Centrum Lokalne „Chruściela” – jakiego chcemy?
Raport z konsultacji społecznych
do opracowania wielobranżowej koncepcji architektonicznourbanistycznej Centrum Lokalnego „Chruściela” w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

2016 rok

Konsultacje społeczne – Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie

Strona | 2

Opracowanie raportu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska

Zespół moderatorów Centrum Doradztwa Strategicznego zaangażowanych w proces konsultacji:
Antonina Lisiecka
Cezary Ulasiński
Dagmara Bieńkowska
Ewelina Romuzga
Justyna Szymańska
Mirosław Warowicki (współpracownik)
Paulina Lizak

Konsultacje przy wsparciu ze strony projektanta
Architektonicznego Biura Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o.

Konsultacje społeczne – Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie

Spis treści:
1. Przebieg konsultacji społecznych ...................................................................................................... 4
2. Centrum Lokalne „Chruściela” jako projekt pilotażowy najważniejsze założenia ......................... 9 Strona | 3
3. Diagnoza – obecna sytuacja terenu Centrum Lokalnego „Chruściela”...........................................11
Wizerunek, wartości i skojarzenia z przestrzenią CL „Chruściela”..................................................11
Funkcje ............................................................................................................................................... 13
Użytkownicy ...................................................................................................................................... 14
4. Centrum Lokalne „Chruściela” w przyszłości – potrzeby i pomysły .............................................. 15
Cechy przestrzeni .............................................................................................................................. 15
Użytkownicy ...................................................................................................................................... 16
Funkcje ............................................................................................................................................... 17
Zagospodarowanie przestrzeni: preferowane elementy i rozwiązania ......................................... 18
5. Uwagi i opinie dotyczące propozycji zagospodarowania ............................................................... 21
6. Porady i wskazówki – jak ożywić tę przestrzeń.............................................................................. 26
7. Aneks ................................................................................................................................................. 28
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1. Przebieg konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum
Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Centrum
Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska przy wsparciu ze strony Strona | 4
projektanta – Architektonicznego Biura Projektów „AB-PROJEKT”, oraz organizacyjnym wsparciu
ze strony Urzędu Dzielnicy Rembertów.
Celem konsultacji było zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb i problemów związanych
z obszarem Centrum Lokalnego „Chruściela”, poznanie preferencji mieszkańców dotyczących
przyszłych funkcji miejsca, dyskusja na temat potencjalnych użytkowników miejsca oraz
pożądanych form działań na jego terenie, a także skonfrontowanie oczekiwań mieszkańców
względem zagospodarowania przestrzeni i konkretnych propozycji elementów architektonicznourbanistycznych.
Cały proces konsultacyjny trwał od 28.10.2016 r. do 5.12.2016 r. i opierał się na zróżnicowanych
metodach pozwalających na pozyskanie opinii mieszkańców Rembertowa (zob. Rysunek 1). Były
to m.in. warsztaty diagnostyczne z przedstawicielami instytucji publicznych, spotkania
z mieszkańcami w formule warsztatów koncepcyjnych i plenerowych, punkty konsultacyjne
(dyżury) w przestrzeni Dzielnicy, zbieranie opinii w formie pisemnej w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów i internetowej (e-mail na adres
rembertow.konsultacje@um.warszawa.pl lub poprzez wypełnienie formularza ankiety
internetowej). Konsultacje miały charakter jakościowy, a stosowane w niniejszym raporcie
zestawiania głosów i wykresy przedstawiają jedynie pewne preferencje i tendencje zauważalne
wśród uczestników konsultacji, nie mając charakteru ilościowego ani tym bardziej
reprezentatywnego dla mieszkańców Rembertowa. Dodatkowym elementem, który miał
wzmocnić cały proces było wprowadzenie tematyki konsultacji podczas spotkania posiedzenia
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Dzielnicy Rembertów
27 października 2016 r. oraz zaproszenie uczestników posiedzenia i radnych do uczestnictwa
w zaplanowanych spotkaniach warsztatowych. Różnorodność metod umożliwiła mieszkańcom
podzielenie się potrzebami i opiniami, a także stworzyła okazję do refleksji, wymiany zdań
i konfrontacji stanowisk. Zgłoszone przez mieszkańców potrzeby, opinie i sugestie składają się na
cenny materiał, stanowiący dla projektanta istotną wskazówkę do opracowania koncepcji
zagospodarowania przestrzeni Centrum Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie.
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Rysunek 1. Sposoby zbierania opinii mieszkańców Rembertowa podczas konsultacji społecznych dla
Centrum Lokalnego „Chruściela”
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Konsultacjom towarzyszyły (oraz poprzedzały)
wielokanałowe
działania
informacyjne
prowadzone przez Urząd Dzielnicy Rembertów.
Akcja promocyjna w przestrzeni miejskiej
odbywała się w formie plakatów, banerów
i ulotek rozdawanych w newralgicznych punktach
dzielnicy (Stacja PKP, domy kultury, Biblioteka
Publiczna, Przychodnie ZOZ, OPS, jednostki
oświatowe: szkoły i przedszkola, Wydział Obsługi
Mieszkańców na terenie Urzędu), a także
rozdysponowanych w podmiotach usługowych
i gastronomicznych prowadzących działalność w okolicy al. Chruściela. Konsultacje promowano
także poprzez dystrybucję ulotek podczas następujących wydarzeń na terenie dzielnicy:
6.11 – Koncert Warszawski Lutosławski, Akademia Sztuki Wojennej (ASW),
9.11 – Spotkanie z Ks. Pawlukiewiczem, Biblioteka,
11.11 – Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, ASW,
27.11 – Spektakl „Boże mój”, ASW.
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Działania informacyjne były szczególnie wzmocnione na terenie Urzędu: ogłoszenia na
telebimach, plakaty oraz przedstawienie harmonogramu konsultacji i zaproszenie do udziału
w spotkaniach warsztatowych podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Zrównoważonego Rozwoju 27 października 2016 r.
Akcja promocyjna objęła przestrzeń wirtualną: informacje i zaproszenia regularnie zamieszczano Strona | 6
na stronie Urzędu Dzielnicy oraz profilu w serwisie społecznościowym Facebook, a także na
Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych. Ponadto indywidualne zaproszenia skierowane
do mieszkańców i podmiotów instytucjonalnych wręczano bezpośrednio oraz drogą mailową.
Ogłoszenia zostały umieszczone również w prasie lokalnej np. „Gazecie Rembertowskiej”,
„Wiadomościach Sąsiedzkich”. Konsultacje promowano też na antenie Telewizyjnego Kuriera
Warszawskiego oraz Radio Kolor. Dodatkowo, w promocję spotkań konsultacyjnych
zaangażowano parafie na terenie dzielnicy (zaproszenie na spotkania przekazane podczas
ogłoszeń parafialnych).

Rysunek 2. Ulotka/plakat informujący o konsultacjach
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Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbyło się w środę 9 listopada
w Bibliotece Publicznej w Rembertowie. Spotkanie miało formułę warsztatową o charakterze
diagnostycznym i skierowane było do przedstawicieli instytucji i podmiotów (w tym
przedsiębiorców) działających na terenie dzielnicy Rembertów. W formule warsztatowej
przeprowadzono także dwa otwarte spotkania skierowane do mieszkańców Rembertowa:
w sobotę 19 listopada (godz. 10.30-14.00) oraz we wtorek 22 listopada (godz. 18.00-20.00). Oba Strona | 7
spotkania odbyły się w Sali Kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów. Podczas wszystkich
spotkań posiłkowano się różnymi technikami pracy warsztatowej, co pozwoliło uczestnikom jak
najpełniej zaangażować się i spojrzeć z różnych perspektyw na poruszane kwestie. Zastosowano
m.in.: mini-wykład z prezentacją, pracę w grupach przy użyciu metody World Cafe, dyskusję na
forum, pracę indywidualną na przygotowanych formularzach opinii oraz z wykorzystaniem
karteczek moderacyjnych, spacer po obszarze (w wersji wirtualnej, a na zakończenie spotkania –
skrócony po terenie), pracę na galerii wizualizacji. Podczas spotkań konsultacyjnych zastosowano
elementy warsztatu przyszłościowego z elementami terenowymi, warsztatu koncepcyjnego
inspirowanego metodologią Project for Public Spaces (dot. udanej przestrzeni publicznej).
W trakcie warsztatów uczestnikom do rozwagi poddawano różne możliwe propozycje
i rozwiązania dotyczące zarówno potencjalnych użytkowników Centrum Lokalnego, funkcji
przestrzeni, jak i elementów zagospodarowania, następnie uczestnicy dokonywali wyboru
głosując (za pomocą indywidualnych formularzy lub wspólnych plansz do zaznaczenia głosów)
i uzasadniając swoje stanowisko podczas krótkiej dyskusji. Dodatkowo mieszkańcom
przekazywano główne wnioski po warsztatach w formie materiału pokonsultacyjnego –
dokumentu udostępnianego na stronie internetowej oraz profilu Facebookowym Urzędu
Dzielnicy.
Kolejnym etapem konsultacji był dyżur konsultacyjny, podczas którego zaprezentowano
propozycje zagospodarowania Centrum Lokalnego „Chruściela” (wizualizacje na planszach oraz
makieta). Dyżury odbyły się w piątek 2 grudnia w godzinach 16.00-18.00 (w przejściu
podziemnym) oraz w sobotę 3 grudnia w godzinach 10.30-13.30 (okolice placu zabaw przy
Bibliotece Publicznej). Podczas dyżury konsultacyjnego mieszkańcy mogli obejrzeć projekty,
porozmawiać o nich/zadać pytanie architektom, a także zgłosić swoje opinie i komentarze –
ustnie oraz za pomocą przygotowanego krótkiego formularza.

Zdjęcie 1. Dyżur konsultacyjny 3.12.2016 r.
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Równolegle, uruchomiono dwie ankiety internetowe, za pomocą których zainteresowani
konsultacjami mogli wyrazić swoją opnie. Pierwsza ankieta była aktywna przez cały proces
konsultacji czyli od 28.10 do 5.12 i dotyczyła ogólnych kwestii związanych z przestrzenią CL
„Chruściela”, takich jak: sposoby użytkowania przestrzeni obecnie, jej wady i zalety, pomysły na
zmiany. Druga ankieta towarzyszyła dyżurowi konsultacyjnemu i można było ją wypełniać od 2.12
do 4.12 (do końca dnia) – dotyczyła zaproponowanych koncepcji zagospodarowania CL Strona | 8
„Chruściela” i zawierała takie same pytania, jak formularz rozdawany w punktach
konsultacyjnych. Linki do obu ankiet były publikowane m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy oraz na
profilu Dzielnicy w serwisie społecznościowym Facebook.
Spotkanie podsumowujące odbyło się w poniedziałek 5 grudnia w godzinach 18.00-20.00
w Bibliotece Publicznej. Na spotkaniu przedstawiono główne wnioski z konsultacji, w tym
z dyżuru konsultacyjnego oraz zaprezentowano i omówiono propozycję koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „Chruściela”. Następnie otworzono debatę,
podczas której uczestnicy mogli zgłaszać pytania oraz opinie/uwagi dotyczące zaprezentowanych
koncepcji zagospodarowania CL „Chruściela”.
Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło kilkadziesiąt osób, punkt dyżuru
konsultacyjnego odwiedziło ponad 100 mieszkańców, a wirtualnie – poprzez formularz ankiety
internetowej głos zabrało łącznie 32 respondentów. Nie zgłoszono żadnych uwag pisemnie
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Rembertów, a jedną wiadomość przekazano drogą
e-mail.
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2. Centrum Lokalne „Chruściela” jako projekt pilotażowy
najważniejsze założenia
Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie to przedsięwzięcie realizowane w ramach
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projektu pilotażowego pn. Warszawskie Centra Lokalne, w wyniku rekomendacji i wniosków
opracowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich dla m.st.
Warszawy1.
Według definicji przyjętej w projekcie centrum lokalne to zarówno założenie urbanistyczne, jak
i miejsce spotkań – ośrodek koncentracji społecznej i gospodarczej. To miejsce, które:
•

zawiera elementy powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;

•

jest wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory dnia czy
roku);

•

znajduje się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min spacerem);

•

służy wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;

•

ma program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;

•

łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę.

Centra lokalne mają służyć mieszkańcom. To wielofunkcyjne miejsca i place miejskie, które
skupiają i łączą społeczność lokalną, sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz
tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania czasu wolnego.
Miasto Stołeczne Warszawa po otrzymaniu rekomendacji sformułowanych przez Oddział
Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich wybrało 10 miejsc w stolicy2, w których zostaną
przeprowadzone działania inwestycyjne dopasowane do lokalnych potrzeb, w wyniku których
stworzone lub wzmocnione zostaną centra lokalne. Podano informację, że w Wieloletniej
Prognozie Finansowej do roku 2021 jest zaplanowane 50 mln zł na realizację centrów lokalnych
w 10 pilotażowych lokalizacjach3. Wśród tych miejsc znalazło się także Centrum Lokalne
„Chruściela” w Rembertowie.
W wyniku zapytania ofertowego do przygotowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
Centrum Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie wybrano tyską pracownię – Architektoniczne
Biuro Projektów AB-PROJEKT Sp. z o.o., zaś konsultacje społeczne do koncepcji prowadzili
przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska.

1

Więcej o projekcie tutaj: http://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne, dostęp: 14.11.2016.
Całe studium opracowane przez SARP dostępne tutaj: http://sarp.warszawa.pl/wordpress/wpcontent/uploads/2015/11/CENTRA-LOKALNE-OW-SARP-2015-wersja-elektroniczna.pdf, dostęp: 14.11.2016 r.
3
Za: http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawskie-centra-lokalne-poszukujemywykonawcow-na-chrusciela, dostęp: 14.11.2016 r.
2
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Rembertowskie Centrum Lokalne stanowi zespół sąsiadujących ze sobą budynków i obiektów
m.in. Urząd Dzielnicy, Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II oraz atrakcyjny zielony skwer
z placem zabaw – obszar, który obejmuje CL został przedstawiony na poniższych mapach.
Zadaniem projektanta było przygotowanie nowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej,
która pozwoli na wykorzystanie potencjału tej przestrzeni, wynikającej z doskonałej lokalizacji
przy ważnych i rozpoznawalnych budynkach publicznych, dobrego skomunikowania oraz Strona | 10
wyraźnego ukształtowania wnętrza urbanistycznego.
Mapa 1 i 2 – Obszar Centrum Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie
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3. Diagnoza – obecna sytuacja terenu Centrum Lokalnego
„Chruściela”
Pytania kierowane do uczestników konsultacji zarówno podczas spotkań z mieszkańcami, jak i za
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pomocą ankiety internetowej, miały pozwolić na diagnozę obecnej sytuacji przestrzeni, a tym
samym stanowić wskazówkę dla architektów odnośnie potrzebnych zmian i przekształceń.
W tym kontekście rozmawiano na temat skojarzeń, wartości i wizerunku przestrzeni, funkcji,
które obecnie pełni, a także osób, które z niej korzystają. Poniżej zestawiono główne wnioski
dotyczące tych kwestii.

Wizerunek, wartości i skojarzenia z przestrzenią CL „Chruściela”
Obecnie postrzeganie przestrzeni Centrum Lokalnego Chruściela przez uczestników konsultacji
łączy się z:
funkcjami, pełnionymi przez miejsce;
określonymi grupami użytkowników;
budynkami znajdującymi się na obszarze;
wydarzeniami, które się odbywają w przestrzeni;
czynnościami/aktywnościami, które dotyczą tego miejsca.
Pierwsze skojarzenie z obszarem CL zdominowane były przez budynki oraz funkcje przestrzeni,
a wśród trzech najczęściej wskazanych znalazły się:
Urząd Dzielnicy (ratusz)
Parking
Biblioteka
Pozostałe głosy zwracały uwagę na mało estetyczny wygląd przestrzeni, na jej użytkowników lub
– sporadycznie – na jej pozostałe funkcje czyli plac zabaw.
Rysunek 3. Główne skojarzenia z Centrum Lokalnym Chruściela (obecnie)
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Dominującym skojarzeniem, wynikającym także z dominującej funkcji przestrzeni – był parking.
W związku z tym przestrzeń postrzegana była jako nieprzyjazna oraz jako niefunkcjonalna
i ograniczona.
Uczestnicy postrzegali miejsce przez pryzmat jego lokalizacji – zdania były tu zróżnicowane: dla
niektórych był to aspekt pozytywny – miejsce dobrze skomunikowane, leżące w pobliżu; dla Strona | 12
innych – negatywy ze względu na bliskość do ruchliwej, hałaśliwej i zakorkowanej al. Chruściela.
Składową wizerunku przestrzeni CL Chruściela, a także elementem który powoduje dość niskie
poczucie komfortu użytkowników przestrzeni jest intensywny ruch, korki i hałas od al. Chruściela.
Przestrzeń zdominowana jest przez auta – zaparkowane na placu między Biblioteką a Urzędem
oraz samochody dojeżdżające na parking ul. Konwisarską. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że
przestrzeń CL jest dobrze zlokalizowana – centralnie położona i dobrze skomunikowana,
w pobliżu miejsca przesiadkowego (przystanek autobusowy al. Chruściela). Niektórzy uczestnicy
narzekali na dość wysokie krawężniki chodnika przy ulicy Konwisarskiej (za mało podjazdów
i obniżeń, a co za tym idzie utrudniona dostępność dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, matek z dziećmi w wózkach, dzieci, osób starszych, osób o ograniczonej sprawności
itp.). Jak wielokrotnie zauważali uczestnicy Al. Chruściela stanowi naturalny ciąg komunikacyjny,
natomiast ul. Gawędziarzy nie pełni już takiej funkcji – to głównie droga umożliwiająca głównie
dojście do biblioteki. Z kolei ul. Konwisarska to ulica dojazdowa do parkingu (przy Urzędzie), ale
też przejazdowa – ważna ulica, początkowa, ciągnąca się do granic Rembertowa, do tego dość
wąska – trudna lub niemożliwa do przebudowy.
Kolejne skojarzenia wynikały z pozostałych funkcji realizowanych przez instytucje znajdujące się
w tym miejscu. W związku z tym padały skojarzenia z edukacją i rozrywką – ze względu na
obecność biblioteki oraz z załatwianiem formalności i pilnych spraw (Urząd dzielnicy oraz
funkcjonująca na jego terenie poczta i bank). Te dwa budynki (biblioteka oraz Urząd) także
stanowiły dominantę postrzegania przestrzeni CL Chruściela. Pozytywne wrażenia i korzystnie
wpływa na atrakcyjność wizerunku przestrzeni – budynek biblioteki, który sam w sobie uznano za
bardzo przyjemny dla oka, podnoszący komfort spędzania czasu. Wizerunek przestrzeni silnie
utożsamiany jest także z pustymi, uznawanymi za nieatrakcyjne, ścianami Urzędu.
Ze względu na sposoby i intensywność użytkowania obszaru uczestnicy w miarę zgodnie
stwierdzili, że przestrzeń w dni powszednie do ok. godziny 17 jest pełna ludzi i zatłoczona
(zwłaszcza plac-parking), natomiast wieczorami oraz w weekendy ulega opustoszeniu („w dzień
ciasno, wieczorem – pusto”, „wymarłe miejsce wieczorami i w weekend”). Ważne miejsce
w postrzeganiu przestrzeni przez uczestników zajmował zielony skwer znajdujący się w obrębie
Centrum Lokalnego Chruściela. Dzięki temu miejsce odbierano także jako przestrzeń zieloną
i rekreacyjną dla dzieci (ze względu na obecność placu zabaw). Jednocześnie wizerunek miejsca
jako przestrzeni do rekreacji nie jest zdecydowany – w tej roli funkcjonuje raczej park z
fontannami przy ul. Frontowej w lasku posiadający siłownię na powietrzu, stadion. Ponadto
przestrzeń skweru przy Bibliotece kojarzy się ze specyficznymi grupami użytkowników, którymi są
przede wszystkim matki z dziećmi oraz siedzący/leżący na ławeczkach „koneserzy” napojów
wysokoprocentowych („ławkowicze”).
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Opisując przestrzeń CL Chruściela uczestnicy używali takich przymiotników jak niejednolita oraz
zdezintegrowana (z jednej strony zdominowana przez funkcje administracyjne i parkingowe
przez to sformalizowana i „urzędowa”, z drugiej – zielona, rekreacyjna, edukacyjna).
Przestrzeń uznawana jest za raczej bezpieczną – wpływa na to monitoring oraz ochrona. Do
aktów wandalizmu dochodzi sporadycznie. Negatywnie na poczucie bezpieczeństwa Strona | 13
użytkowników wpływa intensywny ruch samochodowy na al. Chruściela.
W kwestii wizerunku, przestrzeń CL Chruściela obecnie, w opinii mieszkańców-uczestników
warsztatów, nie jest przestrzenią reprezentacyjną, do której chętnie zabiera się osoby spoza
miasta, żeby się pochwalić. Nie funkcjonuje także jako miejsce spontanicznych ani planowanych
spotkań ze znajomymi („Tutaj trudno się umówić, prędzej można się umówić na dworcu”).

Funkcje
Uczestnicy, odnosząc się do obecnego użytkowania obszaru, mówili kilka słów o nim jako o
całości, a następnie skupiali się na konkretnych częściach przestrzeni, w której coś robią/ coś się
robi: placu między Urzędem a Biblioteką, zielonym skwerze oraz instytucjach, do których się tu
przychodzi (Urząd, Biblioteka). Ogólne uwagi na temat przestrzeni, którą obejmuje Centrum
Lokalne „Chruściela” dotyczyły jego lokalizacji – miejsce funkcjonujące jako „łącznik”/skrót
komunikacyjny, przez które się przechodzi, jest „po drodze”.
Główne funkcje pełnione obecnie przez przestrzeń CL „Chruściela” to przede wszystkim z funkcja
parkingowa, informacyjno-administracyjna (Urząd), edukacyjna i kulturalna (Biblioteka),
rekreacyjna dla dzieci (plac zabaw na zielonym skwerze). Uczestnicy wspominali także
o funkcjach pełnionych okazjonalnie np. alternatywne wykorzystanie przestrzeni placu-parkingu
w weekendy (wydarzenia typu kino letnie, pikniki np. organizowane przez m.st. Warszawa we
współpracy z Dzielnicą i rembertowskimi instytucjami kultury; punkt zbiórki elektrośmieci; czasem
jako miejsce spotkań młodzieży rolki/deski/rowery). W przypadku funkcji parkingowej, uczestnicy
zauważali, że parking jest głównie używany przez pracowników urzędu (wydzielona część za
szlabanem) oraz przez osoby spoza Rembertowa, które korzystają z niego w formule Park&Ride,
pozostawiając samochody na cały dzień, natomiast jest właściwie niedostępny dla mieszkańców
Rembertowa, którzy chcieliby załatwić sprawy na poczcie, w baku, w Urzędzie itp. Ponadto, choć
nie wybrzmiało to zbyt mocno konsultacji, należy pamiętać o historycznym aspekcie przestrzeni –
jest to miejsce pamięci, teren dawnej synagogi/domu modlitwy, na co wskazuje obelisk
mieszczący się na placu-parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Konwisarskiej z Gawędziarzy.
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Użytkownicy
Wśród głównych użytkowników przestrzeni przeważały grupy, które korzystają z niej
z obowiązku/ w jakimś celu, a nie rekreacyjnie czy towarzysko. Wskazywano przede wszystkim na:
Osoby korzystające z parkingu (często osoby spoza Rembertowa, które korzystają na
zasadzie P&R tzn. zostawiają samochód na cały dzień)
Pracownicy: Urzędu, Biblioteki
Klienci Urzędu, klienci poczty i banku
Czytelnicy/użytkownicy Biblioteki
Matki z dziećmi – korzystające z placu zabaw (głównie wiosną, latem)
Osoby starsze korzystające z zielonego skweru (głównie wiosną, latem)
„Ławkowicze” – osoby przesiadujące na ławeczkach i spożywające alkohol.

Zdjęcie 2. Warsztat w ramach konsultacji społecznych
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4. Centrum Lokalne „Chruściela” w przyszłości – potrzeby
i pomysły
Podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą ankiety internetowej zbierano potrzeby
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i oczekiwania odnośnie przyszłych użytkowników przestrzeni Centrum Lokalnego „Chruściela”,
jej potencjalnych funkcji oraz sposobów zagospodarowania.
Poniżej zestawiono najważniejsze wnioski, powtarzające się głosy i potrzeby.

Cechy przestrzeni
Uczestnicy zastanawiając się nad cechami udanej przestrzeni publicznej oraz cechami swojego
wymarzonego Centrum Lokalnego wskazywali (z zauważalną powtarzalnością) na następujące
wartości: miejsce spotkań (które jest przyciągające, atrakcyjne, przyjazne, bezpieczne i chętnie się
w nim przebywa), miejsce tętniące życiem (aktywne w godzinach wieczornych, w weekendy,
z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego – w tym ofertą kulturalną), miejsce wielofunkcyjne
(w którym łączy się kilka funkcji np. kulturalna, rekreacyjna, usługowa, w którym zachodzi
wymienność funkcji zależenie od pory roku, dnia tygodnia), miejsce dla każdego
(ogólnodostępne, dla różnych grup wiekowych).
Rysunek 4. Pożądane cechy Centrum Lokalnego „Chruściela” jako udanej przestrzeni publicznej

Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę, że Centrum Lokalne „musi wciągać” i zapraszać – być
widoczne, dawać o sobie znać przechodniom/osobom czekającym na przystanku, nie skrywać za
Urzędem, ale być zauważalne także dla osób idących aleją Chruściela od strony południowej.
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Użytkownicy
Jeśli chodzi o użytkowników przestrzeni, uczestnikom warsztatów zależało, aby Centrum
Lokalne było miejscem używanym przede wszystkich przez mieszkańców Rembertowa, w tym
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zwłaszcza przez: seniorów, dorosłych oraz rodziców z dziećmi – wskazywano, że obecność tych
grup należałoby wzmocnić. Podkreślano też, że istotne jest podjecie działań, by Centrum Lokalne
stało się przestrzenią atrakcyjną dla odbiorców i organizatorów/twórców wydarzeń kulturalnych
(artystów, społeczników). Uczestnicy spotkań konsultacyjnych zwracali uwagę, aby pamiętać o
zastosowaniu takich rozwiązań w przestrzeni, które pozwoliłyby na większą obecność osób
niepełnosprawnych/ z ograniczoną sprawnością ruchową. Wspominano również, że Centrum
Lokalne powinno zachęcać młodzież do spędzania tam czasu, jednakże bez nadawania
przestrzeni cech sportowo-rekreacyjnych.
Dyskutując o przyszłości miejsca, postulowano osłabienie obecności „ławkowiczów” – osób
przesiadujących na ławkach i spożywających alkohol oraz ograniczenie obecności przyjezdnych na
parking/ właścicieli samochodów.

Zdjęcie 3. Warsztat konsultacyjny, potencjalne funkcje przestrzeni
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Funkcje
W opinii uczestników Centrum Lokalne ma być pięknym wyjątkowym miejscem w Rembertowie –
wyróżniającym dzielnicę, kameralnym i bezpiecznym dla użytkowników, w tym bezpiecznym dla
dzieci. Podkreślano, że istotne, by jednocześnie było to miejsce wielofunkcyjne (z wymiennością
funkcji), z możliwością rozbudowy i rozwoju, wpisujące się/spójne ze zmieniającym się Strona | 17
otoczeniem. Podczas spotkań warsztatowych dyskutowano i proponowano bardzo wiele funkcji,
które mogłaby pełnić przestrzeń Centrum Lokalnego. Najczęściej powtarzającymi się
propozycjami oraz funkcjami uznanymi przez uczestników za najważniejsze były:
miejsce spotkań,
miejsce relaksu, wypoczynku,
miejsce zabawy dla dzieci,
funkcja kulturalno-rozrywkowa (funkcja wystawiennicza, edukacyjna),
ograniczona funkcja parkingowa,
kawiarnia – jako funkcja dopełniająca.
Dużo
emocji
oraz
zróżnicowanych
opinii
wywoływała
dyskusja
na
temat
zachowania/zrezygnowania z funkcji parkingowej. Uczestnicy byli zgodni, że w okolicy potrzebny
jest parking dla mieszkańców i klientów/pracowników instytucji znajdujących się na tym terenie –
który będzie dla nich dostępny, a nie zajmowany przez osoby spoza Rembertowa zostawiające
samochód na cały dzień (jak to ma miejsce do tej pory). Niektórzy zatem uważali za konieczne
pozostawienie funkcji parkingowej w obecnej formie na placu, inni zaś uważali, że Centrum
Lokalne odniesie sukces jedynie wówczas, gdy parking zostanie zlikwidowany (np. przeniesienie
miejsc parkingowych). Padały też postulaty związane z pozostawieniem parkingu w ograniczonej
formule np. parkingu podziemnego czy pozostawienia kilku miejsc naziemnych (np. połączone z
opłatą za korzystanie powyżej godziny).
Centrum Lokalne „Chruściela” widziano jako miejsce spotkań ze zorganizowaną przestrzenią,
gdzie można spotkać się ze znajomymi, zabrać dzieci, spędzić czas i odpocząć np. usiąść, napić się
kawy, herbaty. Realizacja tej funkcji zakładałaby, że będzie to miejsce „żywe” również
wieczorami i w weekendy. Funkcje kulturalno-rozrywkowe, uznane przez uczestników
konsultacji za istotne, rozumiano jako zapewnienie przestrzeni na działania edukacyjne,
wystawiennicze, kameralne koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, niewielkie
wydarzenia lokalne np. pikniki, występy grup mieszkańców (zarówno „pod dachem” np.
w postaci pawilonu, jak i „pod chmurką”). Dopełnienie tej funkcji widziano w wykorzystaniu
przestrzeni obecnego placu-parkingu popołudniami i w weekendy oraz w poszerzeniu
działalności Biblioteki, która wychodziłaby ze swoją ofertą poza mury budynku. W opinii
uczestników konsultacji Centrum Lokalne „Chruściela” jako miejsce rekreacji/odpoczynku
miałoby się realizować głównie poprzez zapewnienie/rozbudowanie miejsc zabawy dla dzieci oraz
zapewnienie elementów takich jak ławki, stoliki (szachy, karty, planszówki, ping-pong). W ramach
funkcji rekreacyjnej zakładano wzmocnienie roli zielonego skweru oraz konieczność
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zaaranżowanie przestrzeni w odpowiedni sposób. Uczestnicy byli zdecydowanie przeciwni funkcji
sportowej/związanej z aktywnością fizyczną w Centrum Lokalnym, takiej jak boiska, siłownie.
Woleli, by CL pełniło funkcje bardziej „reprezentacyjne”, zaznaczając, że w Rembertowie istnieją
inne lokalizacje zapewniające infrastrukturę dla wypoczynku tego typu. Ponadto popularnością
cieszył się pomysł zagospodarowania pustej ściany Urzędu np. na ściankę wspinaczkową (która
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przyciągnęłaby nowy typ użytkowników przestrzeni w tym osoby młode, studentów itp.).

Zdjęcie 4. Warsztat konsultacyjny, potencjalne funkcje przestrzeni

Uczestnicy w ramach Centrum Lokalnego widzieli też funkcje dopełniającą, w postaci
punktu/punktów usługowo-gastronomicznych w formie np. kawiarenki, które mogłaby mieścić
się w pawilonie oraz w okresie wiosenno-letnim funkcjonować w formie ogródka. Sugerowano
również, by przewidzieć przestrzeń na ograniczoną funkcję handlową: okazjonalne stoiska
z lokalnymi produktami, świąteczne kiermasze, targi śniadaniowe. Funkcją dopełniającą CL
„Chruściela” byłoby także wzmocnienie – istniejącego już ze względu na obecność Urzędu
i Biblioteki – charakteru informacyjnego przestrzeni. Uczestnicy postulowali, aby przewidzieć
element w postaci tablicy/multimedialnego stanowiska, w którym byłby zebrane najważniejsze
informacje odnośnie wydarzeń w dzielnicy, a także mogłoby służyć do przekazywania wiedzy np.
ciekawostek historycznych dotyczących Rembertowa.

Zagospodarowanie przestrzeni: preferowane elementy i rozwiązania
Podczas konsultacji społecznych padły także liczne propozycje dotyczące elementów i form małej
architektury, które powinny pojawić się w przestrzeni Centrum Lokalnego „Chruściela”. Wśród
szczególnie istotnych i wielokrotnie wskazywanych przez uczestników znalazły się:
•

ławki, stoliki do gier (co do stylu tej małej architektury wskazywano na elementy
betonowe połączone z drewnianymi);
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•

miejsce kulturalno-rozrywkowo-spotkaniowe np. pawilon – w którym nastąpiłoby
połączenie funkcji usługowo-gastronomicznej (kawiarenki) z kulturalną – w tym
wystawienniczą, edukacyjną, twórczą (np. wystawy, historia miejsca);

•

zadaszenie/zacienienie (w formie roślinnej, ale także lekkich form stałych np. altany);

•

toalety publiczne;

•

możliwość kontaktu z wodą –
fontanna (najlepiej posadzkowa –
zapewniająca możliwość interakcji,
zabawy dla dzieci; lub w formie
ściany wody);

•

zieleń miejska;

•

przestrzeń kameralna/ podzielona
na strefy (ale nie ogrodzona).

•

stanowiska do parkowania
rowerów.
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Zdjęcie 5. Spotkanie konsultacyjne 19.11.2016,
materiały warsztatowe ilustrujące cechy przestrzeni

Kwestia zieleni miejskiej pojawiała się wielokrotnie podczas konsultacji, a uczestnicy podkreślali,
że obecność różnych form zieleni (drzewa, donice i nasadzenia, elementy roślinności np. na dachu
pawilonu) stanowi bardzo ważny element wpływający na komfort użytkowania przestrzeni
Centrum Lokalnego. Zieleń w opinii uczestników mogłaby też posłużyć do osłonięcia CL od ruchu
i gwaru al. Chruściela. Oprócz zieleni, uczestnicy uważali, że zdecydowanie przebywanie w
przestrzeni umilałaby im możliwość kontaktu z wodą, zapewniająca ochłodzenie latem, w formie
fontanny, odpowiednio dobrane i ciekawie zaaranżowane oświetlenie oraz zadaszenie chroniące
przed słońcem i deszczem.
Wśród małych form architektury i konkretnych rozwiązań uczestnicy wymieniali drogowskaz,
który zamieszczony w przestrzeni Centrum Lokalnego wskazywałyby na kierunki do ważnych
miejsc w Rembertowie (synagoga/dom modlitwy, ciuchy-bazar, stacja kolejowa, akademia
wojskowa itp.). Wśród zgłaszanych pomysłów w tym zakresie pojawiło się także postawienie
w okolicy placu zabaw budek na wymianę książek i prasy działających na zasadzie „otwartej
wypożyczalni”. Wspominano również o możliwości zaaranżowania niewielkich rzeźb, elementów
zwiększających atrakcyjność wizualną miejsca. Uczestnicy zastanawiali się nad sposobami
uatrakcyjnienia „ślepej” ściany Urzędu Dzielnicy: obok wspomnianej wcześniej ściany
wspinaczkowej wskazywano na takie rozwiązania jak ciekawy mural, ściana wierszy, przestrzeń
na projekcje w ramach kina letniego, elementy roślinne (okazało się jednak, że ze względu na
lokalizację względem stron świata, utrzymanie elementów roślinnych byłoby bardzo trudne).
Uczestnicy postulowali, że Centrum Lokalnemu potrzebny jest silny, specyficzny, wyróżniający się
na tle innych dzielnic wizerunek, który powinien manifestować się w formule wydarzeń
odbywających się w przestrzeni oraz w nawiązaniach/stylu małej architektury (sezonowo
wymieniane plansze edukacyjne, przestrzeń na czasowe wystawy – wymienne instalacje,
drogowskaz). Wśród nawiązań, które uczestnicy uznali za najbardziej zasadne w przypadku
Rembertowa wymieniano historię dzielnicy („dzielnica wojskowa”, obecnie znajdująca się

Konsultacje społeczne – Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie

Akademia Sztuki Wojennej; losy głowy popiersia Marszalka Piłsudskiego o znamionach legendy
miejskiej.) Drugim takim wątkiem były „ciuchy” – tradycja tekstylna kojarzona z Rembertowem.
Nawiązania do przeszłości Rembertowa związanej z żydowskim dziedzictwem historycznokulturowym pojawiały się sporadycznie – jedynie w kontekście pomnika znajdującego się na placu
– i nie stanowiły dla uczestników ważnego wymiaru tej miejsca. W kontekście charakteru
i zastosowanych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, przeważająca część z uczestników Strona | 20
konsultacji preferowała, by przestrzeń Centrum Lokalnego, przy zachowaniu kameralności, miała
charakter nowoczesny – „na miarę XXI wieku”. Niektórzy uczestnicy podążając za tym tokiem
myślenia, opowiadali się za wyróżnieniem Centrum Lokalnego poprzez element nietuzinkowy
i zaskakujący (określany jako „element wow”), nawiązujący do historii/tradycji miejsca
w niestandardowy sposób, a tym samym stanowiący znak rozpoznawczy dla przestrzeni
(rzuconym w tym kontekście przykładem, który miał zobrazować kierunek działań była rzeźba –
różowy czołg).
Uczestnicy sugerowali także konieczność przeorganizowania układu komunikacyjnego. W tym
kontekście mówiono o zmianie funkcji ulicy Konwisarskiej na odcinku znajdującym się
w przestrzeni Centrum Lokalnego „Chruściela” – np. przeobrażenie jej w deptak bez aut, przy
zachowaniu
funkcji
komunikacyjnej
w
przypadku
ul.
Gawędziarzy,
ale
o
uspokojonym/ograniczonym ruchu i wyraźnym zaznaczeniu nowej funkcji – w posadzce (np.
poprzez zniwelowanie krawężnika, by nie odcinać Biblioteki od reszty placu).

Zdjęcie 6 i 7. Praca indywidualna uczestników podczas warsztatów 19.11 oraz 22.11
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5. Uwagi i opinie dotyczące propozycji zagospodarowania
Propozycja koncepcji zagospodarowania Centrum Lokalnego „Chruściela” opracowana przez
Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt została zaprezentowana mieszkańcom podczas
dyżuru konsultacyjnego oraz spotkania podsumowującego. Wizualizacje koncepcji udostępniono Strona | 21
także w formularzu ankiety internetowej. Poniżej zestawiono główne wnioski płynące z uwag
i postulatów zgłaszanych za pomocą formularzy ankiety (papierowej i ankietowej) oraz ustnie –
rozmowy z konsultantami i architektami w punkcie konsultacyjnym.

Zdjęcie 8 i 9. Dyżur konsultacyjny, 2.12.2016 r.

W konsultacjach w ramach dyżuru wzięło udział ponad 100 osób, natomiast 59 uczestników
podzieliło się opiniami za pomocą formularzy ankiet (w tym 22 ankiety internetowe). Generalnie
uczestnicy konsultacji byli zadowoleni z zaproponowanych funkcji i elementów
zagospodarowania Centrum Lokalnego „Chruściela”. Zdecydowana większość uczestników,
którzy wypełnili formularze ankiety, opowiadała się za zachowaniem zaproponowanych funkcji:
zadaszenia chroniącego przed deszczem/słońcem, toalet publicznych, miejsca wypoczynku
z ławkami i stolikami, elementów rekreacyjnych w postaci fontanny oraz placu zabaw, elementu
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kulturalno-rozrywkowo-spotkaniowego w formie pawilonu. Większe zróżnicowanie głosów było
zauważalne w kwestii zachowania funkcji parkingowej na tym obszarze – pojawiło się tu nieco
więcej odpowiedzi negatywnych niż w przypadku pozostałych funkcji. Natomiast analizując
zaproponowane w koncepcji rozwiązania parkingowe, ponad ¾ uczestników stwierdziło, że
lepszym rozwiązaniem dla CL „Chruściela” byłyby parking podziemny. Poniższe wykresy ilustrują
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rozkład odpowiedzi uczestników na pytania zawarte w formularzu ankiety.

Odpowiedzi na pytanie „Czy zaproponowane w projekcie
funkcje powinny zostać zachowane?”
Zadaszenie chroniące przed deszczem/słońcem
Ustronne miejsca rekreacyjne z ławkami i
stolikami do gry w szachy
Toalety publiczne

Zachowanie funkcji parkingowej
Pawilon - element kulturalno-rozrywkowospotkaniowy
Element rekreacyjny w postaci placu zabaw

Element rekreacyjny w postaci fontanny
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Odpowiedzi na pytanie „Które z rozwiązań parkingowych
jest lepszym rozwiązaniem dla CL Chruściela?”
60
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Z kolei główne uwagi/postulaty zgłaszane przez uczestników ustnie bądź za pomocą ankiet
(w rubryce „uwagi dodatkowe) podczas dyżuru konsultacyjnego dotyczyły następujących kwestii:


pozostawienia istniejącej zieleni oraz zwiększenia udziału zieleni w przestrzeni;



pozostawienia placu zabaw w dotychczasowym miejscu;



oddzielenia przestrzeni Centrum Lokalnego od al. Chruściela poprzez dodatkową zieleń
np. żywopłot;



ścierające się stanowiska w przypadku parkingu: z jednej strony pojawiały się głosy, żeby
ograniczyć przestrzeń parkingową lub wręcz całkowicie zrezygnować z tej funkcji, z
drugiej postulaty, by zostawić albo nawet zwiększyć możliwość parkowania;



powiększenia pawilonu (większe/wyższe pawilony);



zwiększenia udziału elementów rekreacyjnych, w tym ławek i stolików;



wygospodarowania dodatkowej przestrzeni np. z zadaszeniem na doraźną gastronomię/
większą kawiarnię.

Uczestnicy podczas spotkania konsultacyjnego 5 grudnia wyrażali swoje zadowolenie
z przebiegu konsultacji i dzielili opiniami na temat przedstawionej koncepcji zagospodarowania CL
Chruściela. Ogólne projekt przypadł do gustu uczestnikom spotkania, jednak zgłaszali też pewne
wątpliwości, pytania, postulaty. Poniżej zestawiono pogrupowane według wątków pytania
i komentarze uczestników.
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Elementy rekreacyjno-wypoczynkowe:
Czy ilość miejsc siedzących – ławki, stoliki (może nie tylko stoliki szachowe) jest
wystarczająca? (mieszkańcy zgłaszali potrzebę, że w projekcie jest ich zbyt mało)
Czy plac zabaw nie jest zbyt mały? Niektórzy uczestnicy postulowali, aby powiększyć
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obszar placu zabaw.
Lokalizacja placu zabaw – sugestia uczestników konsultacji, żeby pozostawić go
w obecnej lokalizacji.
Czy nie lepiej by było, gdyby plac zabaw został oddzielony od miejsca wypoczynku dla
dorosłych?

Zieleń:
Czy nie mogłoby być więcej zieleni? Czy duże drzewa zostały uwzględnione w koncepcji?
Uczestnicy zgłaszali zastrzeżenie co do bilansu zieleni – obawiając się, że w projekcie
utracona zostaje istniejącą zieleń i „zielony” charakter miejsca (skweru). Uczestnikom
zależało , aby zachować istniejące drzewa (w tym świerk między Biblioteką a Urzędem)
oraz wzmocnić zieleń poprzez dosadzenie zieleni wysokiej.
W jaki sposób będzie się kształtować zieleń (zwłaszcza w tzw. sferze przejściowej – czy
dałoby się ją tam rozbudować, tym samym „uatrakcyjniając” tę część)?
Czy lewy pas zieleni (obecnie najbardziej „zewnętrzna” część zielonego skweru) zostanie
oświetlony?
Czy „ślepa” ściana Urzędu, zamiast muralu, mogłaby zostać pokryta zielonymi
elementami roślinnymi?

Parking:
Jeśli powstanie parking naziemny – to jakie będzie jego zagospodarowanie/wykorzystanie
w weekendy?
Jakie są szanse na parking podziemny?
Dlaczego parking podziemny nie mógłby być tańszy (przykład wiedeńskich zielonych
parkingów)?
Ponadto zgłoszono sugestię dołożenia dwóch miejsc parkingowych przy Urzędzie przy al.
Chruściela.

Zadaszenie:
Czy zadaszenie „orgiami” nie przysłoni fasady biblioteki?
Czy dałoby się rozciągnąć/przedłużyć zadaszenie „orgiami” np. w stronę al. Chruściela, do
sfery „przejściowej”?
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Czy „bramy” nie są za daleko? Czy nie traci się przestrzeni, przez zbyt dużą „sferę”
przejściową?

Funkcje usługowo-handlowe przestrzeni:
Gdzie będzie miejsce na przestrzeń handlowo-usługową w tej koncepcji?
Czy pawilon nie mógłby być nieco większy/wyższy (a docelowo – czy kawiarenka nie
mogłaby zostać powiększona – potrzeba dołożenia kilku stolików wewnątrz)
Czy na posadzce zostaną wytyczone „trasy”/miejsca dedykowane na stoiska/kiermasze – i
czy jest to zasadne?

Pozostałe pytania:
Czy będzie element związany z historycznymi aspektami/przeszłością dzielnicy
Rembertów? (sugestia, że może coś więcej niż mural)
Czy większe wydarzenia będą miały szansę wydarzyć się w CL Chruściela (np. zapewnienie
podpięcia do prądu itp.)?
Jak wyglądać będzie oświetlenie (pytanie dotyczyło zarówno zaproponowanych typów
oświetlenia przestrzeni, jak i oświetlenia w zadaszeniach „orgiami”)
Czy będzie izolacja dźwiękowa od al. Chruściela?
Czy zmienione będą elewacje UD i Biblioteki (na renderach są białe)?
Czy będą zapewnione miejsca parkingowe dla rowerów?
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6. Porady i wskazówki – jak ożywić tę przestrzeń
Podczas konsultacji wielokrotnie zgłaszano potrzeby i pomysły dotyczące nie tylko
architektoniczno-urbanistycznego zagospodarowania przestrzeni
Centrum Lokalnego
„Chruściela”, ale także dotyczące społecznego ożywienia tej przestrzeni, a nawet wychodzące Strona | 26
dalej – wskazujące na pożądanego kierunki rozwoju Dzielnicy. W odpowiedzi na postulaty
uczestników konsultacji, w niniejszym raporcie przewidziano miejsce, by zestawić sygnalizowane
kwestie. Mogą one posłużyć jako sugestie dla przyszłych działań zarówno dla władz Dzielnicy, jak
i mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji publicznych i pozarządowych. Stanowią one także
cenną wskazówkę w kontekście przekształcenia Centrum Lokalnego „Chruściela” w udaną
przestrzeń publiczną.
Poniżej wypunktowano powtarzające się potrzeby i pomysły:
Rozwój działalności Biblioteki – wydłużenie godzin otwarcia w dni powszednie oraz
otwarcie w weekendy (a czasami w nocy np. z okazji wydarzeń typu „Noc bibliotek”).
Obecnie organizuje ciekawe zajęcia i wydarzenia – w przyszłości niech prowadzi je także
na zewnątrz – na placu, skwerze.
Podjęcie międzysektorowej współpracy mającej na celu społeczne ożywienie Centrum
Lokalnego „Chruściela”
Na terenie Centrum Lokalnego powinny odbywać się wydarzenia przyciągające
użytkowników: cykliczne wydarzenia kulturalne (koncerty, kino letnie, przedstawienia
teatralne, a także wydarzenia w atrakcyjny i współczesny sposób nawiązujące do historii
i tradycji dzielnicy np. tradycja tekstylna „ciuchy” – pokaz mody), wydarzenia
wystawiennicze, wydarzenia rozrywkowo-edukacyjne (warsztaty dla mieszkańców w tym
warsztaty o charakterze rodzinnym, gry miejskie, konkursy).
Animacja CL „Chruściela” poprzez wydarzenia kulinarne o charakterze lokalnym,
w ramach których odbywałaby się promocja lokalnych produktów/przedsiębiorców oraz
stworzenie warunków, ale która jednocześnie wymagałaby zaplecza dla niewielkich
inicjatywach mieszkańców o charakterze kulinarnym np. wspólnego gotowania.
Zwiększanie dostępności niezbędnych usług (w centralnych miejscach dzielnicy, też do
rozważenia w obszarze/ bezpośrednim sąsiedztwie CL „Chruściela”): odbiór paczek –
paczkomat, usługi – zakupy biletów, stacja w ramach miejskiego systemu wypożyczania
rowerów i in.
Przekazywanie wiedzy historycznej – zarówno w obszarze Centrum Lokalnego, jak i całej
dzielnicy – „historyczne zmapowanie” Rembertowa. Sugerowano podkreślenie
w przestrzeni dzielnicy istotnych miejsc, zaprezentowanie ciekawostek historycznych np.
poprzez czasowe wystawy, tablice edukacyjne, wydarzenia.
Rozwiązanie problemu parkingowego w dzielnicy np. poprzez utworzenie parkingu
Park&Ride (wytypowanie miejsca, skonsultowanie go z mieszkańcami).
Podjęcie namysłu i przeprowadzenie konsultacji co do sposobu zagospodarowania innych
lokalizacji, wskazywanych w Studium SARP dotyczącym Warszawskich Centrów
Lokalnych, jako potencjalne centra lokalne w Rembertowie np. dawnego bazaru.

Konsultacje społeczne – Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie

Wspieranie działań i inicjatyw prowadzących do utworzenia w Rembertowie kolejnych
miejsc spotkań w formie kawiarni/ ogródków kawiarnianych.
Wspieranie rozwoju miejsc, w których mogłyby odbywać się spotkania grup mieszkańców
(np. rad osiedli, przedsiębiorców, organizacji itp.)
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7. Aneks
Uwagi dodatkowe zgłoszone za pomocą ankiety internetowej czynnej w dniach 28.10-5.12
Brakuje miejsca na zagospodarowanie młodzieży wieczorami i w weekendy, dla ludzi pracujących, tak aby mogli swoje
sprawy załatwiać na miejscu po pracy, a nie w innych dzielnicach. Rembertów jest sypialnią, biedną i zaniedbaną.
Koniecznie trzeba zadbać o ładny projekt i architekturę, uwrażliwić na estetykę: proszę zobaczyć projekt domu kultury na
Ursynowie: ciekawa firma, zieleń, leżaki
W naszej dzielnicy brakuje miejsc parkingowych, może warto pomyśleć o zagospodarowaniu np. parku znajdującego się
przy stacji kolejowej bez likwidacji parkingu przy Urzędzie.
Rozważyć inna lokalizację, zwłaszcza dawny bazar "Ciuchy" znajdujący się przy ul. Paderewskiego, którego funkcje da się
od początku ukształtować.
Uwagi dodatkowe zgłoszone za pomocą ankiety internetowej czynnej podczas dyżuru konsultacyjnego (2.12-4.12) oraz
zgłoszone na ankietach papierowych podczas dyżuru konsultacyjnego (2-3.12)
Nie zrozumiałem zabranie część terenu zielonego (jednego z niewielu zagospodarowanych na terenie centralnej części
dzielnicy) pod "obiekt technologiczny" - czy nie można go zlokalizować w innym miejscu? Zaproponowana architektura w
żaden sposób nie wpisuje się w otaczające je obiekty. Architektura zaprojektowanych obiektów jest miejscami
niefunkcjonalna i może w przyszłości generować znaczne koszty w utrzymaniu. TO samo tyczy się małej infrastruktury w
postaci fontanny oraz "całorocznego zadaszenia". Osią centrum jest betonowy plac pozbawiony całkowicie zieleni, a
nawet ją redukujący (obiekt technologiczny) i przytłaczający (zadaszenie całoroczne).
Ustronne miejsce dla osób starszych od strony al. Chruściela oddzielić czymś w rodzaju żywopłotu o wysokości wzrostu
dorosłego człowieka. Plac zabaw dla dzieci przesunąć w stronę ul. Konwisarskiej podobnie oddzielonej jak ww. miejsce dla
starszych, nie umieszczać w centrum. Place dla starszych i dzieci powinny być rozłożone po dwóch stronach skweru
Brałem czynny udział w konsultacjach. Przedstawiona koncepcja odbiega znacznie od oczekiwań mieszkańców
zgłaszanych podczas spotkań konsultacyjnych. Wszyscy mieszkańcy zgodnie podkreślali zachowanie funkcji parkingowej z
możliwością wykorzystania tej przestrzeni do innych celów/ w dni wolne od pracy i wieczorami mojej ocenie brak w tej
przestrzeni funkcji handlowo-usługowych spowoduje brak rentowności proponowanej kawiarenki. Ogólnie wizją jestem
zawiedziony jako że znacznie odbiega ona od tego co proponowali mieszkańcy podczas spotkań konsultacyjnych.
Zaproponowane zadaszenie - długie i wąskie - wydaje się mało funkcjonalne. Plac zabaw można pozostawić w aktualnej
lokalizacji - jest z boku odsunięty od ulic. Warto zachować istniejące drzewa, szczególnie duże, jak np. świerk między
ratuszem a biblioteką.
Mały parking tylko dla interesantów plus istniejący parking dla urzędników poza granicą terenu. Fontanna tak, bo to atrakcja dla
dzieciaków - ale nie może kolidować z komunikacją pieszą, wokół powinno być trochę ławek dla opiekunów i chcących popatrzeć
na wodę. Zadaszenie tak - ale bardziej użytkowe i mniej dizajnerskie, np. altana w parku. Pawilon i toalety chyba praktyczniej
byłoby połączyć - podczas niepogody obecne rozwiązanie będzie uciążliwe. Przenoszenie placu zabaw nie wydaje mi się
uzasadnione.
Proponowane rozwiązania nie nawiązują do lokalnego dziedzictwa kulturowego, tradycji architektonicznych ani
tożsamości dzielnicy. Nie respektują wykształconej historycznie linii zabudowy, zostawiając wyrwę w pierzei al. Chruściela.
Forma nowych pawilonów wprowadza jedynie chaos w tej przestrzeni, gdzie już teraz budynek biblioteki jest bardzo
wyraźnym akcentem ze względu na formę i kolor. Na wizualizacjach ten budynek jest monochromatyczny co nie pozwala
ocenić jak będzie współgrał z zaproponowanymi rozwiązaniami. Jeden z pawilonów stoi nawet tyłem do biblioteki
całkowicie ignorując jej obecność. Wprowadzenie tych oderwanych od otoczenia projektów (które są prawie jednakowe)
może negatywnie wpłynąć na ład przestrzenny okolicy. Za pawilonem przy parkingu nie ma miejsca na chodnik wzdłuż
ulicy Gawędziarzy. Co stanie się z istniejącym tam pomnikiem? Nie ma go pokazanego na koncepcji. Całkowicie
niewykorzystana jest przestrzeń przy ślepej ścianie ratusza. Wykonanie muralu w niższej partii budynku i okazjonalne
organizowanie kina letniego (co wymaga białej ściany bez muralu albo zawieszenia ekranu), nie sprawi by w tym miejscu
chcieli przebywać ludzie na co dzień. Przytłaczająca, ślepa ściana ratusza wymaga dobrego pomysłu na zmniejszenie jej
negatywnego oddziaływania na przestrzeń. (Może gdyby pokryta została bluszczem lub mobilną instalacją artystyczną lub
choćby lustrami to może udałoby się wprowadzić trochę życia w tą martwą ścianę) Czy nie ma żadnych innych pomysłów
dla seniorów poza stolikami szachowymi i ławkami? Seniorzy nie grający w szachy nie będą mieli po co tam przyjść.
Obecnie istnieje plac zabaw dla małych dzieci. Potrzeba też urządzeń dla dzieci starczych i młodzieży. Istnieje obawa że
kawiarnia w miejscu tak odsuniętym od głównego nurtu przepływu ludzi będzie miała problemy z utrzymaniem się,
szczególnie w sezonie zimowym, gdy korzystanie z większości atrakcji na nowym placu będzie ograniczone. Może, z
istniejącymi już w okolicy restauracjami postawić na stworzenie zagłębia gastronomicznego Rembertowa, ale to by
wymagało stworzenia zróżnicowanej oferty drobnych punktów gastronomicznych. Zastosowanie wymyślnych zadaszeń w
celu uzyskania cienia zamiast zastosowania roślinności wysokiej tworzy niepotrzebne koszty. Dlaczego na przestrzeni
nowego placu nie ma ani jednego wysokiego drzewa? Już teraz, na istniejącym parkingu, w lato nawierzchnia tak mocno
się nagrzewa że nie można tam wytrzymać z gorąca. Potrzeba zadaszonych parkingów rowerowych. Oraz stacji wynajmu
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rowerów miejskich. Czy koszty wybudowania i utrzymania parkingu podziemnego są zbilansowane z korzyściami z tego
płynącymi? Istnieje obawa że stanie się on jedynie kosztownym parkingiem dla pracowników ratusza lub przyjezdnych z
poza dzielnicy, przesiadających się tu na pociąg. Mieszkańcy na terenie dzielnicy poruszają się głównie komunikacją
miejską i rowerami. Duży parking, najlepiej piętrowy jest w Rembertowie potrzebny przy stacji kolejowej, gdzie wszystkie
dostępne przestrzenie są zajęte przez zaparkowane samochody. Od stacji do „nowego centrum” jest tylko 5 min
spacerem. Poza osobami o ograniczonej mobilności jest to odległość możliwa do przejścia jeżeli w centrum będzie coś
wystarczająco atrakcyjnego. Sprawi to też że więcej będzie pieszych na chodnikach i, co za tym idzie, zwiększy się liczba
klientów w sklepach leżących między ewentualnym parkingiem a centrum. Z parkingu podziemnego wyjeżdża się windą na
powierzchnie i skraca się przez to czas obecności danej osoby w przestrzeni publicznej. Obecnie dąży się do tego by
eliminować obecność samochodów w centrach miast na korzyść pieszych i rowerzystów. Budowanie parkingu w samym
centrum nie będzie temu sprzyjało.
Potrzeba więcej miejsca na otoczone zielenią: element rekreacyjny dla dzieci i miejsce rekreacyjne dla osób starszych urządzić po dwóch stronach skweru
Plac zabaw można zostawić tam gdzie dzisiaj istnieje, bez przesuwania obok. Zadaszenie fantazyjne, ale małe.
Powinny zostać wydzielone ze 2 miejsca do postawienia mobilnych budek z lodami/gastronomią
Więcej zadaszenia niż w projekcie! Jeśli chodzi o stoliki szachowe – w szachy grają nie tylko osoby starsze – młodzi też.
Parking podziemny tak, ale z wjazdem od głównej ulicy Chruściela, nie od bocznej Gawędziarzy, bo to utrudnia dojazd do
parkingu, a nawet utrudnia jego odnalezienie i rob tłok na wąskiej, bocznej ulicy – będą korki!. Plac zabaw – nie na środku
skweru, tylko z boku – tak jak jest teraz. Na środku proszę umieścić fontannę, tak się robi zawsze w parkach na całym
świecie!! Na placu głównym, na środku druga fontanna płytka z kurtyną wodną.
Parking podziemny z zachowaniem możliwie największej przestrzeni parkingu naziemnego. Budowa dodatkowego
parkingu
Super!
Studnia z wodą oligoceńską!
Rozważyć wyższe pawilony
Parking minimum dwa, trzy poziomy
Bezwzględnie zachować drzewa na skwerze na placu zabaw. Więcej zieleni na placu, aby zmniejszyć nagrzewanie latem.
Plac zabaw z boku, albo wynieść w inne miejsce – na pewno nie na środku skweru. Pawilony są za małe, należy
powiększyć. Nie wykorzystano ściany Ratusza na tor wspinaczkowy. Brak funkcji wystawienniczej, a była postulowana.
Brak studni z wodą artezyjską. Brak tunelu (wiaduktu). Brak skrętu przy stacji w Al. Chruściela

Cechy udanej przestrzeni publicznej – zapisy z karteczek moderacyjnych (spotkanie konsultacyjne 22.11.2016 r.):
przyjazne, wielofunkcyjne, żyjące do późnych godzin
przestrzeń publiczna powinna służyć spotkaniom i przyjemnemu przebywaniu wśród ludzi
miejsce, gdzie skupiają się interesy i zainteresowania większości mieszkańców dzielnicy Rembertów
miejsce w którym można się spotkań i usiąść bezpiecznie
atrakcyjnie urządzone
znaczne nakłady finansowe
parking wielopoziomowy zintegrowany z funkcjami handlowo – usługowymi
miejsce dla każdego: zielona, funkcyjna „targowiska, market „
kulturalno – oświatowa, wystawy wernisażowe, wieczory z artystami
ma różnorodną ofertę spędzania czasu
tworzenie możliwości zaspokojenia dużego zakresu ludzkich potrzeb
ładna zieleń, mała architektura (ławki), fontanna, wystawy plenerowe, galeria na powietrzu
przestrzeń bezpieczna i funkcjonalna
spokój, ale blisko życia i aktywności
przestrzeń, gdzie można poznać innych mieszkańców, porozmawiać, spędzić czas z dziećmi, sąsiadami. Powinno być z dala
od ruchu ulicznego, bezpiecznie dla dzieci, ciekawe, z małą gastronomią (niekoniecznie kiełbaski + piwo)
Centrum „Chruściela” jest ulokowane z tyłu budynku urzędu dzielnicy, aby przyciągnęło musi być dobrze widoczne z ulicy
Chruściela – musi ta przestrzeń „wyciągnąć” swoją aranżację do wewnątrz
Ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców Rembertowa
Możliwość pobytu z udziałem w interesującej ofercie ale i w celu spotkań prywatnych i publicznych
Atrakcyjne dla ludzi w każdym wieku: o każdej porze dnia z dobrą dostępnością komunikacyjną, bezpieczną dla
mieszkańców. Powinny znajdować się sklepy, powinno mieć program: ofertę kulturalną, dużo zieleni i miejsc na
wypoczynek
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Zestawienie odpowiedzi uczestników odnośnie przyszłych funkcji Centrum Lokalnego „Chruściela” zebranych na kartach
galerii wizualizacji podczas spotkania konsultacyjnego 19 listopada
Preferencje uczestników dot. przyszłych funkcji Centrum Lokalnego "Chruściela"
Komunikacja - parking

Strona | 30

Komunikacja pieszo-rowerowa
Miejsce spotkań
Gry stolikowe
Lokal/pawilon
Kawiarnia
Aktywność fizyczna (bieganie,rolki)
Aktywność fizyczna (siłownia na powietrzu)
Edukacja w przestrzeni
Zabawa dla dzieci
Kultura/rozrywka
Handel
Trawnik użytkowy (joga, pikinik itp..)
Twórczość/kreatywność

0

2

Zielone światło

4

6

8

Źółte światło

10

12

14

16

18

20

Czerwone światło

Pełne zestawienie głosów uczestników dot. pożądanych cech przestrzeni Centrum Lokalnego „Chruściela” - zgłaszanych
poprzez indywidualne formularze opinii podczas spotkania konsultacyjnego 19 listopada
Jaka przestrzeń Centrum
Lokalnego „Chruściela”?

Zdecydowanie
nie
1

2

3

4

Nie
mam
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5

Zdecydowanie
tak

1

1

3

1

1

1

3

3

4

2

2

5

6

7

8

9

Przestrzeń otwarta

5

Układ przestrzeni kameralnych

2

Przestrzeń nawiązująca do
historii/tradycji

4

1

1

5

3

2

2

2

Przestrzeń nowoczesna

2

1

1

2

2

3

1

7

Przestrzeń ogrodzona

15

2

1

Przestrzeń eksponująca widok na
zieleń, bibliotekę
Przestrzeń zapewniająca kontakt z
wodą

3

2

1

1

2

2

2

1

3

1

12
8
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Przestrzeń zapewniająca stoiska z
lodami, kawą, etc.

2

3

Przestrzeń z dostępem do
publicznej toalety

2

2

Przestrzeń zawierająca elementy
edukacyjne
Przestrzeń
strefy/sektory

podzielona

na

Przestrzeń zadaszona/ zacieniona
Przestrzeń dobrze/ciekawie
oświetlona
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1
1
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