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I.WPROWADZENIE
Wstęp
Budowa metra odmieni ulicę Ludwika Kondratowicza, która stanie się nowym centrum
Bródna. W styczniu rozpoczęły się warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące
opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza
w kontekście planowanego odcinka II linii metra. Warsztaty zostały zrealizowane na zlecenie
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i są przeprowadzone
przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ich celem jest uzyskanie
różnorodnych propozycji dotyczących zagospodarowania centrum współczesnego Bródna,
na odcinku pomiędzy planowanymi stacjami II linii metra: Kondratowicza i Bródno.
W ramach warsztatów urbanistyczno-architektonicznych powstanie pięć projektów. Ważnym
założeniem jest włączenie w ten proces mieszkańców. Dzięki aktywności lokalnej
społeczności projektanci biorący udział w warsztatach mogą poznać perspektywę osób, które
bardzo dobrze znają to miejsce, ponieważ tu żyją bądź pracują.
Głównym celem konsultacji społecznych była diagnoza dotycząca aktualnego stanu ulicy
Kondratowicza oraz jej okolic. Przekazano informacje na temat rysu historii tego fragmentu
miasta, uwzględniającą perspektywę architektoniczną oraz urbanistyczną.
Niniejszy raport z konsultacji prezentuje zbiór wiedzy na temat ulicy Kondratowicza i jej
okolicy. Wiedza zebrana podczas warsztatów oraz z korespondencji e-mailowej ma charakter
diagnostyczny. Konsultacje społeczne dają możliwość wypowiedzenia się wszystkim
zainteresowanym osobom, w związku z tym nie są reprezentatywne w sensie statystycznym.
Są jednak bardzo ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości Bródna. Raport zostanie
przekazany zespołom warsztatowym, odpowiedzialnym za opracowanie nowych wizji ulicy
Kondratowicza.
W ramach konsultacji „Kondratowicza przyszłości” zorganizowano dwa warsztaty
z mieszkańcami:


23 stycznia w godzinach 11:00 - 14:00



26 stycznia w godzinach 17:30 - 20:30

Spotkania odbyły się w Urzędzie Dzielnicy Targówek.
Zaplanowane terminy miały na celu umożliwienie udziału w konsultacjach różnym grupom
mieszkańców. Łącznie udział wzięło ponad 60 osób. Na warsztacie wtorkowym (26.01) było
obecnych przeszło 40 osób. Wśród uczestników dominowały osoby w przedziale wiekowym
50+. Było obecnych kilkoro młodszych ludzi (ok.30 lat). Brakowało przedstawicieli młodzieży.
Mapa nr 1 przedstawia miejsca zamieszkania osób. Które wzięły udział konsultacjach
społecznych.
W ramach warsztatów uczestniczyło 8 osób spoza terenu opracowania, ale
mieszkających
w bliskim sąsiedztwie oraz 10 osób, których miejsc zamieszkania nie
zaznaczono na mapie, ze względu na zbyt dużą odległość. Temat dla nich był niezwykle
ważny, mimo że nie mieszkają w okolicy.
Istniała również możliwość włączenia się w proces konsultacyjny on-line - można było
zgłaszać uwagi drogą mailową na adres: konsultacje@um.warszawa.pl. Z tej możliwości
skorzystały trzy osoby.
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O konsultacjach informowano poprzez ogłoszenia na stronach internetowych m.in Centrum
Komunikacji Społecznej, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy, Urzędu Dzielnicy Targówek, Zarządu Dróg Miejskich, Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także poprzez media społecznościowe – fanpage
„Konsultacje Społeczne” oraz „Kondratowicza” w portalu Facebook.com a także poprzez
plakaty informacyjne.

Obszar objęty konsultacjami
Obszar omawiany podczas konsultacji społecznych ogranicza:
- od północy – ul. Suwalska, fragment ul. Malborskiej,
- od północnego wschodu – odcinek wzdłuż̇ wschodniego brzegu Kanału Bródnowskiego,
fragment terenu zieleni urządzonej zlokalizowany na działce ewid. nr 10 obręb 40903, odcinek
od północy przecinający w poprzek ul. Świętego Wincentego, linia rozgraniczająca działki
ewid. nr 1/24, 1/21, 1/22 obręb 40903,
- od wschodu – odcinek przecinający w poprzek ul. Kondratowicza, na wysokości Skweru
Ciechowskiego, zachodnia granica brzegu Kanału Bródnowskiego, linia rozgraniczająca
działkę̨ ewid. nr 11 obręb 40929,
- od południa – odcinek przecinający w poprzek działkę̨ ewid. nr 8/2 obręb 40929, odcinek
przecinający w poprzek ul. 20 Dywizji Piechoty WP, linia rozgraniczająca działkę̨ ewid. nr 73
obręb 40815, obszar parkingów i stanowiska dla helikopterów Szpitala Bródnowskiego,
północny fragment Parku Bródnowskiego wzdłuż ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
znajdujący się̨ na północ od zbiorników wodnych, ul. Poborzańska,
- od zachodu – ul. Ogińskiego, ul. Świętego Hieronima.

Obszar Kondratowicza objęty analizą podczas warsztatów konsultacyjnych oraz warsztatów architektoniczno-urbanistycznych.
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Warsztaty konsultacyjne - formuła
Spotkania konsultacyjne miały charakter otwarty, każdy mógł na nie przyjść i wypowiedzieć
się na temat obszaru Kondratowicza.
Obecni byli:
mieszkańcy,
przedsiębiorcy,
radni osiedla,
przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej,
przedstawiciele organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców,
przedstawiciele partii politycznej,
ze strony Urzędu Miasta obecni byli przedstawiciele Biura Architektury i Planowana
Przestrzennego, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Drogownictwa
i Komunikacji, Zarządu Dróg Miejskich oraz Urzędu Dzielnicy Targówek.
Spotkania składały się z trzech części. Pierwszą częścią warsztatów była prezentacja
architekta i varsavianisty Grzegorza Miki na temat historii tego fragmentu Bródna.

Fragment prezentacji Grzegorza Miki.

Grzegorz Mika przedstawił historię powstania współczesnego Bródna. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się, jakie idee przyświecały architektom podczas budowania tej dzielnicy, jakie
konkursy architektoniczne odbywały się w latach 60-tych oraz które projekty wyłoniono w tych
konkursach. Varsavianista opowiedział, które z założeń zostały zrealizowane, a czego nie
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udało się wdrożyć. Architekt zwrócił uwagę na to, co wyróżnia Bródno na mapie Warszawy.
Celem wykładu było zwrócenie uwagi mieszkańców na historyczny kontekst aktualnych
przemian i planów modernizacyjnych Bródna.
Po prezentacji uczestnicy spotkania wzięli udział w drugiej części warsztatów. Praca
warsztatowa polegała na omówieniu trzech zagadnień przy stołach tematycznych, które
dotyczyły:
zabudowy i usług,
zieleni i przestrzeni publicznej,
komunikacji.
Dyskusję wokół powyższych tematów prowadziły trzy moderatorki. Uczestnicy spotkania
zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z nich miała możliwość wypowiedzenia się na ustalone
tematy podczas 30-minutowej sesji tematycznej. Po jej upływie zespoły przechodziły do
kolejnego stołu tematycznego, gdzie pracowały ze zdjęciem lotniczym konsultowanego
obszaru [patrz: Obszar objęty konsultacjami] oraz dodatkowymi materiałami, takimi jak:
celofan, karteczki samoprzylepne oraz naklejki, na których zapisywane były wypowiedzi
mieszkańców. Po przejściu uczestników przez wszystkie stoły tematyczne nastąpił trzeci etap
warsztatów, mający na celu podsumowanie pracy przy stolikach oraz przekazanie informacji
na temat dalszych działań związanych z konsultacjami społecznymi oraz o możliwościach
włączania się w spotkania otwarte w ramach warsztatów architektoniczno-urbanistycznych.

Zdjęcia dokumentujące warsztaty konsultacyjne w dniach 23 oraz 26 stycznia 2016 r.
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II. WYNIKI KONSULTACJI
Poniższy rozdział prezentuje wiedzę zebraną podczas warsztatów konsultacyjnych. Tematy
nawiązują do pracy warsztatowej, czyli stołów tematycznych. Dzięki temu można dokładnie
przeanalizować obszar ulicy Kondratowicza, uwzględniając różne perspektywy
użytkowników. Ponadto przedstawiono ogólny zbiór informacji na temat tego fragmentu
miasta.

Informacje ogólne
Uczestnicy warsztatów konsultacyjnych opowiadali moderatorkom o ważnych dla nich
miejscach. Wiele ze wspominanych przez nich lokalizacji ma swoją potoczną nazwę, dobrze
rozpoznawalną wśród mieszkańców Targówka. By odzwierciedlić zebraną wiedzę poniżej
przedstawiono tabelę wyjaśniającą niektóre z określenia.
Nazwa potoczna

Lokalizacja + dodatkowy opis

Trumniak, Dawne Elle

budynek handlowo-usługowy przy ul. Kondratowicza między ul. Chodecką a ul. Malborską,
którego większa część została wyburzona w ostatnich latach

Pekin

długi budynek wzdłuż ul. Rembielińskiej

Wysokościowiec

budynek mieszkalny z usługami w parterze – ul. Kondratowicza 4

Różopol

budynek mieszkalny z usługami w parterze na rogu ul. Rembielińskiej i Kondratowicza

Korczakówka

budynki mieszkalne między starymi blokami w kwartale ulic Suwalska, Kondratowicza,
Chodecka

Pawilony

zespół budynków handlowo-usługowych wzdłuż ul. Kondratowicza

Syberia

przedłużenie ul. Łabiszyńskiej przed „Wysokościowcem”; miejsce, w którym strasznie wieje
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Zdjęcia obrazujące analizowany obszar – od góry od lewej:
budynek banku, chodnik wzdłóż ul. Kondratowicza, jeden z
budynków pawilonów usługowych.
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Zdjęcia obrazujące analizowany obszar – od góry od lewej: budynki pawilonów usługowych oraz budynek mieszkalny z usługami w parterze Różopol.
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Zdjęcia obrazujące analizowany obszar – od góry od lewej: blok mieszkalny zwany “Pekinem”, bazar Bródno, blok mieszkalny z usługami w parterze ul.
Kondratowicza 4 zwany “Wysokościowcem”, kawiarnia “Przystanek Gofrowo” w Parku Rzeźby.
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Zieleń
Informacje ogólne
Zieleń jest ważnym elementem konsultowanych okolic ulicy Kondratowicza.
Rosnące tu drzewa zostały zasadzone w latach, w których powstawało osiedle i wielu
uczestników warsztatów pamięta jeszcze tamte czasy. Dziś zieleń stanowi oczywisty element
krajobrazu. Jednocześnie wielu mieszkańców na co dzień́ nie zastanawia się̨ nad stanem
zieleni na Bródnie, po dłuższej rozmowie jednak zgodnie wskazując, że rosnące tu rośliny
wyróżniają̨ dzielnicę na tle innych fragmentów miasta, szczególnie tych najnowszych.
Kiedyś Cmentarz Bródnowski był znakiem rozpoznawczym Bródna, teraz takim miejscem stał
się Park Rzeźby. Odbywają się w nim spacery zorganizowane. Dla mieszkańców jest to
jednak „dziwne miejsce”, służące różnym aktywnościom np. jako przestrzeń do opalania się.
Ruchliwa ulica Kondratowicza kontrastuje z zielonymi terenami i ich rekreacyjnym
charakterem. Mieszkańcy tak kształtują̨ trasy swoich codziennych spacerów, aby jak najdłużej
przebywać́ w zieleni i jak najkrócej znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy
Kondratowicza. Wskazują̨ też na potrzebę̨ połączenia zielonych fragmentów dzielnicy
(tj. Parku Bródnowskiego z Lasem Bródnowskim oraz Kanałem Bródnowskim) – teraz są tǫ
wyspy, które w przyszłości mogłoby tworzyć logiczną całość.
Z punktu widzenia mieszkańców należy zachować charakter okolicy, „zielonej enklawy”.
Należy jednak zadbać o stan istniejących terenów zielonych, bo choć spółdzielnie troszczą
się o stan drzew, krzewów i trawników, to jednak brakuje racjonalnego zagospodarowania
tych terenów. Drzewa tak jak zostały posadzone 20-30 lat temu, tak też rosną̨ do dnia
dzisiejszego, bez odpowiedniej pielęgnacji.
Dla mieszkańców drzewa są̨ bardzo ważne, a ich wycinka budzi duże kontrowersje [patrz
część raportu dot. tematów kontrowersyjnych]. Osoby biorące udział w konsultacjach
dostrzegają̨ jednak, że na omawianym obszarze znajdują̨ się̨ rośliny o niskiej̨ wartości dla
przestrzeni zurbanizowanej (np. topole). Wycinka drzew musi być uzasadniona - zdaniem
mieszkańców powinna być związana z wymianą drzewostanu, albo stworzeniem przestrzeni
do uprawiania rekreacji lub powstania parkingów.
Osoby z bloków sąsiadujących z parkiem nie korzystają̨ z podwórek, tylko od razu kierują̨ się
do Parku Bródnowskiego, ponieważ ta okolica, w ich opinii, jest bardziej atrakcyjna.
Na osiedlu pojawiają̨ się̨ prywatne inicjatywy dbania o wybrany fragment zieleni. To tak zwani
miejscy ogrodnicy, którzy przywłaszczają̨ sobie cześć́ ziemi i sadzą tam rośliny, troszczą̨ się̨
o nie, czasem przez wiele lat. Swego czasu Park Bródnowski był rodzajem „community
garden”, do tej pory rosną̨ tam drzewa owocowe i zdarzają się̨ pasjonaci, którzy zbierają̨ ich
owoce, a nawet przetwarzają̨ je. Jednocześnie wiele osób nie dba w ogóle o swoje otoczenie,
zrzucając ten obowiązek na spółdzielnie i miasto.
Zbudowane kiedyś́ place zabaw, zdaniem mieszkańców, podupadają̨ (nie są̨ remontowane
przez spółdzielnie), piaskownice często zamieniają̨ się w „kwietniki” lub „kuwety”– jeśli ktoś
o nie zadba to są̨ ładne, częściej jednak porastają̨ „brzydkimi krzakami”.
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Tereny zielone w okolicy ulicy Kondratowicza dzielą się na kilka
obszarów
Wyróżniono:
przedmurze parku,
przestrzeń między blokami,
zieleń osiedlową,
okolice „Pekinu”,
wybieg dla psów,
„wzorcową alejkę”,
Kanał Bródnowski,
Skwer Grzegorza Ciechowskiego,
Park Bródnowski,
Park Jordanowski,
plac cyrkowy,
Kanał Bródnowski.
Poniżej przedstawiono dokładną charakterystykę wybranych przestrzeni, a ich lokalizacja
znajduje się na końcu raportu [patrz: Mapa nr 3].

Przedmurze parku
Składa się z czterech obszarów, każdy z nich charakteryzujący się innymi cechami:
1) Przedmurze właściwe
Nazywane przez mieszkańców „przedmurzem”, „pięknym miejscem”, „strefą buforową”,
„miejscem z potencjałem”. Teren, w opinii lokalnej społeczności, służy do chłodzenia
powietrza, jako ciąg spacerowy i komunikacyjny, a także ochrona parku przed hałasem.
Głównymi problemami tego obszaru są, według nich, są brak toalety publicznej oraz
zdominowanie tego terenu przez ptaki. Zdaniem mieszkańców teren ten nie ma zdefiniowanej
funkcji użytkowej - pas jest zazwyczaj martwy, służy do przemieszczania się punktu A do B,
po zmroku wydając się niebezpiecznym („strefa przyspieszonego kroku”). Mieszkańcy
sygnalizowali, że warto byłoby doświetlić, dodać́ miejsca siedzące, wprowadzić́ różne piętra
roślinności.,
2) Przedmurze graniczące z Parkiem Bródnowskim
3) Park Rzeźby
Miejsce, w którym mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas, spacerując lub opalając się.
4) Polanka od strony ul. Kondratowicza i ul. Chodeckiej
Obszar ten zdaniem mieszkańców jest „dziwny”.
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Przestrzeń między blokami
Mieszkańcy mieli trudność, aby powiedzieć coś na temat zieleni pomiędzy blokami, traktując
ją jako naturalne i oczywiste przedłużenie parku. Po dłuższym zastanowieniu wskazali jednak,
że zieleń jest cenna, że „czuć tu oddech”, jakiego nie ma na innych osiedlach. Z drugiej strony,
wychodzi się z bloku wprost na samochody. Zieleń jest okupowana przez niechcianych gości
(bezdomni, samochody osób z innych dzielnic) i zabrudzona psimi odchodami. Dlatego
prawdziwą przestrzenią do rekreacji jest park, idzie się do niego na dłużej. Przed blok zaś
chodzi się, chcąc „coś załatwić”.
Użytkownikami tych przestrzeni są głównie osoby starsze, mające trudności z poruszaniem
się, w związku z czym nie zawsze mogą̨ oni dotrzeć do parku. Można tu spotkać również
osoby wyprowadzające psy na spacer, bezdomnych, młodzież.
Oficjalnie zieleń pozostaje pod opieką spółdzielni, jednak w opinii mieszkańców jest
„pozostawiona sama sobie, niezagospodarowana”. Tak jak została zasadzona, tak rośnie po
dziś dzień, w związku, z czym zdarzają̨ się uwagi, że drzewa zasłaniają̨ światło mieszkańcom
bloków, albo trzymają wilgoć, bądź wychodzą̨ z asfaltu. Wiele osób sygnalizowało, że
mieszkańcy nie dbają o najbliższe otoczenie, nie sprzątają po psach, wyprowadzają psy „na
cudze podwórko”.

Okolice „Pekinu”
Określenia stosowane przez mieszkańców: „to jest miejsce niebezpieczne”, „rozwalona
przestrzeń”, „miejsce, w którym dochodzi do skandalicznych zachowań”.
Przestrzeń, która budzi wiele negatywnych emocji. Opisywana jako zaniedbana, brzydka
i niebezpieczna, jak mówi jedna z osób „to miejsce to nagromadzenie wszystkich złych
rzeczy”. Rozmówcy wskazują̨ na to, że mieszkańcy nie tworzą̨ wspólnoty, a budynek
przypomina mur, za który rzadko zaglądają̨ mieszkańcy innych osiedli przy ul. Kondratowicza,
bo „tu nic nie przyciąga”.
Jednocześnie zauważają̨, że mieszkania w tym bloku są̨ komunalne, a sami mieszkańcy nie
mają co robić w okolicach budynku. Na podwórku jest pagórek wykorzystywany zimą przez
dzieci, które zjeżdżają̨ z niego na sankach. Na przeciw budynku znajduje się miejsce ważne
dla mieszkańców osiedla - tam można pobawić się z psem.
Pojawiają się tutaj inicjatywy lokalne wybranych lokatorów mające na celu poprawienie
sytuacji osiedla. Jednym z inicjatorów jest Robert Goliński, który od dawna walczy
o modernizację podwórka. Poza tym zaplanowana jest renowacja szkoły i jej otoczenia.
Trudnościami są: brak wspólnoty mieszkańców, duże nagromadzenie ludzi, wizerunek
„Pekinu”, jako miejsca niebezpiecznego i zdeprawowanego.

Kanał Bródnowski i okolice
Mieszkańcy pozytywnie wypowiadali się na temat tego obszaru, jest to dla nich „nowe i fajne
miejsce”.
Przestrzeń zielona zagospodarowana wokół Kanału Bródnowskiego i Skweru Grzegorza
Ciechowskiego, oddzielone skrzyżowaniem ul. Św. Wincentego z ul. Kondratowicza. To nowe
miejsce, z którego istnienia nie wszyscy zdają sobie sprawę. Można tam usiąść na ławce,
przy skwerze znajduje się słup z ogłoszeniami.
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Przestrzeń publiczna
Informacje ogólne
Ulica Kondratowicza nie jest przyjazna dla osób poruszających się pieszo lub rowerem.
Odkąd wzrosło natężenie ruchu, mieszkańcy dzielnicy korzystają̨ z niej tylko wtedy, gdy
muszą „coś załatwić́”, albo gdy idą do parku. Cytując jednego z mieszkańców biorących udział
w konsultacjach: „korzystanie z tej ulicy to przymus”.
Na omawianym terenie znajdują̨ się dwa centra, które przyciągają ludzi: centrum handlowousługowe oraz centrum rekreacyjne.
Z pierwszego korzysta się z konieczności i budzi ono spore zastrzeżenia, do drugiego chodzi
się̨ z przyjemnością - w cieplejszych okresach nawet codziennie.
Otwarcie restauracji z kebabem w pawilonie handlowym ożywiło dzielnicę, „zaczęło się tu
życie po godz. 19”. To miejsce przyciągnęło młode osoby.
Drugą tego typu lokalizacją jest „Przystanek Gofrowo” w parku, jednak kawiarnia ta otwierana
jest tylko sezonowo. Zdaniem mieszkańców brakuje kafejki, w której można posiedzieć́ przez
cały rok.
Dzielnica nie jest dostosowana do wzrastającej od lat 90. liczby samochodów. Jak zauważają̨
mieszkańcy – wychodzi się tu z bloków wprost na auta. Założenia dotyczące przestrzeni
międzyblokowych były dobre („zielona enklawa”), jednak w związku z brakiem miejsc
parkingowych i brakiem kultury sprzątania oraz dbania o dobro publiczne – przestrzeń ta jest
okupowana przez samochody i zabrudzana psimi odchodami. Dodatkowym problemem są̨
ławki, które mają ambiwalentny charakter: z jednej strony bywają usuwane na wnioski
mieszkańców („przyciągają̨ młodzież, pijaków i bezdomnych, którzy hałasują w nocy”),
z drugiej strony, zdaniem osób mieszkających na poszczególnych osiedlach, brakuje ławek
oraz możliwości siedzenia na podwórkach – jeśli człowiek chce pobyć wśród zieleni musi iść
do parku lub lasu.
Zdaniem osób uczestniczących w konsultacjach, spółdzielnie nie inwestują w przestrzenie
publiczne na terenach pomiędzy blokami, ponieważ istnieją w okolicy tereny użyteczności
publicznej np. Ogród Jordanowski nr VIII oraz plac zabaw w Parku Bródnowskim.
Na terenie ulicy Kondratowicza mieszka wiele osób starszych (50+). Architektura i otaczająca
przestrzeń́ nie są̨ dostosowane do ich potrzeb i możliwości ruchowych. Brakuje toalet i ławek.
Przestrzenie dla seniorów (np. siłownie na wolnym powietrzu) są̨ oddalone od placów zabaw
(tj. poza zasięgiem wzroku), w związku z czym osoby starsze przychodzące z dziećmi na plac
zabaw nie mogą̨ jednocześnie korzystać́ z siłowni. Miejsca zaadaptowane przez
mieszkańców: pagórek w okolicach „Pekinu” (dzieci zjeżdżają̨ tu zimą na sankach), zielony
plac na przeciwko „Pekinu”, z którego korzystają właściciele psów, Park Rzeźby, okolice
bazaru i kościoła.

Tematy kontrowersyjne dotyczące przestrzeni publicznych oraz
terenów zielonych
Podczas warsztatów wyłoniono cztery problemy dotyczące przestrzeni publicznej, które
zdaniem mieszkańców wpływają na jakość tego terenu. Mieszkańcy mieli różne opinie na ich
temat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
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Liczba ławek na terenach pomiędzy blokami
Część osób jest za likwidacją ławek, bowiem w ich opinii sprzyjają patologicznym
zachowaniom. Dla innych, szczególnie dla starszych osób i mających problemy
z chodzeniem, ławki są ważne i zwiększyliby ich liczbę. Dzięki temu, po wyjściu z bloku
mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu przed blokiem.
Jakość drzew na całym terenie opracowania
Nie można wycinać drzew, wszystkie są ważne i cenne!
Z drugiej strony, należy zachować charakter dzielnicy, ale można wyciąć pewne drzewa,
szczególnie jeśli są stare, chore lub nie przedstawiają dużej wartości (np. topole). Jak się
wycina drzewa, to trzeba je zastąpić innymi drzewami i krzewami. Część drzew rośnie wprost
z asfaltu. Trzeba na nowo przemyśleć zagospodarowanie podwórek i zadbać o zieleń.
Przedmurze Parku Bródnowskiego
Mieszkańcy chcieliby zachować przedmurze w takim kształcie, w jakim obecnie jest. Ich
zdaniem to ważne miejsce, które chroni Park Bródnowski przed hałasami z ulicy. To obszar
z dużym potencjałem, na razie nie wykorzystanym. Uczestnicy warsztatów podkreślali, że
lepiej służyłby mieszkańcom, gdyby wyposażony został w małą architekturę, ławki i został
prześwietlony. A dzięki dodatkowym połączeniom, stałby się przedłużeniem parku.

Usługi
Informacje ogólne
Temat usług był analizowany z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Z jednej strony
sprawdzono, z jakich usług korzystają mieszkańcy. Z drugiej, zastanowiono się, jakich usług
w najbliższej okolicy nie ma – zdefiniowano, jakie potrzeby mają mieszkańcy. Podczas
rozmów wyłoniono również kilka tematów spornych, które wpływają na jakość przestrzeni pod
względem funkcjonalnym i estetycznym. Uczestnicy warsztatów wspólnie wyznaczyli strefę,
w której chcą rozwoju funkcji usługowych.
W okolicy znajduje się wiele sklepów wielkopowierzchniowych, jednak dla mieszkańców
ważne są sklepy osiedlowe i to im poświęcono dużo czasu podczas warsztatów. Ze względu
na ich bliskość od miejsca zamieszkania oraz wieloletnią znajomość handlowców są
miejscami lubianymi. Potwierdza to cytat lokatorki osiedla: „jeśli chodzi o sklepy spożywcze
jesteśmy bardzo zadowoleni - mamy w osiedlach sklepiki, a duży market też jest blisko”.
Podczas rozmów o usługach wyłoniono wiele kwestii ważnych dla mieszkańców. Najczęściej
wskazywano na usługi w pawilonach przy ul. Kondratowicza, bazar, usługi w parterze
„Wysokościowca” przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza z Łabiszyńską, usługi w parterach
budynków mieszkalnych przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza z Malborską oraz oddalony
od zakresu opracowania Dom Kultury „Świt”. Zostały one dokładnie opisane poniżej.
Poza wymienionymi punktami na terenie opracowania znajdują się:
minimarkety i dyskonty popularnych sieci,
placówki edukacyjne: szkoły (podstawowe, gimnazja), przedszkola,
obiekty służby zdrowia: Szpital Bródnowski, przychodnie,
usługi gastronomiczne np. restauracje, kawiarnia,
obiekty sportowe np. pływalnia „Polonez,”
instytucje publiczne: urząd dzielnicy, poczta, biblioteka, dom seniora,
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galerie handlowe,
banki,
stacja benzynowa.
Podczas rozmów uczestnicy stwierdzili, że w okolicy znajduje się wiele punktów, które
odpowiadają potrzebom mieszkańców. Niektórzy rozmówcy stwierdzali, że w obrębie ulicy
Kondratowicza "można załatwić dosłownie wszystko".

Opis najważniejszych punktów usługowych
Podczas warsztatów mieszkańcy dyskutowali na temat usług, z których korzystają w okolicy.
Ujęto tu również problemy, jakie utrudniają prawidłowe funkcjonowanie tej przestrzeni.
Najczęściej wygłaszane uwagi dotyczyły problemów kolizji pieszych z samochodami.
Poruszono też kwestie niedostosowanych do potrzeb użytkowników parkingów. Ważnym
aspektem okazały się kwestie związane z estetyką poszczególnych miejsc.
Rozmieszczenie usług przedstawia mapa nr 6.Natomiast następna mapa nr 7 przedstawia
lokalizacje miejsc spornych, w których interesy użytkowników powodują, że w danej okolicy
przestrzeń nie działa prawidłowo, albo jest nieestetyczna lub też stwarza niebezpieczne
sytuacje.

Pawilony
Miejsce bardzo lubiane. To tu znajduje się wiele lokali usługowych (zegarmistrz, sklep
zoologiczny, sklep z odzieżą) i gastronomicznych, ale też przychodnia, poczta i biblioteka.
Zdaniem mieszkańców do pawilonów „przychodzi i przyjeżdża najwięcej osób”. Dla wielu ta
okolica ma charakter kultowy. Jednym z ważniejszych punktów tego obszaru jest istniejący
od 40 lat bar mleczny „Kefirek”, uznawany przez lokalną społeczność jako „artefakt, rzecz
święta”. To miejsce, które zdaniem mieszkańców ”musi być utrzymane”.
W pawilonach można spotkać dużo osób młodych, co zdaniem mieszkańców wynika
z atrakcyjnej dla nich restauracji kebab „Amrit”. Rozmówcy podkreślali, że dostała ona
nagrodę i doceniali, że można w niej „tanio zjeść”. Zwrócili także uwagę na potencjał usług
w zakresie wychodzenia w przestrzeń publiczną - ogródki. Aktualny sposób
zagospodarowania otoczenia punktów gastronomicznych ze względu na bliskość ulicy
i problem parkujących samochodów jest niesatysfakcjonujący – cytując jednego
z mieszkańców „nie podoba nam się, że ogródek restauracyjny rozłożył się na pasie trawnika,
zabierając zieleń”.
Wśród uczestników konsultacji pojawiły się głosy mówiące, że ta przestrzeń powinna być
odświeżona. Utrudnieniami są ruchome płytki chodnika, schody, które uniemożliwiają
korzystanie z usług osobom niepełnosprawnym. Problemem są też kwestie związane
z parkowaniem samochodów klientów oraz dostawców. Niektórzy mieszkańcy sugerowali
gruntowny remont polegający na wyburzeniu pawilonów i postawieniu w ich miejscu
nowoczesnych pawilonów usługowych. Inni mówili, że wystarczy je odświeżyć, nadać im
wyraźny charakter poprzez uspójnienie wizualne lokali usługowych. Zaplecze pawilonów
zdaniem uczestników służy jako „toaleta”. Dodatkowo mówiono o braku wyznaczonych
granic, gdzie można parkować za i przed pawilonami. To podstawowy problem tego miejsca.
Uczestnicy spotkań zwrócili uwagę, że powinno się zapewnić kilka miejsc parkingowych
dedykowanych przychodni. Aktualnie samochody funkcyjne typu karetka czy taksówka mają
duże trudności z dojechaniem pod przychodnię. W opinii uczestników konsultacji miejsca
parkingowe są tu potrzebne, ale należy również pamiętać o poruszających się pieszo.
Mieszkańcy bez problemu definiują potrzeby związane z tym miejscem: „Chcemy, żeby dla
pieszych było lepiej, bezpieczniej i wygodniej. Natomiast dla samochodów, żeby były
wyznaczone jasne zasady poruszania się”.
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Bazar Bródno
Targowisko przy ulicy Kondratowicza 4 to miejsce bardzo lubiane, jednak wiążę się z nim
wiele kontrowersji. Z jednej strony bazar ceniony jest za ofertę (doceniane są niskie ceny
i świeżość produktów) oraz atmosferę -„tu mam dobrej jakości produkty i panuje miła
atmosfera”, „z bazarku korzystam codziennie, kupuję tu warzywa i odzież, mam też
zaznajomionych sprzedawców”. Z drugiej strony wartość estetyczna budzi wiele negatywnych
emocji – mieszkańcy uważają, że bazar jest brzydki i przydałaby się modernizacja.
W okolicy jest jeszcze jedno targowisko przy ul. Julianowskiej, które ze względu na odległość
jest rzadziej odwiedzane przez mieszkańców tej części dzielnicy. Mieszkańcy zauważyli, że
powoli bazary znikają z Targówka, dlatego chcieliby, aby Bazar Bródno wciąż funkcjonował
w tej okolicy. „Był bazarek przy ul. Krasnobrodzkiej, ale zlikwidowano go i teraz jest pętla
autobusów. Były plany zrobienia bazaru przy ul. Chodeckiej (na południe od parku i szpitala),
ale nie wyszło”.
Wiele osób odnotowało, że kiedyś w tej okolicy miał powstać parking P&R (park&ride). To
bardzo wpływało na wiele wypowiedzi. Część osób uważa, że ta przestrzeń jest do tego
wydzielona: „szkoda tu miejsca na bazarek, lepiej gdyby park&ride tu powstało”, pozostali
uczestnicy nie wierzą w tę informację, jednak nie wykluczają połączenia tych dwóch funkcji
w przyszłości: „potrzebne jest unowocześnienie bazarku, ale park&ride też powinien tutaj
powstać. Dwie funkcje się tu zmieszczą”. Okolice bazarku zostały zdefiniowane jako miejsce
problematyczne z powodu niezorganizowanego parkowania.

Usługi w parterze „Wysokościowca”
W parterze bloku przy ulicy Kondratowicza 4 znajduje się wiele lokali usługowych. Uczestnicy
warsztatów wymienili m.in.: księgarnię, fotografa, sklep mięsny, sklep z zabawkami. Mimo że
lokale te odpowiadają potrzebom nie tylko mieszkańców bloku, to ważnym problemem jest
dojazd pod budynek. Przedsiębiorcy skarżą się, że trudno podjechać samochodem z towarem
pod sam punkt. Jak wspominał właściciel 400-metrowego sklepu z zabawkami
najważniejszym problemem przy usługach jest brak parkingu dla klientów i dla samochodów
dostawczych.
Miejscem o podobnym charakterze są sklepy w parterze budynku Różopol. Tam mieści się
m.in. apteka i piekarnia.

Dom Kultury „Świt”
To miejsce poza obszarem opracowania, jednak mieszkańcy tej okolicy bardzo aktywnie biorą
udział w spotkaniach, projekcjach filmów studyjnych oraz zajęciach tam organizowanych.
Wiele osób do domu kultury idzie spacerem lub podjeżdża komunikacją miejską - "idziemy
lub dojeżdżamy do DK Świt dwa razy w tygodniu i na dzień seniora". Uczestnicy warsztatów
sygnalizowali, że chcieliby mieć dom kultury w okolicy Parku Rzeźby.

Pawilon „Trumniak”
To miejsce, do którego przychodzi wiele osób na zakupy. Uczestnicy warsztatów wymienili
następujące usługi: sklep spożywczy, drogeria, kwiaciarnia, dwie piekarnie, pizzeria, apteka.
Pawilony te zostały zdefiniowane jako trudne miejsce dla przedsiębiorców, wiele osób obawia
się o to miejsce i o to, co się z nim stanie. Wielu rozmówców wspominało zakład szewski,
który kiedyś tam się mieścił. Powołując się na słowa jednej z mieszkanek: „w «Trumniaku»
były różne sklepy, ale wysoki czynsz spowodował, że pozamykano je i większa część
budynku została wyburzona. Ja korzystałam tam tylko z meblowego i sklepu z firanami”.
Mieszkańcy przewidują, że zostaną tam zbudowane dwa mieszkalne wieżowce: "budynek
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handlowy przy Kondratowicza został częściowo wyburzony, podobny problem może dotyczyć
handlu w pawilonach”.

Kawiarnia w Parku Rzeźby
Knajpka „Przystanek Gofrowo” jest bardzo lubiana, jednak wiele osób skarżyło się, że to
miejsce sezonowe, czynne tylko latem. Kafejka „bije rekordy popularności, pomimo, że blisko
parku jest «Żabka» i można kupić coś tam i dopiero przyjść do parku”.

Pozostałe cytaty odnoszące się do różnych punktów usługowych:
"Galeria Rembielińska (często nazywana Centrum Handlowe Rembielińska) stała
się głównym centrum usługowym poza spożywczym"
„Pyszne jedzenie w restauracji «Napoli», chodzę tam z rodziną na wspólne kolacje”
„Korzystam często z «Włocha»”
„Na duże zakupy i do kina jeździmy do Centrum Handlowego Głębocka”.
„Pod «Carrefourem» przy ul. Św. Wincentego nie ma jak zaparkować i często ludzie
zostawiają samochód na światłach awaryjnych na przystanku, żeby wskoczyć na
chwilę do tego sklepu”

Najważniejsza strefa, w której mieszkańcy chcą rozwoju funkcji usługowych
Jako najlepsze miejsce lokalizacji i rozwoju usług mieszkańcy wskazywali pas ulicy
Kondratowicza: „między planowanymi stacjami metra chcemy mieć atrakcyjny pas
z usługami”. Rejon pawilonów i bazaru to miejsce, gdzie usługi przetrwały długie lata, są
w wygodnym miejscu i tam mieszkańcy widzą centrum lokalne koncentracji usług.

Usługi, których mieszkańcom w okolicy brakuje
Podczas konsultacji społecznych pojawiło się wiele głosów dotyczących stworzenia miejsc
spędzania czasu dla emerytów i rodzin z dziećmi o funkcjach gastronomicznych,
rozrywkowych i kulturalnych.
„Przydałoby się stworzenie w pobliżu dużej sali widowiskowej lub teatralnej, bo nie
mamy takiej”
„Potrzebujemy miejsca spotkań przyjaznego seniorom, np. dużej kawiarni
z ogródkiem”
„Potrzebujemy porządnej większej poczty”
„Potrzebujemy domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Z dużą salą widowiskową.
Obecnie jedyna większa sala to ta w ratuszu. Do DK «Świt» mamy 5 przystanków,
a Teatr Rampa jest za daleko i jest do niego słaby dojazd”
„Potrzebny jest dom handlowy wielobranżowy, gdzie mógłbym kupić np. żarówkę,
Galeria Rembielińska jest dla mnie za daleko”
„DK «Świt» jest daleko, w okolicy „pawilonów” byśmy chcieli takie funkcje”
„Zlikwidowano pasmanterię i tego typu sklepów brakuje, a do pasmanterii przy ul.
Targowej jest daleko”
„Chciałbym, aby stworzono w okolicy Kondratowicza kawiarnię, gdzie można
poczytać gazetę, spotkać się, dla osób starszych na całym Bródnie nie ma takiego
miejsca. Taką kawiarnię chętnie widzielibyśmy na terenie parku w pobliżu
Kondratowicza”
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„Przy skrzyżowaniu Św. Wincentego i Kondratowicza nie ma żadnego kiosku, żeby
kupić bilet ZTM albo gazetę”

Komunikacja
Informacje ogólne
Ulica Kondratowicza uznawana jest za ważny węzeł komunikacyjny łączący kilka obszarów
miasta. Istotne dla mieszkańców okazało się połączenie z Białołęką, szpitalem, Trasą
Toruńską oraz ze znajdującymi się w okolicy sklepami wielkopowierzchniowymi. Temat
komunikacji na tym obszarze wywołał u uczestników wiele emocji. To bardzo szerokie
zagadnienie, w którym zostały poruszone wszystkie sposoby poruszania się po mieście.
W ramach warsztatów omówiono komunikację: miejską, pieszą, samochodową oraz
rowerową.
Niewątpliwie kwestie poruszania się samochodem, zdaniem mieszkańców, były
najważniejsze, jednak warto patrzyć na temat komunikacji uwzględniając potrzeby również
niezmotoryzowanych użytkowników obszaru ulicy Kondratowicza. Kwestie budowy metra
generowały wśród mieszkańców różnego rodzaju pomysły oraz obawy, które uwzględniono
niniejszym w raporcie.
W ramach konsultacji uczestnicy zastanawiali się, jak może wyglądać ulica Kondratowicza
w przyszłości. Część z nich wyobraża sobie, że w przyszłości zachowa ona ten sam charakter
i liczbę jezdni. Jest też grupa mieszkańców, która uważa, że słusznym rozwiązaniem byłoby
zwężenie ulicy Kondratowicza do jednej jezdni. Temat ten pojawiał się w różnych
wypowiedziach np.: „sąsiad mówił, że ulica Kondratowicza ma być zwężona. Mi się ten
pomysł podoba, dzięki temu będzie tu ciszej, bezpieczniej i bez korków”.

Ruch samochodowy
Wszyscy uczestnicy warsztatów jednogłośnie stwierdzili, że kwestie komunikacji
samochodowej wiążą się z dużym problemem tej części dzielnicy – parkowaniem. Problemy
z postojem aut negatywnie wpływają na jakość przestrzeni i bezpieczeństwo mieszkańców.
Liczba miejsc parkingowych nie odpowiada potrzebom. Wiele osób podzieliło się swoimi
doświadczeniami z tym związanymi. Nie zawsze udaje się im znaleźć miejsce postojowe pod
swoim blokiem, czasami muszą „zrobić kilka kółek wokół osiedla albo zaparkować po drugiej
stronie ulicy”. Kilkoro mieszkańców omawianego obszaru wskazało alternatywne rozwiązanie
wdrożone w okolicy, tj. parkowanie na osiedlu znajdującym się blisko Trasy Toruńskiej (ul.
Św. Hieronima).
Ulica Kondratowicza zdaniem użytkowników „zachęca do zwiększania prędkości. Chce się
na niej jechać szybko”. Jednak nie zawsze da się tą trasą przemieszczać sprawnie. Podczas
dnia można stanąć w kilku korkach na tym obszarze. Kłopotliwe są skrzyżowania z ulicami
prostopadłymi. Mapa numer 9 przedstawia zebraną wiedzę na temat korków.
Dodatkowo mieszkańcy zaznaczyli na mapach miejsca, w których często dochodzi do
wypadków. Zdarzają się kolizje samochodowe z pieszymi, rowerzystami oraz innymi
samochodami.
Mapa numer 8 przedstawia wyszczególnione skrzyżowania, na których regularnie
mieszkańcy odnotowują niebezpieczne sytuacje.
Mieszkańcy zaobserwowali, że w sytuacjach, kiedy na Trasie Toruńskiej zdarzy się wypadek,
bądź korek, wielu podróżujących stwierdza, że szybko ominą Trasę Toruńską wjeżdżając
w głąb osiedli. To powoduje wzmożony ruch na całej północnej część obszaru Kondratowicza,
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a mieszkańcy uskarżają się wówczas na nadmiar spalin i trudności z komunikacją pomiędzy
obszarami blokowiska.
Ważnym tematem związanym z ruchem samochodowym była kwestia estetyki miejsc,
w których znajdują się parkingi samochodowe. Kilkoro mieszkańców zwróciło uwagę, że pod
ratuszem jest nieestetyczny parking, choć urząd dzielnicy powinien być miejscem
reprezentacyjnym. Kolejnym miejscem jest parking pod „Wysokościowcem”. Mimo
ulokowanych tam donic na kwiaty, nie ma ładnej roślinności, a służą one jako osiedlowe
popielniczki.
W ramach dyskusji wytypowano kilka obszarów, w których ruch wzmożony jest na skutek
funkcjonujących tam usług. Obszary dokładnie przedstawiona na mapie nr 7.
Mowa o:
„Pawilonach” (nieprawidłowe parkowanie),
okolicy budynku przy ulicy Kondratowicza 4 (samochody dostawcze przez cały
tydzień),
okolicach bazaru (wzmożony ruch w: piątki, soboty).

Ruch pieszy
W ramach tego sposobu komunikacji dokładnie przeanalizowano kierunki komunikacji osób
spacerujących po dzielnicy. Zastanowiono się, dlaczego takie, a nie inne zwyczaje mają
mieszkańcy poruszający się po ulicy Kondratowicza pieszo. Mieszkańcy podzielili się
uwagami dotyczącymi barier architektonicznych, które spotykają na swojej drodze. Podczas
konsultacji społecznych wymyślono pojęcie odzwierciedlające aktualny stan chodników
– nazwano je „jezdnikami”, co wiąże się z praktyką stosowaną przez mieszkańców
parkowania samochodów na chodnikach dla pieszych.
Ulubionymi trasami do swobodnego spacerowania są obszary wewnątrz osiedli oraz okolice
Parku Rzeźby. Mieszkańcy, którzy spacerują po tym obszarze mają ustalone trasy, które
wynikają z potrzeb i celu spacerów. W momencie, kiedy mieszkaniec ma ochotę
pospacerować rekreacyjnie, bez celu wtedy wybiera trasy przylegające i przenikające do
Parku Rzeźby. Zieleń odgradza od gwarnej ulicy, daje możliwość odpoczynku. Natomiast
kiedy mieszkaniec chce coś załatwić po drodze, wtedy trasą spacerową staje się północna
strona ulicy Kondratowicza – ze względu na dostęp do usług.
Spacer dla osoby w wieku 60+ wzdłuż ulicy Kondratowicza trwa około 20 minut. Problemem
dla starszych mieszkańców spacerujących po stronie pawilonów jest brak możliwości
„przysiąścia” na chwilę w celu odpoczynku. Innym problemem są rozjechane przez
samochody chodniki, ruchome płytki chodnikowe, nieuzupełnione wyrwy w chodnikach oraz
nierówne chodniki, pod którymi rosną korzenie drzew. Zdaniem mieszkańców światła na całej
długości ulicy Kondratowicza są źle zsynchronizowane. Tą kwestię poruszali głównie seniorzy
oraz osoby mające małe dzieci.
Ruch pieszy utrudniony jest głównie przez zaparkowane na chodnikach samochody.
Mieszkańcy zlokalizowali najtrudniejsze obszary. Mapa numer 10 przedstawia miejsca
newralgiczne.

Ruch rowerowy
Ważną kwestią poruszoną podczas warsztatów była komunikacja rowerowa. Mieszkańcy
chcą poruszać się tym środkiem komunikacji. Uważają, że stacje Veturilo są w dobrych
lokalizacjach - jedna pod urzędem dzielnicy, druga blisko przystanku tramwajowego na ulicy
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Rembielińskiej. Jednak problemem jest przemieszczanie się na rowerze po analizowanym
obszarze. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że stan aktualnej ścieżki rowerowej powoduje, że
jest to trasa „rekreacyjna”, a powinna być trasą „komunikacyjną”. Dodatkowymi utrudnieniami
są kolizje z osobami poruszającymi się pieszo oraz z samochodami. W dni, w które
funkcjonuje bazar, „dziki handel” wychodzi na ścieżkę rowerową i tam rozstawiany jest towar.
Innymi uciążliwościami są wyboje spowodowane rosnącymi pod ścieżką korzeniami drzew
oraz brak pielęgnacji ścieżek jesienią (zalegające na ścieżce liście są bardzo śliskie). Mapa
nr 11 przedstawia miejsca kolizji rowerowych wraz ze wskazaniem powodu zdarzenia. Należy
odnotować, że ruch rowerowy wzdłuż Kondratowicza odbywa się po dwóch stronach ulicy,
mimo że ścieżka rowerowa prowadzi wzdłuż Parku Rzeźby.

Komunikacja miejska (autobusy, tramwaje, SKM)
Ten temat budził wśród uczestników pozytywne emocje. Zdaniem mieszkańców
uczestniczących we wszystkich grupach warsztatowych (6 grup) poziom komunikacji
miejskiej jest satysfakcjonujący. Perspektywa budowy II linii metra budzi wiele obaw, ale
mimo tego mieszkańcy „nie mogą się doczekać otwarcia stacji metra”. Przystanki autobusowe
oraz tramwajowe rozmieszczone są w odpowiedniej odległości, ich liczba, zdaniem
mieszkańców, jest odpowiednia. Komunikacja miejska, w ich opinii, jest dobrze połączona
z pozostałymi częściami miasta.
Wiele osób korzysta z transportu publicznego. Głównymi celami podróży są: najbliższa stacja
metra, stacja SKM, cmentarz, galerie handlowe oraz Dom Kultury „Świt”.
Ulubione linie autobusowe i tramwajowe „do miasta”:
500 ( „W ciągu 20 min. jestem w centrum”),
1 („W 20 minut do metra”),
414, 114, 112,
145 („Trochę meandruje, ale zawsze jestem z ciężkimi zakupami pod domem”).
Niektórzy mieszkańcy sygnalizowali problem związany z wsiadaniem do autobusów w pobliżu
Skweru Grzegorza Ciechowskiego. Tam w godzinach szczytu trzeba „wciskać się do
autobusu”.

Obawy mieszkańców na temat poprowadzenia II linii metra:
Zwiększy się ruch osób przyjezdnych spoza Targówka (mowa o mieszkańcach
Marek, Ząbek, Legionowa, Radzymina i Białołęki), którzy będą przyjeżdżać
samochodami do najbliższej stacji metra. Przez to zwiększy się liczba samochodów
zaparkowanych na drogach osiedlowych oraz chodnikach.
Utrudniony będzie wyjazd i przyjazd karetek do Szpitala Bródnowskiego.
Elementy doprowadzające tlen do metra zostaną umieszczone na wartościowych
terenach, przez co spadnie ich jakość estetyczna.
W okolicy metra zdaniem mieszkańców zostaną stworzone nowe pętle autobusowe,
które zajmą cenne tereny oraz staną się parkingami dla osób spoza dzielnicy.

Sytuacje niebezpieczne, które nie powinny w przyszłości się
powtórzyć
Podczas rozmów mieszkańcy opowiedzieli o kilku niebezpiecznych incydentach, które miały
miejsce na tym obszarze (okolice bloku Kondratowicza 4 oraz bloki za Galerią Renova). Przez
zastawienie dróg wewnętrznych na terenie osiedli utrudniony jest dostęp samochodów takich
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jak: karetka, straż pożarna. Przez źle zaparkowane samochody podczas pożaru zginęła
kobieta. Straż pożarna oraz karetka z żadnej strony nie mogły podjechać pod blok.

Podsumowanie
Podczas konsultacji społecznych staraliśmy się nakierować mieszkańców na zagadnienia
związane z aktualnym stanem tego obszaru. Dzięki przeprowadzonej diagnozie zespoły
biorące udział w warsztatach architektoniczno-urbanistycznych będą mogły zastanowić się
jak rozwiązać istniejące problemy (zgłoszone przez mieszkańców) oraz jak zaproponować
nowe rozwiązania związane z rozwojem tej części dzielnicy. Budowa II linii metra oraz
powstanie Centrum Lokalnego zmieni tę okolicę. Może okazać się, że mieszkańcy Targówka
zamiast jeździć do centrum miasta, chętniej spędzą czas lokalnie.
Ważnym aspektem warsztatów projektowych jest włączenie głosu mieszkańców Targówka.
Warsztaty konsultacyjne to pierwszy etap włączania mieszkańców w dyskusję nad
przyszłością ulicy Kondratowicza i jej okolicy. Proces włączania mieszkańców trwa dalej.
Warto uczestniczyć w spotkaniach otwartych, na których będzie można poznać pięć koncepcji
przekształceń tego obszaru.
Podczas warsztatów konsultacyjnych była możliwość zapisania się na newsletter dotyczący
dalszych działań związanych z obszarem Kondratowicza. Na listę zapisało się prawie 40
osób.
Zespoły projektowe po zapoznaniu się z niniejszym raportem zastanowią się nad tym
obszarem na nowo. Przeanalizują kwestie dotyczące obszaru pod względem zieleni,
przestrzeni publicznej, usług oraz komunikacji. Warto śledzić zmiany w projektach
i zaobserwować, które informacje przekazane przez mieszkańców zostały uwzględnione
w projektach na spotkaniach otwartych, które odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Targówek.
Informację o kolejnych terminach można uzyskać również odwiedzając niżej wymienione
strony internetowe.
Wszystkie spotkania otwarte odbywają się w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Kolejne spotkanie
zaplanowane jest na kwiecień, jednak termin może ulec zmianie. Proszę śledzić informacje
na stronach internetowych. Przydatne linki przedstawione są poniżej.

Przydatne linki:
Informacje na temat warsztatów realizowanych przez SARP:
http://sarp.warszawa.pl/warsztaty/kondratowicza/
Informacje na temat konsultacji społecznych:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/kondratowicza-przyszlosci-nowe-centrumbrodna
Informacje na temat konsultacji społecznych na stronie ZDM:
https://zdm.waw.pl/aktualnosci/kondratowicza-nowym-centrum-brodna
Kronika Warszawska: https://www.youtube.com/watch?v=4uKFZftbE8I
Architektura i Planowanie Przestrzenne:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/kondratowicza-przyszłości-nowe-centrumbródna
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Wykaz map w raporcie
Mapa nr 1: Miejsca zamieszkania osób uczestniczących w warsztatach
Mapa nr 2: Nazwy potoczne niektórych obszarów
Mapa nr 3: Postrzeganie terenów zielonych przez uczestników warsztatów
Mapa nr 4: Postrzeganie przedmurza Parku przez uczestników warsztatów
Mapa nr 5: Przestrzenie publiczne, ich nazwy i funkcje
Mapa nr 6: Rozmieszczenie usług na terenie opracowania
Mapa nr 7: Sprzeczne interesy
Mapa nr 8 Wypadki na terenie opracowania
Mapa nr 9: Utrudnienia w komunikacji samochodowej i miejskiej – korki
Mapa nr 10: Utrudnienia w komunikacji pieszej
Mapa nr 11: Mapa obrazująca miejsca kolizji rowerowych

Przeprowadzenie konsultacji: Ludwika Ignatowicz, Katarzyna Sobolewska, Katarzyna Wala
Opracowanie raportu: Ludwika Ignatowicz

24

Mapa nr 1: Miejsca zamieszkania osób uczestniczących w warsztatach

Mapa nr 2: Nazwy potoczne niektórych obszarów

Mapa nr 3: Postrzeganie terenów zielonych przez uczestników warsztatów

Mapa nr 4: Postrzeganie przedmurza Parku przez uczestników warsztatów

Lp.

Nazwa

1

Przedmurze graniczące z Parkiem Bródnowskim

2

Skraj przedmurza

3

Park Rzeźby

4

Polanka od strony ul. Kondratowicza

5

Scieżka rowerowa
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Mapa nr 6: Rozmieszczenie usług na terenie opracowania

Mapa nr 7: Sprzeczne interesy

Mapa nr 8: Wypadki na terenie opracowania

Mapa nr 9: Utrudnienia w komunikacji samochodowej i miejskiej – korki

Mapa nr 10: Utrudnienia w komunikacji pieszej

Mapa nr 11: Mapa obrazująca miejsca kolizji rowerowych

