9898  Kobieta Kobieta
9999  Kobieta Kobieta
100100  Helikopter Bojowy Apache Helikopter Bojowy Apache
101101  Mężczyzna Mężczyzna
102102  k k
103103  Kobieta Kobieta
104104  Mężczyzna Mężczyzna
105105  Kobieta Kobieta
106106  Kobieta Kobieta
107107  Mężczyzna Mężczyzna
108108  Kobieta Kobieta
109109  Kobieta Kobieta
110110  K K
111111  K K
112112  Kobieta Kobieta
113113  Kobietq Kobietq
114114  mężczyzna mężczyzna
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115115  Mezczyzna Mezczyzna
116116  Samiec Samiec
117117  Kobieta Kobieta
118118  Kobieta Kobieta
119119  Mężczyzna Mężczyzna
120120  Kobieta  Kobieta 
121121  Kobieta Kobieta
122122  Kobieta Kobieta
123123  Kobieta Kobieta
124124  Mężczyzna Mężczyzna
125125  Kobieta Kobieta
126126  Męższczyzna Męższczyzna
127127  Kobieta Kobieta
128128  Kobieta  Kobieta 
129129  Kobieta Kobieta
130130  M M
131131  kobieta kobieta
132132  Kobieta Kobieta
133133  Kobieta Kobieta
134134  Kobieta Kobieta
135135  Mężczyzna  Mężczyzna 
136136  Kobieta Kobieta
137137  Kobieta Kobieta
138138  Mężczyzna  Mężczyzna 
139139  Kobieta Kobieta
140140  Kobieta  Kobieta 
141141  Kobieta Kobieta
142142  Kobieta Kobieta
143143  Kobietw Kobietw
144144  Kobieta Kobieta
145145  K K
146146  kobieta kobieta
147147  Mężczyzna Mężczyzna
148148  K K
149149  Mężczyzna Mężczyzna
150150  Kobieta  Kobieta 
151151  Kobieta Kobieta
152152  Kobieta Kobieta
153153  Mężczyzna Mężczyzna
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154154  Kobieta Kobieta
155155  K K
156156  Kobieta Kobieta
157157  Kobieta Kobieta
158158  Kobieta  Kobieta 
159159  K K
160160  M M
161161  Mężczyzna Mężczyzna
162162  Kobieta Kobieta
163163  Kobieta Kobieta
164164  Mężczyzna  Mężczyzna 
165165  Kobieta  Kobieta 
166166  Kobieta Kobieta
167167  Kobieta Kobieta
168168  Mężczyzna  Mężczyzna 
169169  M. M.
170170  Kobieta  Kobieta 
171171  Kobieta  Kobieta 
172172  Mężczyzna  Mężczyzna 
173173  Kobieta  Kobieta 
174174  Kobieta Kobieta
175175  Kobieta Kobieta
176176  Kobieta Kobieta
177177  Kobieta Kobieta
178178  Mężczyzna Mężczyzna
179179  Kobieta Kobieta
180180  Kobieta Kobieta
181181  Kobieta Kobieta
182182  mężczyzna mężczyzna
183183  Kobieta  Kobieta 
184184  Mężczyzna Mężczyzna
185185  Kobieta   Kobieta  
186186  Kobieta Kobieta
187187  Kobieta Kobieta
188188  Kobieta Kobieta
189189  Mężczyzna Mężczyzna
190190  Kobieta Kobieta
191191  Kobiets Kobiets
192192  kobieta kobieta
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193193  Kobieta Kobieta
194194  Kobieta Kobieta
195195  Kobieta Kobieta
196196  Kobieta Kobieta
197197  Męska Męska
198198  Konieta Konieta
199199  Kobieta  Kobieta 
200200  M M
201201  Kobieta Kobieta
202202  Kobieta Kobieta
203203  Kobieta  Kobieta 
204204  Mężczyzna Mężczyzna
205205  kobieta kobieta
206206  Kobieta Kobieta
207207  Kobieta Kobieta
208208  k/m k/m
209209  K K
210210  Mężczyzna Mężczyzna
211211  kobieta kobieta
212212  Kobieta Kobieta
213213  Kobieta Kobieta
214214  kobieta kobieta
215215  Kobieta  Kobieta 
216216  Kobieta Kobieta
217217  K K
218218  Kobieta  Kobieta 
219219  Kobieta Kobieta
220220  Kobieta Kobieta
221221  Kobieta Kobieta
222222  Kobieta Kobieta
223223  Mężczyzna Mężczyzna
224224  Kobieta Kobieta
225225  Kobieta  Kobieta 
226226  Mężczyzna Mężczyzna
227227  Kobieta Kobieta
228228  kobieta kobieta
229229  Kobieta  Kobieta 
230230  Kobieta Kobieta
231231  Kobieta Kobieta
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232232  Kobieta  Kobieta 
233233  Mężczyzna Mężczyzna
234234  Mezczyzna Mezczyzna
235235  Mężczyzna Mężczyzna
236236  Mężczyzna Mężczyzna
237237  Męska  Męska 
238238  Mężczyzna Mężczyzna
239239  Kobieta Kobieta
240240  M M
241241  kobieta kobieta
242242  mężczyzna mężczyzna
243243  kobieta kobieta
244244  Kobieta  Kobieta 
245245  Mężczyzna  Mężczyzna 
246246  kobieta kobieta
247247  Kobieta Kobieta
248248  Kobieta  Kobieta 
249249  Kobieta  Kobieta 
250250  Kobieta  Kobieta 
251251  Mężczyzna Mężczyzna
252252  kobieta  kobieta 
253253  mężczyzna  mężczyzna 
254254  Kobieta  Kobieta 
255255  Mężczyzna  Mężczyzna 
256256  Mężczyzna  Mężczyzna 
257257  6 lat dziewczynka  6 lat dziewczynka 
258258  mężczyzna  mężczyzna 
259259  kobieta  kobieta 
260260  Kobieta  Kobieta 
261261  mężczyzna  mężczyzna 
262262  Kobieta  Kobieta 
263263  Kobieta  Kobieta 
264264  mężczyzna  mężczyzna 
265265  mężczyzna  mężczyzna 
266266  kobieta  kobieta 
267267  Kobieta Kobieta
268268  mezczyzna mezczyzna
269269  Kobieta Kobieta
270270  Mężczyzna Mężczyzna
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271271  Kobieta Kobieta
272272  Kobieta Kobieta
273273  Mężczyzna  Mężczyzna 
274274  mężczyzna mężczyzna
275275  m m
276276  Mężczyzna Mężczyzna
277277  Kobieta Kobieta
278278  Kobieta Kobieta
279279  Kobieta Kobieta
280280  Kobieta Kobieta
281281  Mężczyzna Mężczyzna
282282  Kobieta Kobieta
283283  Kobieta Kobieta
284284  M M
285285  Kobieta Kobieta
286286  Mężczyzna Mężczyzna
287287  Kobieta  Kobieta 
288288  Kobieta Kobieta
289289  Mężczyzna  Mężczyzna 
290290  Mężczyzna Mężczyzna
291291  Chłop Chłop
292292  Kobieta Kobieta
293293  Mężczyzna Mężczyzna
294294  Kobieta  Kobieta 
295295  Kobieta Kobieta
296296  Kobieta Kobieta
297297  Kobieta  Kobieta 
298298  Kobieta Kobieta
299299  Kobieta  Kobieta 
300300  M M
301301  Kobieta Kobieta
302302  Kobieta Kobieta
303303  Kobieta  Kobieta 
304304  Mężczyzna Mężczyzna
305305  Mężczyzna Mężczyzna
306306  kobieta kobieta
307307  K K
308308  Kobieta Kobieta
309309  k k
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310310  Kobieta  Kobieta 
311311  Kobieta Kobieta
312312  Mężczyzna Mężczyzna
313313  mężczyzna mężczyzna
314314  Kobieta Kobieta
315315  Mężczyzna  Mężczyzna 
316316  Kobieta  Kobieta 
317317  M M
318318  Mężczyzna Mężczyzna
319319  Kobieta Kobieta
320320  Kobieta Kobieta
321321  męzczyzna  męzczyzna 
322322  Kobieta  Kobieta 
323323  Kobieta Kobieta
324324  Kobieta Kobieta
325325  Kobieta  Kobieta 
326326  Kobieta  Kobieta 
327327  Kobieta Kobieta
328328  kobieta kobieta
329329  K K
330330  Kobieta Kobieta
331331  Kobieta Kobieta
332332  Mężczyzna Mężczyzna
333333  Kobieta Kobieta
334334  Kobieta Kobieta
335335  M M
336336  Mężczyzna Mężczyzna
337337  M M
338338  Kobieta Kobieta
339339  Kobieta Kobieta
340340  Mężczyzna Mężczyzna
341341  M M
342342  Kobieta Kobieta
343343  Kobieta Kobieta
344344  kobieta kobieta
345345  Kobieta Kobieta
346346  Kobieta Kobieta
347347  M M
348348  mężczyzna mężczyzna
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349349  kobieta kobieta
350350  Kobieta Kobieta
351351  niebinarna :-) niebinarna :-)
352352  Kobieta Kobieta
353353  Mężczyzna  Mężczyzna 
354354  Mężczyzna Mężczyzna
355355  Kobieta  Kobieta 
356356  Kobieta Kobieta
357357  kobieta kobieta
358358  mężczyzna  mężczyzna 
359359  Kobieta Kobieta
360360  Kobieta Kobieta
361361  Kobieta Kobieta
362362  Kobieta Kobieta
363363  Mężczyzna Mężczyzna
364364  Kobieta Kobieta
365365  m m
366366  Kobieta Kobieta
367367  Kobieta Kobieta
368368  M M
369369  Mężczyzna Mężczyzna
370370  Hermaftodyta.  Hermaftodyta. 
371371  Kobieta  Kobieta 
372372  Kobieta Kobieta
373373  Mężczyzna Mężczyzna
374374  Kobieta  Kobieta 
375375  Mężczyzna Mężczyzna
376376  Kobieta Kobieta
377377  Kobieta Kobieta
378378  Kobieta  Kobieta 
379379  Kobieta Kobieta
380380  Kobieta Kobieta
381381  Kobieta Kobieta
382382  kobieta kobieta
383383  Kobieta Kobieta
384384  mężczyzna mężczyzna
385385  M M
386386  Kobieta Kobieta
387387  Kobieta Kobieta
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388388  Kobieta Kobieta
389389  Kobieta Kobieta
390390  Kobieta Kobieta
391391  kobieta  kobieta 
392392  Kobieta Kobieta
393393  Kobieta  Kobieta 
394394  Kobieta Kobieta
395395  Mężczyzna Mężczyzna
396396  kobieta kobieta
397397  Kobieta  Kobieta 
398398  Kobieta Kobieta
399399  Mężczyzna Mężczyzna
400400  Kobieta Kobieta
401401  Kobieta Kobieta
402402  Mężczyzna Mężczyzna
403403  Mężczyzna  Mężczyzna 
404404  Kobieta Kobieta
405405  kobieta kobieta
406406  Żeńska Żeńska
407407  Kobieta Kobieta
408408  Kobieta  Kobieta 
409409  Mężczyzna Mężczyzna
410410  Mężczyzna  Mężczyzna 
411411  Kobieta Kobieta
412412  Kobieta Kobieta
413413  Kobieta  Kobieta 
414414  K K
415415  Kobieta Kobieta
416416  Mężczyzna Mężczyzna
417417  M M
418418  Kobieta Kobieta
419419  Kobieta Kobieta
420420  Kobieta Kobieta
421421  Kobieta  Kobieta 
422422  M M
423423  Kobieta  Kobieta 
424424  Kobieta Kobieta
425425  Mężczyzna Mężczyzna
426426  Kobieta Kobieta
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427427  Kobieta Kobieta
428428  Mężczyzna Mężczyzna
429429  Kobieta Kobieta
430430  Kobieta Kobieta
431431  Kobieta Kobieta
432432  Kobieta Kobieta
433433  Kobieta Kobieta
434434  Męska  Męska 
435435  Kobieta Kobieta
436436  mężczyzna mężczyzna
437437  Kobieta Kobieta
438438  Kobieta Kobieta
439439  Mężczyzna Mężczyzna
440440  K K
441441  Kobieta Kobieta
442442  Kobieta Kobieta
443443  Kobieta Kobieta
444444  Kobieta Kobieta
445445  K K
446446  Żywa istota dumnie nacechowana niewieścim spisem cnót XXI wieku Żywa istota dumnie nacechowana niewieścim spisem cnót XXI wieku
447447  Kobieta  Kobieta 
448448  Kobieta Kobieta
449449  Kobieta Kobieta
450450  Mężczyzna Mężczyzna
451451  Kobieta Kobieta
452452  M M
453453  Kobieta  Kobieta 
454454  Kobieta  Kobieta 
455455  Mężczyzna Mężczyzna
456456  Kobieta Kobieta
457457  Mężczyzna Mężczyzna
458458  Kobieta  Kobieta 
459459  Mężczyzna Mężczyzna
460460  Kobieta Kobieta
461461  Kobieta Kobieta
462462  chłop chłop
463463  Mężczyzna  Mężczyzna 
464464  mężczyzna  mężczyzna 
465465  Kobieta Kobieta
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466466  K K
467467  Kobieta Kobieta
468468  Kobieta Kobieta
469469  Kobieta Kobieta
470470  Mężczyzna  Mężczyzna 
471471  kobieta kobieta
472472  Mężczyzna Mężczyzna
473473  Mężczyzna  Mężczyzna 
474474  Mężczyzna Mężczyzna
475475  Kobieta Kobieta
476476  Mężczyzna Mężczyzna
477477  kobieta kobieta
478478  Mężczyzna Mężczyzna
479479  Kobieta Kobieta
480480  Kobieta  Kobieta 
481481  Kobieta Kobieta
482482  kobieta kobieta
483483  Kobieta Kobieta
484484  Kobieta Kobieta
485485  kobieta kobieta
486486  Kobieta  Kobieta 
487487  Żeńska Żeńska
488488  Żeńska Żeńska
489489  Mężczyzna  Mężczyzna 
490490  kobieta kobieta
491491  M M
492492  Kobieta Kobieta
493493  Męska Męska
494494  Kobieta Kobieta
495495  Kobieta Kobieta
496496  kobieta kobieta
497497  Kobieta Kobieta
498498  Kobieta Kobieta
499499  Mężczyzna  Mężczyzna 
500500  Mężczyzna Mężczyzna
501501  Mężczyzna Mężczyzna
502502  Mężczyzna  Mężczyzna 
503503  mężczyzna mężczyzna
504504  mężczyzna mężczyzna
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505505  Mężczyzna Mężczyzna
506506  Meżczyzna Meżczyzna
507507  kobieta kobieta
508508  M M
509509  mężczyzna mężczyzna
510510  kobieta kobieta
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Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.
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