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1.Podsumowanie raportu
Celem konsultacji społecznych przeprowadzonych w Dzielnicy Praga Południe w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” było poznanie
zapotrzebowania mieszkańców i bywalców ulicy Grochowskiej i jej okolic na usługi. Dzielnica
dysponuje komunalnymi lokalami użytkowymi i wiedzę płynącą z przeprowadzonych konsultacji
zamierza wykorzystać do kształtowania polityki lokalowej. Konsultacje miały formę badania
społecznego. W mobilnym i stacjonarnym punkcie konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy z
uczestnikami konsultacji - bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe. Dostępna była również ankieta
w wersji on-line. W konsultacjach wzięło udział 398 osób. Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe
to osoby w wieku 25-34 lat i powyżej 65 roku życia. Połowa uczestników konsultacji jest związana z
ul. Grochowską i jej okolicami od ponad 20 lat, ale licznie wzięły także udział w konsultacjach osoby
związane z tym miejscem od 1-5 lat (17%). To często mieszkańcy nowo wybudowanych budynków,
zainteresowani życiem swojej okolicy. Uczestnicy konsultacji jako cel swoich wizyt przy ul.
Grochowskiej i w okolicy, oprócz zamieszkiwania czy pracy, najczęściej wskazywali zakupy i wizyty w
parkach. Aktualnie najważniejsze dla uczestników konsultacji obiekty handlowe i usługowe przy ul.
Grochowskiej i w jej okolicy to małe markety sieciowe i pawilony wielobranżowe (42% wskazań) oraz
sklepy osiedlowe (34% wskazań). Ważnym miejscem zaspokajania potrzeb handlowo-usługowych są
bazary (73% wskazań), szczególnie targowiska przy ul. Zamienieckiej i przy Rondzie Wiatraczna. Przy
ul. Grochowskiej i w okolicy wciąż łatwo dostępne są tradycyjne punkty usługowe – naprawcze: szewc
był najczęściej wymieniany jako szczególnie ważny punkt usługowy (17% wskazań). 19% uczestników
konsultacji wskazało ważne dla nich miejsca spotkań komentując „to jest właśnie problem, tu nie ma
się gdzie spotkać”. Najważniejszym celem badania było zidentyfikowanie zapotrzebowania na punkty
handlowe i usługowe, które mogłyby się znaleźć w lokalach użytkowych zarządzanych przez Dzielnicę.
Uczestników konsultacji pytano o to zapotrzebowanie na różne sposoby.
Jakich usług brakuje najbardziej? Najczęściej wskazano: restaurację, bar mleczny (41%), kawiarnię
cukiernię (38%) kino studyjne (32%) i księgarnię (28%). W rozmowach uczestnicy konsultacji często
dodawali komentarz „porządna restauracja” lub „kawiarnia z prawdziwego zdarzenia”, ponieważ
wiele z aktualnie dostępnych lokali gastronomicznych postrzeganych jest jako nieatrakcyjne. Zapytani o
przeznaczenie wolnego lokalu użytkowego uczestnicy konsultacji najchętniej umieściliby w nim obiekt
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społeczno-kulturalny (51% wskazań), np. kawiarnię, klubokawiarnię, klub mam, księgarnio-kawiarnię.
Bardzo ciekawe były komentarze badanych, w których zaznaczali, że taki obiekt powinien być
wielofunkcyjny:„miejsce gdzie można się umówić na kawę, przyjść z dzieckiem, poprzeglądać prasę i
książki, albo posłuchać dobrej muzyki, bez konieczności wyjeżdżania z dzielnicy”. Oceniając gotowe
pomysły stworzenia różnego typu obiektów, najwięcej osób poparło ideę stworzenia księgarni z
kawiarnią (78% wskazań). Uczestnicy informowali o pozytywnych przykładach takich miejsc, które już
istnieją, jak np. klubokawiarnia Legalna przy ul. Terespolskiej, ale podkreślali, że na tak dużym
obszarze wielu osiedli skupionych wokół ul. Grochowskiej jest ich ciągle zbyt mało. Powinny też
powstawać miejsca o ofercie kierowanej do określonych grup wiekowych m.in. proponowano
tworzenie klubów mam. Uczestnicy konsultacji podkreślali również, że wzbogacenie oferty ul.
Grochowskiej i jej okolic o usługi, na które jest największe zapotrzebowanie, może zmienić jej
wizerunek, bo choć ul. Grochowska i jej okolice są lubiane przez większość uczestników konsultacji
(81%), to opisywane były często jako „ulica z niewykorzystanym potencjałem”, „szara, smutna”, gdzie
„brakuje miejsc, które by przyciągały i ożywiały jej przestrzeń”. Negatywnie postrzegany jest zanik z ul.
Grochowskiej i jej okolic obiektów, które dawniej były dla mieszkańców ważne: kawiarnie, kina,
księgarnie ożywiały ulice Kamionka i Grochowa, a teraz oferta tu dostępna staje się coraz mniej
różnorodna: „ lokale użytkowe zmieniają się rotacyjnie, tam gdzie się coś zamyka najczęściej pojawia
się ciucholand lub sklep z alkoholem”.
Co należałoby więc zdaniem uczestników konsultacji tu zmienić? Najczęściej (53% wskazań)
wskazywano poprawę estetyki ulicy, dbałość o ład przestrzenny – taki rozwój architektoniczno
urbanistyczny, który wpisuje się w skalę istniejącej tu zabudowy i tożsamość miejsca, a także
tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, które powinny być powiązane z wykorzystaniem do
tego celu oferty lokali użytkowych – więcej miejsc spotkań, które byłyby też widoczne na zewnątrz,
takich jak stoliki, ogródki.
Konsultacje pokazały, że niezbędna jest refleksja nad tym czym jest usługa społecznie potrzebna i jak
można wspierać tego typu usługi, które pobudzają lokalne życie w dzielnicy. Przy ul. Grochowskiej
mieszkańcom i użytkownikom łatwo załatwić codzienne sprawy, natomiast oferta obiektów społecznokulturalnych i miejsc spotkań postrzegana jest jako mało atrakcyjna. Uczestnicy konsultacji są jednak
świadomi, że lokale którymi dysponuje Dzielnica są często w złym stanie technicznym, lub są
zlokalizowane w miejscach, gdzie akurat brakujące funkcje nie spełniłyby swojej roli – np. z dala od
ciągów komunikacyjnych, lub osiedli. Analizując wyniki konsultacji sformułowano rekomendacje, które
mogą być pomocne w kształtowaniu polityki lokalowej w sposób zbieżny z oczekiwaniami uczestników
konsultacji. Proponowane działania to:
• konkursy celowe i konkursy idei na najem lokali użytkowych,
• lepsza strategia informacyjna o komunalnych lokalach użytkowych,
• modernizacja komunalnych lokali użytkowych,
• wiązanie rozwoju usług z tworzeniem lokalnych centrów w dzielnicy, które będą stymulować
lokalne życie,
• dbałość o różnorodność dostępnej oferty usług,
• wspieranie i promocja wiedzy o już dostępnych usługach, często z długoletnimi tradycjami,
• monitorowanie zapotrzebowania na usługi, kontynuowanie refleksji nad tym czym jest usługa
społecznie potrzebna.
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2. Wstęp
Ulice dzisiejszej Warszawy, także Pragi Południe, w dużym stopniu utraciły tę swoją miastotwórczą
różnorodność, zdominowane przez siedziby banków, apteki, sklepy z używaną odzieżą i sklepy z
alkoholem. Przy zmieniającym się stylu życia i ofercie na rynku handlu i usług w mieście – szczególnie
konkurencji, jaką dla małych sklepów stanowią centra handlowe - potrzebna jest refleksja nad tym,
czym jest usługa społecznie potrzebna i jak samorząd lokalny może tego typu usługi wspierać.
Refleksja nad usługami społecznie potrzebnymi wymaga badań i zaangażowania socjologów miasta,
ekonomistów, urbanistów. Poszukiwanie definicji takiej usługi pozwoli na lepsze kształtowanie polityki
lokalowej odpowiadającej potrzebom mieszkańców i zapewniającej wysoką jakość życia w osiedlu,
dzielnicy. Konsultacje społeczne na Pradze Południe wpisały się w budowanie takiej refleksji.
Urząd Dzielnicy Praga Południe zarządza około tysiącem lokali użytkowych, które są rozproszone na
całym jej terenie. Ta liczba obejmuje lokale o różnej charakterystyce: zlokalizowane na parterze - od
frontu lub w głębi budynku, lokale na piętrach i w oficynie, sutereny, a także wolnostojące pawilony.
Stan techniczny lokali jest zróżnicowany i często ogranicza prowadzenie różnego typu działalności.
Dzielnica wynajmuje je w ramach konkursów, które są elementem polityki lokalowej. Najczęściej okres
najmu określony w umowie trwa trzy lata.
Oferty, spływające w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, z jednej strony mówią o zainteresowaniu
najemców, ale pośrednio także o zapotrzebowaniu na usługę danego typu. Często rozpoznanie tych
potrzeb przez najemców jest niepełne i w związku z tym występuje ich duża rotacja. Stąd tez
wyjątkowo częstym zjawiskiem są puste lokale. Nie musi to oznaczać, że nie ma zainteresowania nimi.
Procedury Zakładu Gospodarowania Nieruchomości, ze względów prawnych, uniemożliwiają płynne
przekazanie lokalu kolejnemu najemcy. Okres, kiedy lokal stoi pusty, wynosi minimalnie miesiąc,
najczęściej jest jednak dłuższy, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie usług.
Dzielnica może organizować konkursy pod kątem określonych potrzeb mieszkańców, niestety brak jest
monitoringu tych potrzeb. Celem konsultacji społecznych, dotyczących przeznaczenia komunalnych
lokali użytkowych skupionych wzdłuż i w okolicy ulicy Grochowskiej (jest ich około 300), było zbliżenie
polityki lokalowej dzielnicy do rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców na konkretne typy usług.
Ulica Grochowska została wybrana jako część centrum Pragi Południe, jej kręgosłup, istotny dla
funkcjonowania dzielnicy. Lokale użytkowe, pomimo atrakcyjnego usytuowania, często zmieniają tu
najemców. Podczas konsultacji pytaliśmy mieszkańców nie tylko o zapotrzebowanie na usługi, ale
także o to, jak postrzegają funkcjonowanie ulicy Grochowskiej i okolic1 - co dostrzegają i jest dla nich
ważne, a co chcieliby zmienić.

3. Charakterystyka obszaru ul. Grochowskiej i jej okolic
Grochowska jest bardzo długą, ponad 5- kilometrową ulicą, rozciągającą się pomiędzy ulicami
Lubelską i Kokoryczki. Ulica ta powstała w latach 20-tych XIX wieku, jako droga wiodąca do Brześcia –
Trakt Brzeski.
Przestrzeń tej ulicy bardzo się zmienia: od gęstej miejskiej tkanki z zabudową pierzejową,
przemieszanej z zachowanymi zabudowaniami fabrycznymi2, poprzez odbudowywane po wojnie
1 Okolica ul. Grochowskiej była definiowana przez subiektywne odczucia uczestników konsultacji.
W II połowie XIX i w I połowie XX wieku wieku na Kamionku intensywnie rozwijał się przemysł o czym świadczą zachowane do dziś
zachowane obiekty m.in. zabudowania PZO Polskich Zakładów Optycznych.
2
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fragmenty z intensywną zabudową mieszkaniową – osiedla budowane od końca lat 40tych (Grochów I
i II), po bloki z lat 70-tych i współczesną mieszkaniowo-biurową zabudowę uzupełniającą. Jeszcze inną
przestrzenią jest część wyjazdowa z Warszawy, która bardziej przypomina miasto amerykańskie z luźną
i chaotyczną zabudową, centrami handlowymi i przestrzenią bardziej podporządkowaną samochodom
niż pieszym3.
Sposób funkcjonowania ulicy jest bardzo wyraźnie ukształtowany przez infrastrukturę transportową.
Szeroką ulicę wylotową z miasta charakteryzuje intensywny ruch samochodowy, jej środkiem biegną
tory tramwajowe. Ulica rzadko podzielona jest przejściami dla pieszych i dlatego funkcjonuje
asymetrycznie. Z powodu trudnego dojścia, mieszkańcy ulicy nie korzystają z bliskich punktów
handlowych i usługowych, ponieważ znajdują się po przeciwnej stronie w stosunku do ich miejsca
zamieszkania.
Ulica nie we wszystkich fragmentach jest przyjazna pieszym, przede wszystkim przez wąskie chodniki,
z których korzystają też rowerzyści, ponieważ nie ma tu wydzielonych ścieżek rowerowych. Węzeł
komunikacyjny - Rondo Wiatraczna - należy do najbardziej ruchliwych w Warszawie; planowana jest
jego przebudowa.
Praga Południe jest dzielnicą głównie małych, ale i średnich przedsiębiorców4, widać to też na ul.
Grochowskiej i w jej okolicy, gdzie działają małe zakłady, niewielkie sklepy, obecne tu od lat. Witryny
licznych sklepów dawno straciły już blask, ale za to dużo łatwiej niż w Śródmieściu można tu znaleźć
zakład rzemieślniczy.
Charakterystyczne punkty, markujące zmianę charakteru ulicy, to Rogatki, Rondo Wiatraczna, Plac
Szembeka. Grochowska w ostatnich latach intensywnie się zmienia: powstają nowe inwestycje
mieszkaniowe (np. duży kompleks przy Parku Skaryszewskim), rewitalizowane są przestrzenie
publiczne (Park im. Obwodu Praskiego Armii Krajowej). Planowane są także inwestycje: adaptacja
zabudowań fabryki PZO na kompleks usługowo – mieszkaniowy, rewitalizacja Placu Szembeka,
rozbudowa kompleksu dawnego Instytutu Weterynarii na potrzeby działającej tam Orkiestry Sinfonia
Varsovia (projekt został wyłoniony w międzynarodowym konkursie). W okolice ul. Grochowskiej
sprowadzają się nowe instytucje, jak np. mieszcząca się przy ulicy Chodakowskiej Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej. Pomimo tych zmian, ulica sprawia wrażenie raczej zaniedbanej i szarej, a
oferowane tu usługi często pozostają niezauważone. W dalszej części raportu określony zostanie
wizerunek ulicy, który wyłonił się z opinii uczestników konsultacji. Jest to ulica z potencjałem i
tożsamością, która mogłaby się stać ulicą o charakterze śródmiejskim.

Rozpoczynając konsultacje na Pl. Szembeka nie objęliśmy w sposób bezpośredni tej najnowszej części ulicy Grochowskiej, pośrednio
pojawiała się ona w wypowiedziach uczestników konsultacji.
Według danych z 2008 roku po Mokotowie i Śródmieściu Praga Południe jest dzielnicą z największą liczba zarejestrowanych firm –
łącznie 33721, z tego aż 32 616 to firmy zatrudniające 9 osób i mniej. Jest druga po Mokotowie dzielnicą z największą liczbą osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 24 348 z tej liczby 6636 zajmuje się handlem i naprawami. „ Panorama Dzielnic
Warszawy w 2008r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2009, ss. 242-247.
3
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4. Etapy procesu konsultacji i zastosowane metody badawcze
Pomysł na sposób przeprowadzenia konsultacji wynikał z ich tematu. Usługa, punkt handlowy, rodziły
skojarzenia z kramem, stoiskiem handlowym, przy którym w trakcie zakupów wymienia się uwagi.
Zdecydowaliśmy, że z naszymi konsultacjami chcemy być obecni w przestrzeni miasta. Do
mieszkańców postanowiliśmy dotrzeć z mobilnym punktem konsultacyjnym. Inspiracją w myśleniu o
tej formie był proces, który poznali urzędnicy Urzędu m.st. Warszawy podczas wizyt studyjnych w Oslo.
W tych konsultacjach po jednej z dzielnic Oslo poruszał się właśnie taki mobilny punkt konsultacyjny i
w ten sposób udało się dotrzeć do respondentów, którzy nie wypowiadają się w tradycyjnych formach
komunikacji z urzędem. Mobilny punkt konsultacyjny na Pradze Południe zatrzymywał się w wybranych
wspólnie z Dzielnicą 12 punktach ul. Grochowskiej. Dodatkowo, do przeprowadzania rozmówwywiadów z mieszkańcami i użytkownikami tych okolic, wykorzystaliśmy pusty lokal użytkowy,
zlokalizowany na parterze budynku mieszkaniowego przy ul. Grochowskiej 244, który na czas
konsultacji udostępniła nam dzielnica. Mobilny punkt konsultacyjny stanowił specjalnie oznakowany
kamper, przypominający czasy hippisowskich eskapad, który w brzydsze dni dawał schronienie nam i
naszym respondentom. W ładną pogodę rozstawialiśmy nasz kram na ulicy czy placu i bezpośrednio
tam rozmawialiśmy z mieszkańcami. Podobnie było w punkcie stacjonarnym - w pogodne dni wywiady
przeprowadzaliśmy na zewnątrz, przy stole wystawionym na ulicę, który przyciągał wzrok
przechodniów, a w brzydsze dni we wnętrzu lokalu. Konsultacjami został objęty odcinek pomiędzy
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Placem Szembeka a ul. Lubelską, z dodatkowym przystankiem przy ul. Targowej, która jest bramą na
Pragę Południe i ul. Grochowską. Badanie zostało przeprowadzone na terenie Kamionka, Grochowa i
Gocławka. Wszystkie punkty zostały zaznaczone na ilustracji poniżej5
1. Plac Szembeka 1
2. ul. Garwolińska róg ul. Grochowskiej
3. Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 224
4. ul. Podskarbińska róg ul. Grochowskiej
5. Park OPAK ul. Podskarbińska róg ul. Grochowskiej
6. ul. Wiatraczna róg ul. Paca
7. ul. Grenadierów róg Al. Waszyngtona
8. ul. Terespolska róg ul. Grochowskiej
9. ul. Chodakowska 19/31 (SWPS)
10. ul. Mińska róg ul. Grochowskiej
11. ul. Targowa 12
12. ul. Lubelska róg Grochowskiej
Punkt stacjonarny przy ul. Grochowskiej 244 (zaznaczony na czerwono)

Od 29 września do 10 października 2010 przemieszczaliśmy się wzdłuż ulicy Grochowskiej.
W dni powszednie byliśmy obecni od 12:00 do 17:00, a w weekendy między 11:00 – 15:00. Punkty
zostały dobrane w sposób odzwierciedlający korzystanie z przestrzeni wokół ul. Grochowskiej, np. w
weekendy byliśmy obecni w parku czy przy kościele, a w dni powszednie przy ruchliwych
skrzyżowaniach i uczęszczanych sklepach. Stacjonarny punkt konsultacyjny przy ul. Grochowskiej 244
działał w dni powszednie w godzinach 14:00 – 20:00, a w weekendy 10:00 – 14:00. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz, który służył do przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich, rozmów z
uczestnikami konsultacji – mieszkańcami i bywalcami ul. Grochowskiej i jej okolic. Dodatkowym
elementem, dzięki któremu pozostałe zainteresowane osoby mogły wyrazić swą opinię, była ankieta
internetowa, która przez okres 3 tygodni była dostępna na stronie internetowej konsultacji

5

Źródłem mapy jest portal google.maps.com
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społecznych: www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/. Ankieta zwierała te same zagadnienia i
pytania co kwestionariusz wykorzystywany podczas wywiadów w punktach konsultacyjnych.
Konsultacje były promowane na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe oraz poprzez plakaty, a także
poprzez programy i artykuły w lokalnych mediach, m.in. Radio Praga, Gazecie Stołecznej, Radio dla
Ciebie. Informacje o odbywających się konsultacjach otrzymały także działające w Dzielnicy organizacje
pozarządowe.
Obecność ankieterów w różnych punktach obszaru poddanego konsultacjom, w różnych godzinach i
dniach tygodnia oraz danie respondentom możliwości wypowiedzenia się on-line, miały zapewnić
możliwość wyrażenia swej opinii zróżnicowanej grupie użytkowników, także tym, którzy są czynni
zawodowo. W konsultacjach wzięło udział 398 osób. Tabela poniżej to zestawienie liczby uczestników
konsultacji z poszczególnymi miejscami przeprowadzania wywiadu.
Tabela 1 Uczestnicy konsultacji według miejsca przeprowadzenia wywiadu.
Miejsce i data przeprowadzenia wywiadu

Liczba respondentów Procent

I. Pl. Szembeka 1 29.09. śr.

24

6%

II. ul. Garwolińska róg ul. Grochowskiej 30.09.10 czw.

25

6%

III. Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 224 1.10. pt. 35

9%

IV. ul. Podskarbińska róg ul. Grochowskiej 02.10. sob.

26

7%

V. Park Obwodu Armii Krajowej 03.10. nd.

23

6%

VI. ul. Wiatraczna róg ul. Michała Paca 04.10 pon.

19

5%

VII. ul. Grenadierów róg Al. Waszyngtona 05.10. wt.

30

8%

VIII. ul. Terespolska róg ul. Grochowskiej 6.10. śr.

30

8%

IX. ul. Chodakowska 19/31 (SWPS) 7.10 czw.

21

5%

X. ul. Mińska róg ul. Grochowskiej 8.10 pt.

25

5%

XI. ul. Targowa 12 9.10 sob.

12

3%

XII. ul. Lubelska róg ul. Grochowskiej 10.10 nd.

17

4%

Punkt stacjonarny: lokal użytkowy ul. Grochowska 244

57

14%

Ankieta on-line

54

14 %

Ogółem

398

100%

Wstępem do konsultacji były swobodne rozmowy z mieszkańcami ul. Grochowskiej i okolic, których
celem było ogólne zapoznanie się z tematem. Następnie na podstawie zebranych informacji stworzono
kwestionariusz badawczy wykorzystywany podczas konsultacji. Kwestionariusz składał się z pytań,
zgrupowanych w trzech blokach: opinia o aktualnie dostępnych usługach, niezaspokojone potrzeby w
odniesieniu do tej oferty i wreszcie wizerunek ulicy Grochowskiej i jej okolic. Wywiady
kwestionariuszowe przeprowadzone w mobilnym punkcie konsultacyjnym były krótkie. Z kolei
9
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stacjonarny punkt konsultacyjny dawał możliwość pogłębienia wywiadu. Często przychodzili do niego
mieszkańcy, którzy opowiadali o zmianach ul. Grochowskiej, które obserwują przez lata. Do punktu
trafiały nie tylko osoby mieszkające, czy przechodzące w jego pobliżu, ale także osoby, które,
zainteresowane tematem konsultacji, przychodziły tu specjalnie z bardziej odległych części dzielnicy.
Proces konsultacji zakończył się spotkaniem 21 października 2010, podczas którego ich wyniki
zaprezentowano w obecności uczestników konsultacji – mieszkańców i bywalców, lokalnych mediów,
przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga Południe i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat zarządzania komunalnymi lokalami
użytkowymi na Pradze Południe.
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5. Mieszkańcy i bywalcy ul. Grochowskiej i okolic. Charakterystyka uczestników
konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone na próbie celowej, wśród osób zainteresowanych tematem
dostępności usług i chciały wziąć udział w badaniu za pośrednictwem jednego z dostępnych
sposobów. Konsultacje społeczne zakładają dobrowolność udziału - w tym badaniu zależało nam na
dotarciu do opinii osób, dla których poruszana problematyka była ważna. Scenariusz konsultacji został
stworzony w sposób ułatwiający takim osobom wyrażanie opinii. W związku z powyższym wniosków z
nich płynących nie należy uogólniać na całą populację mieszkańców zamieszkujących przy ul.
Grochowskiej lub w jej okolicy oraz jej bywalców.
Wykres 1 Uczestnicy konsultacji według płci.
N=398

W badaniu wzięło udział 398 osób, w tym 64% kobiet i 36% mężczyzn. Dominowały osoby w wieku
25 - 34 lata (28%) i powyżej 65 roku życia (22 %). Trzecią co do wielkości reprezentowaną grupą
wiekową byli badani w wieku 35-44 lata (15%). Skład wiekowy badanej grupy mógł wpłynąć na
wynik konsultacji, szczególnie jeśli chodzi o zgłaszanie zapotrzebowania na określony typ usług.
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Wykres 2 Uczestnicy konsultacji według wieku.
N=398
N=398

Wśród badanej grupy dominowały osoby z wyższym (56%) i średnim (32%) wykształceniem. To częste
zjawisko w konsultacjach społecznych. Osoby lepiej wykształcone chętniej biorą w nich udział, co może
wynikać z wyższego poziomu świadomości społecznej.
Wykres 3 Uczestnicy konsultacji według wykształcenia.
n=394

Więks
zość respondentów mieszkała przy ul. Grochowskiej lub w jej okolicy (85% - Wykres 4) pozostała część
(15% badanych) to bywalcy, z których większość (79%) często - codziennie, lub kilka razy w tygodniu
przebywa na ul. Grochowskiej lub w jej okolicy (Wykres 5). 21% z grupy bywalców odwiedza ul.
Grochowską kilka razy w miesiącu lub rzadziej (Wykres 5).
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Wykres 4 Uczestnicy konsultacji według rodzaju związku z ul. Grochowską i/lub jej okolicami.
N=398

Taki związek był wystarczający by te osoby zdecydowały się wziąć udział w konsultacjach. Można
przypuszczać, że z jednej strony są to osoby, które odwiedzają tu rodzinę, lub znajomych np. opiekują
się wnukami, i te które przychodzą tu w weekendy do parków. Są to aktywności, które choć niezbyt
często, to mocno wiążą tych bywalców z ul. Grochowską.
Wykres 5 Uczestnicy konsultacji – bywalcy według częstotliwości odwiedzania ul. Grochowskiej i/lub
jej okolic.
n=62
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50 % uczestników konsultacji stanowiły osoby od dawna związane z ulicą Grochowską (Wykres 6),
często od urodzenia. Te osoby okazały się cennym źródłem informacji na temat tego, jak na przestrzeni
dziesięcioleci zmieniała się ulica Grochowska. Wskazywały miejsca, w których kiedyś mieściły się
kawiarnie, kina, ale także miejsca, gdzie można znaleźć zakłady rzemieślnicze unikalne w skali miasta.
Co ciekawe, kolejną co do liczebności grupę respondentów (17%) stanowiły osoby związane z ul.
Grochowską i jej okolicami od 1 do 5 lat. Przeprowadzone z nimi wywiady pokazują, że często są to
osoby aktywne zawodowo, które niedawno przeprowadziły się do nowo wybudowanych domów w tej
okolicy. Zależy im na jakości otoczenia i chętnie spędzałyby więcej czasu lokalnie.
Wykres 6 Uczestnicy konsultacji według długości związku z ul. Grochowską i/lub jej okolicami.
N=398

Ulica Grochowska, która jest bardzo długa, ma na różnych fragmentach swoje lokalne centra, z którymi
uczestnicy konsultacji czują się najbardziej związani. Najczęściej wskazywano odcinek (Wykres 7) ul.
Grochowskiej pomiędzy Rondem Wiatraczna, a ulicą Terespolską (38%). Kolejnym odcinkiem, z którym
identyfikuje się znacząca grupa badanych jest fragment między Placem Szembeka a Rondem
Wiatraczna (24%), a w następnej kolejności odcinek między Terespolską, a Targową (17%) 6.
Ten rezultat to z jednej strony wynik procesu przeprowadzenia konsultacji – rozmieszczenia
przystanków mobilnego punktu konsultacyjnego i przeprowadzonych wywiadów w poszczególnych
punktach, a z drugiej strony wynika to z faktu, że przy Rondzie Wiatraczna szczególnie, ale przy Pl.
Szembeka również, zlokalizowane są połączenia komunikacji miejskiej, a także dwa największe w tej
części Pragi bazary, z których uczestnicy konsultacji chętnie korzystają.

6

ul. Grochowska kończy się przy ul. Lubelskiej, ale obszar objęty konsultacjami sięgał ulicy Targowej stąd tak określona kategoria.
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Wykres 7 Uczestnicy konsultacji według fragmentu ul. Grochowskiej, z którym czują się najbardziej
związani.
N=398

6. W jaki sposób mieszkańcy i bywalcy korzystają z ul. Grochowskiej i okolic?
Jakie czynności wiążą respondentów z ul. Grochowską? Zarówno mieszkańcy ul. Grochowskiej i okolic,
jak i respondenci, którzy tylko odwiedzają ul. Grochowską, zadeklarowali, że najczęściej robią tu
zakupy: mieszkańcy - 94%, a bywalcy - 39%. Mieszkańcy deklarują, że chodzą do parków znajdujących
się przy ulicy Grochowskiej (65%), korzystają z punktów usługowych(42%), załatwiają sprawy w
Urzędzie Dzielnicy Praga Południe (36%) i chodzą na spacery ulicą Grochowską (36%). Zdecydowanie
niższe są wskazania dotyczące odwiedzania lokali gastronomicznych – miejsc spotkań, czy miejsc
związanych z kulturą (Wykres 8). Wśród osób nie zamieszkujących przy ul. Grochowskiej lub w jej
okolicy, oprócz zakupów najczęściej wskazywane czynności to: praca (33%), chodzenie do parku
(31%), nauka (30%), odwiedziny u rodziny lub znajomych (28%) (Wykres 9). To co jest interesujące z
punktu widzenia tematu przeprowadzonych konsultacji to fakt, że z punktów usługowych
zdecydowanie częściej korzystają mieszkańcy - 42%, niż bywalcy - 16%. Można przypuszczać, że
korzystanie z usług wymaga lepszej znajomości oferty, niż pozwala na to bywanie w tej okolicy, lub
jest to czynność, którą bardziej wiążemy z miejscem zamieszkania.
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Wykres 8 Czynności wykonywane przy ul. Grochowskiej i/lub w jej okolicy przez uczestników
konsultacji – mieszkańców.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź. n=334
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Wykres 9 Czynności wykonywane przy ul. Grochowskiej i/lub w jej okolicy przez uczestników
konsultacji – bywalców.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż
respondent mógł wskazać więcej niż 1
odpowiedź. n=64

6.1. Ważne dla uczestników konsultacji punkty handlowe i usługowe.
Pytanie uczestników konsultacji o to, które konkretnie miejsca, obiekty, punkty handlowe i usługowe
oraz targowiska są dla nich szczególnie ważne miało na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu
ulicy. Czy małe sieciowe markety są dla uczestników konsultacji ważniejsze niż sklepy osiedlowe, a
może inne sklepy są tu szczególnie ważne? Jakie punkty usługowe są istotne dla mieszkańców i
bywalców? Czy bazary zaliczają się do ważnych dla uczestników konsultacji obiektów handlowousługowych? Najwięcej uczestników konsultacji, jako ważne obiekt handlowo-usługowy wskazało
różnego typu sklepy (82% wskazań) i targowiska (73%) (Wykres 10). Usługi są ważne dla 54%
badanych. Najmniej wskazań uzyskały miejsca spotkań.
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Wykres 10 Typy obiektów handlowo-usługowych przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy ważne dla
uczestników konsultacji.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź. N=398

Sklepy
Tu najczęściej badani wskazywali (Wykres 11) małe markety sieciowe m.in. Żabka, Biedronka,MarcPol,
Lidl i pawilony wielobranżowe (42%), a w następnej kolejności sklepy osiedlowe (34%) w tym
warzywniaki i piekarnie. Supermarkety (wśród nich wymieniane: Tesco, Real, Carrefour) wskazało 12%
uczestników konsultacji, podobnie jak sklepy wąskobranżowe różnego typu - od sklepów
odzieżowych, sklepów z używaną odzieżą, po sklepy wędkarskie. Ponadto wyróżniono: apteki (5%
wskazań), kioski (4% wskazań) oraz cukiernie (3% wskazań). 18% badanych nie wskazało żadnego
obiektu handlowego i usługowego jako szczególnie dla nich ważnego.
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Wykres 11 Wskazane przez uczestników ważne obiekty handlowe przy ul. Grochowskiej i w jej
okolicy.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.N=398

Targowiska
Targowiska, na których w zasadzie można kupić i załatwić wszystko od wykonania kserokopii po
kupno zdrowej żywności, są dla mieszkańców oraz bywalców ul. Grochowskiej i okolic doskonałym
uzupełnieniem oferty handlowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Grochowskiej. Targowiska są
miejscami ważnymi dla 73% badanych (Wykres 10). W wywiadach bezpośrednich proszono o
sprecyzowanie, z jakich dokładnie targowisk korzysta uczestnik konsultacji. Na tej podstawie
stwierdzono, że najpopularniejsze są dwa duże targowiska: przy ul. Zamienieckiej połączone z centrum
handlowym „Szmebka” w pobliżu Placu Szembeka i przy pawilonie handlowym Uniwersam przy
Rondzie Wiatraczna. Z tych targowisk korzystają osoby z różnych części dzielnicy, co świadczy o ich
ponadlokalnym charakterze. Często był też wskazywany bazar Rogatka przy Mińskiej, który jest
mniejszy i przez to bardziej lokalny w charakterze, korzystają z niego tylko mieszkańcy najbliższej
okolicy. Likwidacja targowiska na Stadionie Dziesięciolecia spowodowała przeniesienie się wielu
kupców na bazary wzdłuż ul. Grochowskiej, co odnotowują badani. Targowiska, choć lubiane, są
często określane przez badanych jako niezbyt uporządkowane i przyjazne.
Punkty usługowe
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54% uczestników konsultacji wypowiedziało się na temat ważnych dla siebie punktów usługowych
znajdujących się przy ul. Grochowskiej lub w jej okolicy (Wykres 10). Usługodawcą, najczęściej
wskazywanym był szewc (17%), w następnej kolejności wymieniano pocztę (10%), bank (9%),
następnie fryzjera (8%), przychodnię (7%), punkt krawiecki (7%), pralnię (4%), zegarmistrza (4%), a
także inne usługi (14%) w tym m.in. dorabianie kluczy, ksero, naprawa RTV i AGD, fotografa, kaletnika
magiel, biuro podróży, serwis samochodowy.
Usługi pocztowe były bardzo krytykowane podczas wywiadów bezpośrednich. Stacjonarny punkt
konsultacyjny (ul. Grochowska 244) znajdował się w pobliżu poczty i negatywne opinie na temat jego
funkcjonowania często pojawiały się w wypowiedziach uczestników konsultacji. W innych punktach
jeśli wskazywano pocztę jako potrzebną usługę to często z komentarzem, że obecnie dostępne urzędy
pocztowe są bądź zbyt daleko, bądź poziom świadczenia usług zmuszający do stania w długich
kolejkach powoduje niezadowolenie. Gdy badani wskazywali banki, często dodawali nazwę
konkretnego banku, ale często dodawali też, że siedziba banku nie jest im potrzebna - wystarczyłoby
więcej bankomatów.
Wykres 12 Jakie usługi dostępne przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy są dla badanych szczególnie
ważne?
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.N=398
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Miejsca spotkań
Miejsca spotkań zostały wydzielone jako odrębna kategoria i zaliczają się do nich kawiarnie,
restauracje, bary, kluby. 81% uczestników konsultacji nie wskazało szczególnie ważnych dla siebie
miejsc spotkań (Wykres 10), często w rozwinięciu odpowiedzi na pytanie podkreślając „no właśnie to
jest problem, nie ma tu miejsc gdzie można się spotkać”. 19% osób, które wskazały takie miejsca
(Wykres 10), wymieniło wśród nich: pizzerie, kawiarnie (przy ul. Terespolskiej i ul. Kamionkowskiej) i
cukiernie (przy Rondzie Wiatraczna i ul. Grochowskiej), które pełnią rolę miejsc spotkań, punkty
gastronomiczne (restauracje i bary różnego typu wzdłuż całej ul. Grochowskiej), a także kluby seniora.
Respondenci wskazywali, że z powodu braku miejsc spotkań odpowiadających ich potrzebom, które
byłyby zlokalizowane przy ul. Grochowskiej i w okolicy, korzystają z oferty Saskiej Kępy czy Pragi
Północ. Ulica Ząbkowska na Pradze Północ była wskazywana jako przykład żywego miejsca,
atrakcyjnego dla mieszkańców dzielnicy, ale i całej Warszawy. „Brakuje tu takich miejsc z klimatem
kawiarni i małych knajpek, które są przy Ząbkowskiej, jak np. W oparach absurdu”.
Obraz funkcjonowania ulicy Grochowskiej, który wyłania się z odpowiedzi mieszkańców, to ulica
gdzie dostępne jest raczej wszystko, co jest konieczne do zaspokojenia codziennych potrzeb. – „jest tu
wszystko czego potrzebuję”, „niczego mi nie brakuje”. Respondenci najczęściej korzystają ze sklepów
osiedlowych i małych marketów sieciowych, oraz ze sklepów osiedlowych, których oferty się
uzupełniają. Jak wynika z wypowiedzi uczestników konsultacji chętnie odwiedzają oni targowiska.
Bazary są „miastem w mieście”. Można tam zrobić zakupy, z których najważniejsze są świeże jarzyny i
owoce, skorzystać z punktów usługowych, zrobić ksero, pójść do kawiarni. Atmosfera tych miejsc
wpisuje się zdaniem użytkowników w klimat Grochowa i Kamionka, choć wielu mieszkańców zgłaszało
uwagi dotyczące estetyzacji przestrzeni bazarów.
Respondenci rzadziej jako ważne dla siebie obiekty wskazywali duże supermarkety (12%). Sklepy,
które są ważne dla badanych, to sklepy spożywcze, warzywniaki, piekarnie, sklepy wielobranżowe.
Pojawiały się głosy, że oferta sklepów nie jest atrakcyjna, że często dostępny jest wąski asortyment,
często komentowano, że „to jednak nie jest rzecz, na którą może mieć wpływ Dzielnica, zależy to od
popytu i zarządzającego sklepem”. Mieszkańcy, dla których oferta sklepów położonych blisko domu nie
jest atrakcyjna, jeżdżą po zakupy dalej np. do Almy na Saskiej Kępie, a ze sklepów przydomowych
korzystają, gdy czegoś im zabraknie.
Niska liczba wskazań (12%) sklepów z wyspecjalizowaną ofertą pokazuje, że ich oferta nie jest
atrakcyjna dla badanych: „po ubrania jeżdżę do centrów handlowych, tu nie ma sklepów marek, które
lubię, są w większości same ciucholandy”, „ tu załatwiam codzienne zakupy”.
Wyraźnie widać, że Grochowska i jej okolice są miejscem, gdzie, zdecydowanie bardziej niż w innych
dzielnicach Warszawy, ciągle jeszcze są dostępne usługi tradycyjne, które są ważne dla mieszkańców.
Często w wywiadach wskazywali oni konkretne punkty usługowe, komentując, że jest to najlepszy
szewc lub najlepsza krawcowa w okolicy.

7. Jakich usług brakuje przy ul. Grochowskiej i w okolicy?
Jakich więc usług brakuje uczestnikom konsultacji? Próbowano się tego dowiedzieć na różne sposoby,
najpierw pytając jakiego obiektu usługowego, handlowego brakuje uczestnikom konsultacji najbardziej
(Wykres 13). Najczęściej wskazywane były: restauracja, bar, bar mleczny (41%), kawiarnia, cukiernia
(38%), kino studyjne (32 %), księgarnia (28 %), klubokawiarnia, klub, pub (20%).
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Rozmowy przeprowadzone podczas konsultacji pokazują, że brak sklepu spożywczego zgłaszali raczej
starsi ich uczestnicy. Jeśli chodzi o miejsca aktywności społecznej i kulturalnej – kino studyjne i miejsca
spotkań, kawiarnie, restauracje, bary – zapotrzebowanie na nie zgłaszali głównie młodsi uczestnicy
konsultacji (młodzi dorośli, studenci, osoby aktywne zawodowo). Osoby starsze częściej zgłaszały
potrzebę baru mlecznego, niż kawiarni, „do których już i tak nie będę chodził”. Aktywni seniorzy,
którzy znaleźli się wśród uczestników konsultacji, podkreślali jednak, że chcieliby mieć w okolicy
elegancką kawiarnię, w której by się dobrze czuli – „wolałbym spotkać się z kolegami tutaj i nie musieć
jechać aż na Nowy Świat”.
Wykres 13 Usługi, których uczestnikom konsultacji brakuje przy ul. Grochowskiej lub w jej okolicy
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.
N=398
*Na wykresie uwzględniono odpowiedzi,
które uzyskały co najmniej 7%
wskazań.

Podczas realizacji badania zauważono, że deklarowana na poszczególnych przystankach mobilnego
punktu konsultacyjnego potrzeba obiektu handlowego lub usługowego wiązała się z uprzednim
zniknięciem z danej okolicy takiego, który był ważny dla mieszkańców. Na Pl. Szembeka wiele osób
zgłaszało potrzebę sklepu spożywczego – „brakuje takich delikatesów, jakie zlikwidowano z parteru
budynku poczty”. Pobliski bazar przy ul. Zamienieckiej nie zastępuje jego oferty, ponieważ sklep był
blisko domu i był otwarty do późna. Z kolei w pobliżu punktu stacjonarnego przy ul. Grochowskiej 244
najczęściej zgłaszano potrzebę księgarni i wspominano tę, która tu istniała. Niewielka liczba
przeprowadzonych w poszczególnych punktach wywiadów (Tabela 1) nie pozwala określić
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największego zapotrzebowania na danego typu obiekt w określonym fragmencie Dzielnicy.
Stwierdzono natomiast, że jeśli chodzi o najczęściej wskazywane brakujące obiekty to na całym terenie
objętym badaniem potrzeby są podobne.
Co uczestnicy konsultacji umieściliby w pustym lokalu użytkowym?
Obraz zapotrzebowania na obiekty handlowo-usługowe wynikający z odpowiedzi na pytanie „Jakich
obiektów handlowo usługowych brakuje Panu/Pani przy ul. Grochowskiej i jej okolicy?” uzupełniają
odpowiedzi uczestników konsultacji dotyczące tego na jaki cel sami przeznaczyliby pusty lokal
użytkowy.
Wykres 14 Pomysły na przeznaczenie niewykorzystanego lokalu użytkowego przy ul. Grochowskiej i w
jej okolicy.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.
N=398

Łącznie 88% badanych wypowiedziało się na temat przeznaczenia wolnego lokalu użytkowego. W tym
51% uczestników konsultacji umieściłoby w wolnym lokalu użytkowym obiekty, których funkcję można
zaliczyć do kategorii społeczno–kulturalnej o różnym charakterze. Obejmuje ona także miejsca spotkań
nieformalnych: kawiarnie, klubokawiarnie, a także księgarnio-kawiarnie. Ponadto wymieniano: miejsca
spotkań
dedykowane
określonym
grupom
użytkowników:
kluby
seniora,
kluby
mam/malucha/rodziców, jak również galerie, pracownie artystyczne, miejsca działania stowarzyszeń,
fundacji i kolektywów, oraz prowadzoną na różnych zasadach przestrzeń dla różnych grup wiekowych:
dzieci – żłobki, przedszkola, „przechowalnie dzieci”, młodzieży – bezpieczna przestrzeń do spotykania
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się, wspólnego spędzania wolnego czasu i działania, kluby wychodzące poza formułę domu kultury. Co
istotne zaznaczano, że taki pożądany obiekt, powinien być miejscem o wielofunkcyjnym
charakterze, odpowiadającym na potrzeby różnych grup wiekowych, miejscem „gdzie można
się umówić na kawę, przyjść z dzieckiem, poprzeglądać prasę i książki, albo posłuchać dobrej
muzyki, bez konieczności wyjeżdżania z dzielnicy”. Miejscem łączącym kawiarnię, bistro czy
księgarnio-kawiarnię z działaniami kulturalnymi jest działająca już na Terespolskiej Kawiarnia Legalna,
którą za pozytywny przykład zmian w dzielnicy podawali uczestnicy konsultacji. Podkreślali też, że
takie miejsca potrzebują wsparcia, ponieważ lubiana klubokawiarnia „Dziwny świat Edwarda M.”,
która mieściła się w prywatnym lokalu użytkowym została zamknięta.
Usługi gastronomiczne
W niewykorzystanym lokalu użytkowym 26% badanych umieściłoby usługę gastronomiczną.
Najczęściej wskazywany był bar mleczny „nowoczesny samoobsługowy i tani jak Bambino na Kruczej”,
„wiele osób szuka taniego, ale jednocześnie tradycyjnego polskiego jedzenia”, następnie wskazywano
restaurację z określeniem „porządną” i puby.
Sklepy wąskobranżowe
15% badanych umieściłoby w wolnym lokalu sklep specjalistyczny. Najczęściej proponowano
księgarnię, w komentarzach badani podkreślali, że księgarnia nie jest zwykłym sklepem, a pełni
również funkcje kulturalne, zapewnia kontakt zapewniając kontakt z nowościami wydawniczymi.
Następnie wymieniano m.in. drogerię, papierniczy, z ubraniami młodzieżowymi „w miejskim stylu”,
„dobrej jakości ubrania damskie”, pasmanterię, sklep z artykułami gospodarstwa domowego.
Zakupy codzienne – sklepy spożywcze
11% badanych w pustym lokalu użytkowym umieściłoby sklep z asortymentem codziennym (Wykres
14). W pierwszej kolejności były to sklepy spożywcze, a następnie piekarnie, cukiernie, warzywniaki.
Sklepy spożywcze były wymieniane z komentarzem „dobrze zaopatrzone”, „długo otwarte”,
„delikatesy”, niektórzy wskazywali, że umieściliby w takim lokalu mały „tani” market sieciowy, „taki jak
Biedronka”.
Wśród wskazań pojawił się warzywniak, ale respondenci zaznaczali, że chcieliby móc zaopatrywać się
w warzywa i owoce także w sklepach spożywczych. Niektórzy podkreślali pozytywną rolę punktów,
gdzie warzywa i owoce są sprzedawane „z samochodu”, na straganie. W związku z tym nie odczuwają
potrzeby lokalizowania warzywniaka w lokalu użytkowym. Piekarni brakuje mieszkańcom, tam gdzie
zostały one zlikwidowane (m.in. przystanek mobilnego punktu konsultacyjnego przy ul. Garwolińskiej
„kiedyś mieliśmy tu świeże bułeczki, a teraz są same zakłady fryzjerskie”).
Usługi sportu
Usługi sportu zostały wskazane przez 4% respondentów. Badanie dotyczyło lokali użytkowych przy ul.
Grochowskiej, których powierzchnia jest najczęściej mała, ale zwraca uwagę fakt, że w tym kontekście
pojawiły się propozycje powiązane ze sportem. Wymieniano funkcje możliwe do zrealizowania w
lokalach, którymi dysponuje Dzielnica, takie jak klub fitness, ale wyraźne jest także zapotrzebowanie
na wielkopowierzchniowe obiekty sportowe, takie jak baseny i kluby, które prowadziłyby zajęcia dla
różnych grup wiekowych, dzieci i młodzieży, seniorów. Wiele osób pytało podczas konsultacji o
Raport z konsultacji społecznych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zrealizowanych w ramach projektu
„Wzmacniania mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”
współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

24

przyszłość Stadionu Orła i budynku dawnego Ośrodka Wychowania Fizycznego. Budynek ten,
autorstwa znanego architekta Macieja Nowickiego, popada w ruinę, mieszkańcy są przekonani, że
mógłby jeszcze służyć dzielnicy.
Innego typu usługi w pustym lokalu umieściłoby 9% badanych. Wśród nich wskazywano
następujące: pralnia, punkt kserograficzny, fotograf bank lub bankomat, tradycyjne usługi – zanikające
zawody (szewc, kaletnik), fryzjer, przychodnia, usługi stolarskie, szkoła tańca,, szkoła językowa.
W komentarzach do pytania o przeznaczenie wolnego lokalu użytkowego pojawił się postulat
dostosowania lokali użytkowych do prowadzenia małych biznesów, a nawet przystosowania lokali,
którymi brak jest zainteresowania, do funkcji lokali mieszkalnych.
Ocena gotowych pomysłów na wykorzystanie lokali użytkowych.
Poprzedzające konsultacje wywiady swobodne pokazały, że brak miejsc kulturalno–społecznych,
pozwalających aktywnie żyć lokalnie, może być ważnym wątkiem konsultacji. Zwiad badawczy pokazał
również, że respondenci często mieli problem z dokładnym określeniem, jak taki obiekt miałoby
funkcjonować, dlatego w ankiecie zaproponowano badanym szereg usług, które w większości wpisują
się w szeroko rozumianą kategorię obiektów kulturalno- społecznych, które mogłoby odpowiadać na
lokalne potrzeby i poproszono o ich ocenę na 5 stopniowej skali, w której 5 oznaczało „bardzo
potrzebny”, zaś 1 - „zupełnie niepotrzebny”.
Obraz, który wyłania się z poparcia wyrażonego dla poszczególnych propozycji z tej listy jest zbieżny z
zapotrzebowaniem na obiekty społeczno–kulturalne wyrażonym w odpowiedzi na pytanie o brakujące
obiekty handlowo-usługowe (Wykres 13) i przeznaczenie wolnego lokalu usługowego (Wykres 14).
Największe poparcie (wyrażone liczbą wskazań „bardzo potrzebna” i „raczej potrzebna”) uzyskały
księgarnia połączona z kawiarnią (78%), kino studyjne7 (76%) oraz kawiarnia przystosowana do
potrzeb rodziców z dziećmi (75%). Pojawiały się komentarze, że niekoniecznie powinna to być
kawiarnia przystosowana do potrzeb rodziców z dziećmi, brakuje też po prostu „eleganckiej kawiarni,
gdzie nie muszą przebywać dzieci”. Brakuje również klubokawiarni, w której odbywałyby się różne
imprezy kulturalne (73%). Uczestnicy konsultacji, komentując zapotrzebowanie na obiekty pełniące
funkcję miejsc spotkań, wskazywali pozytywne przykłady na to, że sytuacja się zmienia np. jeśli chodzi
o kawiarnie to pojawiły się nowe miejsca: Legalna, Papuga, Kaffka. Na hasło księgarnia często
pojawiał się komentarz „coś takiego jak EMPIK”, czyli księgarnia połączona z kawiarnią, gdzie można
poprzeglądać książki, czasopisma, także te zagraniczne „jest coraz mniej kiosków, w sklepach
spożywczych dostępna jest jedynie mała liczba tytułów prasowych, a o prasie zagranicznej nie ma co
marzyć” i umówić się na kawę.
Według 67% badanych potrzebny jest bar mleczny. Klub społeczny - miejsce spotkań sąsiadów poparła
nieco ponad połowa badanych, ale wiele osób miało problem z wyobrażeniem, sobie funkcjonowania
tego typu miejsca. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że znają wspólnoty mieszkaniowe, które
prowadzą dla siebie takie kluby. Nie jest to jednak bardzo popularne, bo więzi sąsiedzkie są coraz
słabsze, ludzie mają małą potrzebę integracji. Zdaniem wielu osób takie miejsce może mieć sens tylko
wtedy, gdy wynika z inicjatywy samych sąsiadów. Próby odgórnego stworzenia takiego obiektu
Pytaliśmy o kino studyjne, a nie po prostu kino ze względu na ograniczenia powierzchniowe komunalnych lokali użytkowych, które
znajdują się przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy.
7
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zdaniem uczestników konsultacji są skazane na niepowodzenie. Niektórzy twierdzili, że ludzi trzeba do
integracji inspirować, tak jak wspomniana jedna z mieszkanek, która zorganizowała sąsiedzką
gwiazdkę i letni piknik podwórkowy. Takie tzw. działania miękkie mogą mieć większy wpływ na
integrację, niż specjalnie stworzona przestrzeń. Sąsiedzi mogą dzięki nim się poznać, łatwiej im później
rozwiązywać wspólne problemy związane z miejscem zamieszkania. Do sąsiedzkich działań bardziej niż
przestrzeń fizyczna potrzebny jest kapitał organizacyjny: aktywny sąsiad/sąsiedzi, dostęp do poczty
elektronicznej, forum, blog.
Wykres 15 Jak Pan(i) ocenia pomysły utworzenia przy ul. Grochowskiej lub w jej okolicy następujących
obiektów, miejsc?
N=398

49% respondentów poparło klub fitness, ale niemal równie dużo osób nie poparło go dodając często
komentarz, że oferta tych miejsc jest już wystarczająco nasycona. Rowerzyści, którzy znaleźli się wśród
uczestników konsultacji narzekali na trudne warunki do jazdy na rowerze (Wykres 23: 39%
respondentów uważa, że należy przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy należy poprawić warunki do
komunikacji rowerowej). Można więc spytać, dlaczego punkt sprzedaży i naprawy rowerów został
poparty przez tylko 37% respondentów? Z komentarzy badanych wynika, że oferta takich punktów jest
nasycona. Rowerzyści, którzy wzięli udział w badaniu byli w stanie wskazać kilka takich punktów w
okolicy. Pojawiał się natomiast pomysł wypożyczalni rowerów. Podobnie jak zapotrzebowanie na
punkt sprzedaży i naprawy rowerów respondenci ocenili zapotrzebowanie na warsztaty rzemieślnicze,
np. ceramiki lub biżuterii, które zostały poparte przez 37% uczestników konsultacji, chociaż pojawiały
się uwagi, że miejsce gdzie byłaby pracownia, w której można byłoby też coś samemu zrobić, albo w
którym odbywałyby się zajęcia dla dzieci, byłoby potrzebne.
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Na podstawie wypowiedzi uczestników konsultacji można stwierdzić, że przy ul. Grochowskiej i w
okolicy łatwo mogą oni zaspokoić codzienne potrzeby handlowo - usługowe. Oferta jest jednak
nieatrakcyjna jeśli chodzi o sklepy z wyspecjalizowaną ofertą i obiekty handlowo-usługowe, które
pełnią funkcję miejsc spotkań i obiekty społeczno-kulturalne.

8. Usługi, a wizerunek ulicy Grochowskiej i jej okolic
8.1 Zmiany na ulicy Grochowskiej – dlaczego lokale użytkowe stoją puste?
Wskazania mieszkańców, dotyczące brakujących usług, często wiążą się z obserwowaniem procesu
przemiany ulicy Grochowskiej i jej okolic. Wiele z usług, których potrzebują mieszkańcy, było przy ul.
Grochowskiej i w jej okolicy oferowanych w przeszłości. W wywiadach z mieszkańcami wracały: bar
mleczny „Wiosenny”, porządna kawiarnia jak np. „Walentyna” z salą pełną stolików i „nie trzeba było
wyjeżdżać z Grochowa, aby się z kimś spotkać”, kina (Sokół, Drops, 1wszy Maj), księgarnia, która była
w miejscu, gdzie dziś mieści się bank przy ul. Grochowskiej w pobliżu Kickiego, a za którą tęskni wielu
mieszkańców. Są też miejsca, które trwają pomimo zmian, takie jak pawilon z rurkami z bitą śmietaną
przy Rondzie Wiatraczna, liczne zakłady rzemieślnicze, jak np. słynna na całą Warszawę pracownia
gorseciarska, zakłady szewskie, krawieckie, czy grawerskie. Ich przetrwanie zdaniem uczestników
konsultacji zależy nie tylko od sytuacji na rynku – ceny lokali użytkowych i zapotrzebowanie na usługi ale także od braku następców. Starzy właściciele warsztatów rzadko kiedy mają stażystów lub
czeladników. Niskie zarobki i niepewna przyszłość tych profesji sprawia, że młodzi nie chcą uczyć się
tych zawodów.
Mieszkańcy uważnie obserwują zmieniających się najemców i lokale, które stoją puste: „jest ich dużo,
stoją puste przez długie miesiące”, „spacerując widzę dużo pustych lokali”, „co chwilę się coś zwalnia”,
„zmieniają się rotacyjnie, tam gdzie się coś zamyka najczęściej pojawia się ciucholand lub sklep z
alkoholem”. Najczęściej wskazywane przyczyny to: problemy własnościowe, nieatrakcyjne położenie
lokali użytkowych, zły stan techniczny, duża konkurencja, obumieranie małych sklepów, wymówienie
przez prywatnego właściciela, brak klientów, niedopasowanie oferty do odbiorców, brak dobrej
informacji o wolnych lokalach użytkowych, brak pomysłu biznesowego, brak rozpoznania
zapotrzebowania, a także trudności ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw – kryzys
ekonomiczny. Jeden z ankietowanych zauważył, że bardzo ważna jest charakterystyka lokalu
użytkowego: „Często lokale wystawiane w konkursach nie nadają się do użytkowania. Lokal użytkowy
to z jednej strony przystosowanie do prowadzonego typu działalności – stan techniczny, wielkość, ale
także lokalizacja, która w przypadku punktów handlowych jest decydująca”. Wielu badanych
podkreślało, że konieczna jest strategia dotycząca przeznaczenia i form najmu lokali użytkowych w
zależności od ich charakterystyki. W innym razie te mniej atrakcyjne będą rotacyjnie zmieniać
właściciela. W rozwinięciach swoich wypowiedzi badani zaznaczali, że brakuje lokali na kulturę i
działania społeczne, a także pomysłu na przekształcanie nieatrakcyjnych z punktu widzenia działalności
handlowej lokali, np. na biura dla małego biznesu, czy pracowni dla młodych ludzi z wizją. Warto
wspomnieć, że w konsultacjach wzięło udział dwoje takich młodych ludzi, z których jedno szuka
właśnie miejsca na wynajem pod pracownię sitodruku, a drugie na salę prób własnego zespołu.
Wielu respondentów, szczególnie starszych mieszkańców i bywalców ul. Grochowskiej i okolic,
wskazywało, że brakuje im sklepów wąskobranżowych, np. sklepu rybnego, czy mięsnego, sklepu
żelaznego, czy meblowego w pobliżu miejsca zamieszkania. Zanikanie tych miejsc jest zdaniem
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mieszkańców oznaką trudności na jakie napotykają w konkurowaniu z dużymi sklepami sieciowymi z
szerokim asortymentem.
Ze wspomnień starszych mieszkańców ul. Grochowskiej i okolic wyłania się obraz miejsca, które
funkcjonowało bardziej lokalnie zarówno jeśli chodzi o zaspakajanie potrzeb kulturalno- społecznych
jak i tych związanych z zakupami i usługami. Niska liczba wskazań jeśli chodzi o zapotrzebowanie na
usługi połączona z dużą liczba wskazań konkretnych zakładów usługowych, z których obecnie
korzystają uczestnicy konsultacji pokazuje, że ich dostępność jest tutaj ciągle bardzo duża. Przetrwały
tradycje rzemieślnicze i dopóki żyją właściciele zakładów będą one zdaniem mieszkańców dobrze
funkcjonować. Braku sklepów takich jak mięsny, rybny, żelazny mieszkańcy nie odczuwają bardzo
dotkliwie, ponieważ ich oferta, choć w sposób niepełny, została zastąpiona małymi sieciowymi
sklepami (por. Wykres 10). To co jest bardzo dotkliwie odczuwane przez uczestników konsultacji to
brak osadzonych lokalnie obiektów społeczno – kulturalnych.
8.2 Jak postrzegana jest ulica Grochowska i jej okolice?
Usługi, sklepy, targowiska, miejsca spotkań mają wpływ na wizerunek i funkcjonowanie ulicy. Badając
zapotrzebowanie na usługi pytaliśmy o sposób postrzegania ul. Grochowskiej, próbowaliśmy
zidentyfikować potencjał jej rozwoju. Ulicę Grochowską lubi 81% uczestników konsultacji, negatywny
stosunek do niej ma 11% respondentów, a neutralny 8% (Wykres 16) .
Wykres 16 Czy ogólnie rzecz biorąc lubi Pan(i) ul. Grochowską i jej okolice?
N=398

82% uczestników konsultacji wypowiedziało się na temat najbardziej lubianych miejsc przy ul.
Grochowskiej i w jej okolicy (Wykres 17). Badani wskazywali najczęściej parki i tereny zielone (61% ),
głównie największy Park Skaryszewski, potem centralnie położony i odnowiony Park OPAK i parki, z
których korzystają bardziej lokalnie (im. Józefa Polińskiego, Bulwar Stanisława Augusta, im. J.
Szypowskiego "Leśnika", Znicza). Zwraca uwagę duża przepaść pomiędzy liczbą wskazań parków a
kolejnymi kategoriami wymienionymi przez uczestników konsultacji. Kolejna kategoria po parkach to
„moja okolica, ulica, osiedle” wskazana przez 16% badanych. W tych wypowiedziach często pojawiały
się Pl. Szembeka i Rondo Wiatraczna, które są ważnymi punktami w okolicy miejsca zamieszkania
28
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wielu badanych. Moja okolica to w tych odpowiedziach także Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
(tak odpowiadali studenci, którzy wzięli udział w badaniu). 12% uczestników konsultacji najbardziej
lubi sklepy, usługi, bazary. Wymieniano m.in. pizzerie, kawiarnie – Legalna, Papuga, Kaffka, cukiernie
– Walczak przy Rondzie Wiatraczna. Następnie jako szczególnie lubiane wskazano zabytkowe
fragmenty dzielnicy (10% wskazań): Kamionek, zabudowania Wedla, zabudowania Instytutu
Weterynarii, Instytut Higieny, stare kamienice, wybrukowane ulice, zabudowania pofabryczne, kościół
na Kamionku. W wywiadach respondenci opisywali te fragmenty dzielnicy, jako decydujące o jej
tożsamości „lubię spacerować szlakiem starych kamienic i odkrywać nowe zakątki”, „lubię ten
małomiasteczkowy charakter historycznie ukształtowanej zabudowy zachęcający do spacerów” – o
okolicy Placu Szembeka, „spacerując Grochowską obserwuję architekturę, szczególnie lubię wyoblone
narożniki kamienic przy skrzyżowaniach ulic”.
Wykres 17 Miejsca przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy najbardziej lubiane przez uczestników
konsultacji.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.
N=398

Wśród miejsc szczególnie lubianych pojawiały się również instytucje kultury (4%): Centrum Promocji
Kultury, Sinfonia Varsovia, biblioteki, Teatr Powszechny. Inne miejsca, w tym poszczególne ulice i całą
ul. Grochowską i fragmenty dzielnicy (np. Saską Kepę), wskazało 8% respondentów.
Miejsca najbardziej nielubiane wskazało mniej osób– 61%. Na pytanie o miejsca, których
najbardziej nie lubią badani odpowiadali zdecydowanie bardziej ogólnie (Wykres 18). Częściej niż
konkretne miejsca pojawiały się aspekty funkcjonowania przestrzeni, jej charakterystyka, czy
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użytkownicy, których obecność wpływa na negatywne postrzeganie ul. Grochowskiej i okolic przez
respondentów. Nielubiane przestrzenie to: Rondo Wiatraczna i jego okolice (11%), Kamionek
(Mińska, Rybna, Chodakowska, Bazar Rogatka, okolice Dw. Wschodniego) (9%), Plac Szembeka
i okolice (4%), Cała ul. Grochowska (2%). 37% uczestników konsultacji wskazało miejsca, których
nie lubi ze względu na ich sposób funkcjonowania. To miejsca, w których dochodzi do nadużycia
przestrzeni, takie jak: niebezpieczne podwórka i ulice, rudery, opuszczone posesje; podejrzane budy lokale z automatami do gier, sklepy z alkoholem, przed którymi ludzie piją; przestrzenie niczyje
pomiędzy blokami. W tej kategorii wskazywano także: ciemności wieczorne - odczuwanie zagrożenia
nocą; apteki, banki ciucholandy; przekraczanie prędkości i wyścigi motorowe na ulicy Grochowskiej;
miejsca gdzie są bezdomni, złomiarze, menele, pijacy; nielubiani sąsiedzi, brak relacji sąsiedzkich
„mijanie się latami” ; głośne miejsca, ciemne bramy, niebezpieczne przejścia; zaniedbane trawniki i
tereny ogródków działkowych; tereny poprzemysłowe, miejsca bez jasnych zasad funkcjonowania i
użytkowników; wąskie, zatłoczone chodniki; miejsca, gdzie dochodzi do rozbojów i kradzieży. Część
uczestników konsultacji (39%) nie wskazała miejsca, którego najbardziej nie lubi przy ul. Grochowskiej
i w jej okolicy, w komentarzach podkreślając, że raczej nie ma takich miejsc.
Wykres 18 Miejsca przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy nielubiane przez uczestników konsultacji.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
gdyż respondent mógł wskazać więcej
niż 1 odpowiedź.N=398
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Ciekawa charakterystyka ul. Grochowskiej wyłania się z pytania o określenie jej właściwości na
skali pomiędzy przeciwieństwami (Wykres 19). Oferta sklepów i usług przy ul. Grochowskiej i w jej
okolicy została przez uczestników konsultacji oceniona neutralnie. Trzeba zaznaczyć, że obraz jaki
wyłania się z przeprowadzonych wywiadów, szczególnie tych pogłębionych z punktu konsultacyjnego
pokazuje, że ofertę jako najmniej atrakcyjną postrzegają ludzie aktywni zawodowo. To grupa, która
najczęściej zaspakaja swoje potrzeby handlowo-usługowe w innych miejscach dzielnicy, często w
centrach handlowych. O ul. Grochowskiej i jej okolicy nie można powiedzieć, że jest ciekawa, czy
nudna, zdania respondentów były tu zróżnicowane. Niektórzy zauważali, że „Grochowska to jest
prawdziwe miasto, jeżdżę po niej na rowerze i obserwuję co się dzieje”, a inni „nic tu nie przyciąga –
nuda”. To ulica określana jako raczej dla samochodów, niż pieszych i raczej żywa, niż monotonna oraz
zdecydowanie hałaśliwa. Jest postrzegana jako umiarkowanie bezpieczna. Uczestnicy konsultacji
nieznacznie częściej opisywali ul. Grochowską i jej okolice jako „raczej chaotyczne”, a nie
uporządkowane i „raczej jako ulicę wyjazdową z miasta”, a nie „bramę do Warszawy”.
Wykres 19 Jak opisał(a)by Pan(i) ul. Grochowską? Proszę na skali zaznaczyć, które z poniższych cech
ulicy Pana(i) zdaniem bardziej do niej pasują.
N=398
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Wykres 20 Właściwości ul. Grochowskiej i jej okolicy zdaniem uczestników konsultacji.
N=398

Poproszeni o scharakteryzowanie ul. Grochowskiej i jej okolic jednym słowem (w odpowiedzi
najczęściej padało ich więcej) badani częściej używali określeń negatywnych (38%), niż pozytywnych
(31%). Najrzadziej neutralnych (11%). To ciekawe jeśli porównamy ten rezultat z pytaniem o to czy
uczestnicy konsultacji lubią ul. Grochowską i jej okolice (Wykres 16), gdzie 81% uczestników
konsultacji zadeklarowało, że lubi ul. Grochowską i jej okolice. Można przypuszczać, że część badanych
lubi ul. Grochowską i jej okolicę pomimo tego, że opisują ją określeniami o negatywnym ładunku
emocjonalnym. Używając określenia jednego z badanych „jest jaka jest, ale przyzwyczaiłem się”.
Wykres 21 Uczestnicy konsultacji według ładunku emocjonalnego ich określeń ulicy Grochowskiej i jej
okolicy.
N=398
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Powtarzającym się określeniem było szara, smutna, peryferyjna, przeciętna, ale także wiele osób
mówiło o potencjale jaki posiada ta ulica, o architekturze, która choć chaotyczna to ma dużą wartość
dla tożsamości tego fragmentu miasta, pokazuje różne etapy jego przemiany. W określeniach o różnym
ładunku emocjonalnym widać odniesienia do opozycji centrum – peryferie, przeszłość - przyszłość i
nowoczesność – tradycja. Dla respondentów postrzegających ul. Grochowską i jej otoczenie
negatywne to: „przedmieścia, które stały się wielkim miastem” (ta funkcja, zdaniem badanych
używających tego określenia, ul. Grochowską i jej okolice przerasta), a dla widzących ją pozytywnie to
„małomiasteczkowy klimat zachęcający do spacerów”. Dla jednych tu „nowe wciska się na stare”, to
ulica „niekonsekwentna” i „chaotyczna”, a dla innych najcenniejsze są tu ślady świadczące o
przeszłości tego miejsca „fantastyczne połączenie starego i nowego”, „niska przedwojenna zabudowa
– perełka”. Dla części to „samochodowy ściek”, „anarchia motoryzacyjna”, „łącznik”, „parking”, a dla
innych „świetnie skomunikowana ulica” . Dla niektórych „nadgorliwa”, „męcząca” – „duży ruch, każdy
załatwia swoje sprawy”, dla innych „jest dobrze zorganizowana i funkcjonuje zgodnie ze swoim
przeznaczeniem”. Portret ul. Grochowskiej ”pełnej małych firm i usług”, który tworzą określenia użyte
przez uczestników konsultacji do jej charakterystyki jest niejednoznaczny. Poniżej przedstawiono
inwentarz określeń, użytych przez badanych, które składają się na ten niejednoznaczny obraz.
Określenia negatywne
podmiejska (pomimo śródmiejskich aspiracji); przedmieście a nie miejska; zacofana;
niereprezentacyjna; zaniedbana; nudna; brak sklepów; zbyt głośna; zaniedbana; zakorkowana;
nienowoczesna; bałagan; niewykorzystane kamienice; wylotowa; najbrzydsza ulica miasta; smutna;
nieciekawa; niedoinwestowana; "Grochów się budzi z przepicia"; szarobura; syf; nie przystoi na
stolicę; nijaka, nowe wciska się na stare (chaos) ; wieczorami niebezpieczna; biedna; nieciekawa
architektura; szara; pospolita; parking; łącznik; obskurna; schodzi na psy; mdła; zapyziała; nic nie
zatrzymuje, nie przyciąga do siebie; ulica nie dla ludzi; małomiasteczkowa; przedmieścia, które stały
się dużym miastem (ta wielkomiejska funkcja, zdaniem badanych, ul. Grochowską i jej okolicę
przerasta); zapomniana; zatraca swój charakter; przygnębiająca; wciąż prowincjonalna; ulica
nieprzyjemnych ludzi; męcząca; nic tu nie ma; słabo zorganizowane punkty; usługowe; bez pomysłu;
nic specjalnego; zapuszczona; niebezpieczna; niepotrzebna; nieprzystosowana dla
niepełnosprawnych; ciąg komunikacyjny bez żadnych atrakcji; peryferyjna; brzydka
architektonicznie; mało oświetlona; bez ścieżek rowerowych; koszmarna; każdy załatwia własne
sprawy; dziury w chodnikach; niewyremontowana;; podporządkowana samochodom; monotonna;
ubóstwo, niezresocjalizowani ludzie; nadgorliwa, ponura, ciemna; chaotyczna, porwana,
niekonsekwentna; nieuporządkowana; nie do mieszkania; uboga w kulturę; wielkie kałuże; za dużo
pijaków i żebraków, syf; przestarzała; trudna do kochania ; dużo żuli; anarchia motoryzacyjna;
rudera powracająca do życia; ospała; chała; nie warto tu przyjeżdżać; małomiasteczkowa;
prowincjonalna; totalny bałagan; niewykorzystana szansa; głośna przelotówka; PRL; peryferie;
zacofana; chaos; ściek samochodowy; przykurzona; ponura; tu jeżdżą ile fabryka dała; zmieniają
się mieszkańcy, ale nie zmienia się oferta; za mało kultury; obskurna; mentlik, zamieszanie, dużo
samochodów; bez charakteru; bezpłciowa; niesympatyczna; bez ładu i składu; nie można przejść;
szalejące motocykle i rowery; nieoświetlona; dziury w chodnikach; wymaga rewitalizacji; tu
kawiarnie zmieniają się w pijalnie piwa; niezbyt ładna, jedna z wielu, średnio zorganizowana; są
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konieczne duże zmiany; bez ścieżek rowerowych; tranzytowa; przedmieście; ulica z niewykorzystanym
potencjałem; bez pomysłu; niezbyt ładna, średnio zorganizowana; brakuje administratora, zarządcy
Określenia neutralne
długa; praska; niejednoznaczna; normalna; Trakt Brzeski; handlowa; ruchliwa; centrum Warszawy;
arteria; miejsce pochówku powstańców listopadowych; zwykła; nieokreślona; niczym nie zachwyca;
arteria dla mojej okolicy; normalna; trudno powiedzieć jak się rozwinie; żywa, duży ruch; ciąg
komunikacyjny; stara; oddaje grochowskie klimaty; popularna; wizytówka wjazdu do miasta;
ruchliwa; przeciętna ulica Warszawy; szeroka arteria; średni poziom; jedna z głównych ulic
Warszawy, duży ruch; jedna z wielu; przeciętna; miejsce bardzo zróżnicowane pod względem
dobrobytu mieszkańców; sporo się buduje; ulica do mieszkania i poruszania się; nieznana;
niewykorzystana do końca; zróżnicowana; funkcjonuje zgodnie z przeznaczaniem; typowo praska;
warszawska; jestem przyzwyczajona dzielnica seniorów, ale potencjalnie ludzi młodych; nic
specjalnego
Określenia pozytywne
bezpieczna i przyjemna; przyjazna; dobra, na pewno szybko się rozwinie; potencjalnie ciekawa;
różnorodna; klimatyczna, dobra lokalizacja, dobra komunikacja, niepowtarzalna; nie jest najgorszą
ulicą; niska przedwojenna zabudowa - perełka; potrzebna; ma tradycje; stara Warszawa; ciekawa;
nastrojowa; jest tu to co wymiotło ze Śródmieścia („tam jest już tylko stal i szkło, dlatego się
stamtąd wyprowadziłam, tu jest nastrój dawnej Warszawy”); klimat przedwojennej Warszawy;
odzwierciedla powojenny rozwój Pragi; nietypowa, pełna małych firm i usług („wszystko tu można
załatwić”); ciekawe wnętrze architektoniczne; dzięki parkom jest w porządku; ciekawa architektura,
szerokie perspektywy; ulica z potencjałem; interesująca; nie można się nudzić; oryginalna;
pozytywna, może być urokliwym miejscem; ruchliwa; podoba mi się; jest jaka jest ale czuję się do niej
przywiązana; stara ulica Warszawy; historyczna; dobrze zorganizowana, funkcjonuje zgodnie z
przeznaczaniem; swojska, warszawska; przyzwyczaiłam się i dobrze mi się tu mieszka; w miarę
nowoczesna; podoba mi się; miła, zielona; dużo zmienia się na lepsze; ulica życia; cenne resztki
przeszłości; duże tradycje, znaczenie historyczne; rozwija się; wymaga serca urzędników i
mieszkańców; ciekawa przez swoją różnorodność, ale zaniedbana; ulica z historią, ale nie jest
wykorzystana; ładny kawałek miasta z potencjałem, rewitalizowane kamienice; dobrze
zlokalizowana; barwna i miejska; lubię tę atmosferę; serce Grochowa; ze świetnym dojazdem,
tania; żywa; bardzo mi bliska, nie wyprowadziłbym się stąd; stara, warszawska, praska;
relaksująca; tętniąca życiem; wielkie nadzieje na przyszłość; łatwo dostępne usługi; ma przed sobą
przyszłość; super miejsce, ale pozostawione samo sobie; dobra do pracy - świetny dojazd; bardzo
ruchliwa, to jest wizytówka miasta, my jesteśmy centrum; kocham ją; tu jest moje serce; związek
emocjonalny; ulica tętniąca życiem, z bogatą ofertą dla każdego, różnorodna; ulica z historią, mam tu
wszystko brakuje księgarni; po prostu Grochów; klimatyczna; dzieciństwo - ulica sentymentu; jestem
zadowolony; fajne miejsce do życia; fantastyczne połączenie starego i nowego, zielono; staje się
żywa; kulturalne; perspektywiczna; duże szanse na przyjazne miejsce dla ludzi w przyszłości; ciekawa;
w sumie jest super; zróżnicowana; fajna, dobrze oświetlona; bardzo ją lubię, kto tu mieszka, to nie
chce się wyprowadzać; warto się z nią zapoznać; wiejski luz; ulica małomiasteczkowa: suszy się
bielizna, ekspedientki opalają się na ulicy; sympatyczna, rozwijająca się; najważniejsza ulica
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Grochowa; centrum Warszawy; sporo się buduje; typowo warszawska, powinna stać się promenadą;
jest tu całkiem sympatycznie; coraz ładniejsza; podoba mi się; miła atmosfera, naturalna; przyjazna
dla ludzi; spokojna; moja ulica; moja dzielnica, moja okolica; ma klimat; mam sentyment, bardzo
dobra ulica; lubię małomiasteczkowy nastrój; z piękną perspektywą ginącą za horyzontem
8.3 Przyszłość ulicy Grochowskiej - co należałoby tu zmienić?
Na koniec poproszono badanych o opinie co ich zdaniem należy zmienić przy ul. Grochowskiej i w jej
okolicy, by stała się miejscem bardziej atrakcyjnym?
Wykres 22 Co należy zmienić przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy, by stała się miejscem bardziej
atrakcyjnym?
Odpowiedzi nie sumują się do 100%.
Respondent mógł wskazać więcej niż 1
odpowiedź.N=398
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Przestrzeń ulicy
Uwagi o przestrzeni ulicy dotyczyły urbanistycznego kształtu przestrzeni, estetyki ulicy, ale i sklepów i
lokali użytkowych znajdujących się przy niej, strategii modernizacji i rozbudowy dzielnicy. Na
konieczność poprawy estetyki ulicy; dbałości o ład przestrzenny i tworzenia atrakcyjnych przestrzeni
publicznych zwróciło uwagę 53% ankietowanych. Wśród uczestników konsultacji pojawiały się głosy o
konieczności opracowania strategii urbanistycznej dla Kamionka i Grochowa, by uregulować chaos
architektoniczny, który tu panuje, jak również zapobiegać niszczeniu tożsamości miejsca m.in. przez złe
odnawianie fasad budynków (brak studium kolorystyki elewacji budynków dla całej ulicy). Konieczność
poprawy estetyki witryn sklepowych i szyldów, wyraziło 24% badanych.
Respondenci wskazywali także na konieczność remontów kamienic (23%), podkreślali konieczność
rozbudowy dzielnicy, w sposób który zapewnił by jej spójny charakter przestrzenny - niska zabudowa,
utrzymanie nastroju dzielnicy. Modernizacji i zagospodarowania wymagają liczne w dzielnicy
pustostany. Bazary, które badani lubią i korzystają z nich także wymagają ich zdaniem
uporządkowania, szczególnie bazar przy Uniwersamie i Rogatka przy ul. Mińskiej. Inwestycje w
budownictwo, także w tanie budownictwo społeczne, są zdaniem niektórych z uczestników konsultacji
społecznych szansą na odmłodzenie dzielnicy i rewitalizację jej podupadłych fragmentów.
Bardzo ważnym elementem kształtującym przestrzeń jest dla uczestników zieleń. Podkreślali, że w
okolicy ul. Grochowskiej jest bardzo dużo parków, które są lubiane i chętnie odwiedzane, jednak zieleń
na samej ul. Grochowskiej jest w bardzo złym stanie. 30% badanych uważa, że należałoby zwiększyć
ilość zieleni i lepiej dbać o już istniejącą, szczególnie o drzewa, ale także wprowadzić kwietniki,
klomby, krzewy w donicach w przy letnich ogródkach, tak by ul. Grochowska nie sprawiała wrażenia
„wybetonowanego miasta”.
Komunikacja
Komunikacja rowerowa, transport publiczny, rozwiązania drogowe to dla uczestników konsultacji
ważne kwestie, które należy poprawić. Korzystanie z lokali użytkowych przy ulicy Grochowskiej i w jej
okolicy jest ściśle powiązane z rozwiązaniami komunikacyjnymi. Bardzo ważna dla badanych okazała
się kwestia poprawy komunikacji rowerowej (39% wskazań) – budowy ścieżek lub/i tworzenia tzw.
kontrapasów i udogodnień dla rowerzystów takich jak stojaki. W relacji pieszy, rowerzysta - samochód
ten ostatni w odczuciu badanych wygrywa (patrz Wykres 19 gdzie ul. Grochowska jest określana jako
ulica dla samochodów) nie tylko poruszając się ulicami, ale także poprzez parkowanie.
Pojawiały się również kwestie usprawnień komunikacji drogowej i transportu publicznego (6%
wskazań). W tym kontekście wymieniany był problem modernizacji węzła Ronda Wiatraczna, które
sprawia, że „ta przestrzeń jest nieludzka”. Niejasna przyszłość przebudowy tego węzła zwiększa
poczucie tymczasowości w odniesieniu do funkcjonowania tej przestrzeni i lokali użytkowych, które
znajdują się tam. Tranzytowy charakter ul. Grochowskiej sprawia, ze jest to przestrzeń głośna, którą
zdaniem badanych należy wyciszyć (3%).
Życie pomiędzy budynkami. Przestrzeń społeczna ulicy
Chodniki – ich poszerzenie i uporządkowanie są kwestią, na którą uwagę zwróciło 12% badanych. To
zagadnienie ważne dla lepszego społecznego funkcjonowania ulicy, zapewnienia lepszego dostępu do
punktów handlowych i usługowych. Ulica Grochowska, która jest bardzo długa, na licznych
fragmentach nie sprzyja pieszemu przemieszczaniu się – wąskie nie wyremontowane chodniki, duże
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odległości pomiędzy przejściami dla pieszych, ale także brak miejsc w których można byłoby się
zatrzymać i odpocząć – brakuje ławek (ich liczbę chciałoby zwiększyć 21% badanych), ale także miejsc
spotkań: kawiarni, restauracji przychylnych różnym pokoleniom, gdzie można byłoby usiąść w ogródku
w zasadzie nie ma. Zapotrzebowanie na atrakcyjne miejsca „sprzyjające zatrzymaniu się”, magnesy
wokół, których krystalizowałaby się struktura ulicy zasygnalizowało 28% badanych. „Potrzebne jest
logiczne kształtowanie ciągów pieszych”, któremu służy także lokalizacja punktów usługowych, ale i
ławek oraz małej architektury i skupisk zieleni. Ławki zdaniem respondentów powinny się jednak
znaleźć w miejscach, gdzie jest powód by się zatrzymać, w punktach węzłowych ulicy Grochowskiej, a
także na podwórkach i przystankach.
Uczestnicy konsultacji intuicyjnie wyczuwają, że w przestrzeni „niczyjej”, gdzie „nikt nie patrzy na
ulice” z ławek będą korzystać nieprawomocni użytkownicy – grupy pijące alkohol, których zachowanie
spowoduje konflikt z sąsiadami. Ożywienie przestrzeni publicznej jest związane z potrzebą
bezpieczeństwa. Ulica Grochowska by mogła być przestrzenią bardziej atrakcyjną społecznie powinna
być bardziej bezpieczna, szczególnie po zmierzchu kiedy się wyludnia, witryny są nieoświetlone i tonie
w mroku, który gęstnieje im bardziej oddalamy się od ulicy i wchodzimy w przestrzeń osiedli. Część
badanych (7%) uważa, że należy tu poprawić kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wiedzieliby tu więcej patroli i straży miejskiej, a także polepszenie oświetlenia.
Przestrzeń publiczna ulicy Grochowskiej i jej okolicy jak obserwują badani zmienia się, jednak ciągle
wymaga animacji na poziomie społeczno–kulturalnym i przestrzennym (8%). W działania animacyjne
zdaniem respondentów powinna włączyć się Dzielnica poprzez bardziej aktywną obecność w
przestrzeni miasta takich instytucji jak m.in. Centrum Promocji Kultury8, ale uczestnicy dostrzegali także
potencjał działań sąsiedzkich. Animacja społeczno-kulturalna powinna być powiązana z rewitalizacją i
obejmować m.in. tworzenie placów zabaw, także zadaszonych, ale i takich, które mogłyby się znaleźć
we wnętrzach, skwerów, wygradzanie bezpiecznych przestrzeni zabawy. Ważne jest takie
kształtowanie przestrzeni by była ona przyjazna użytkownikom w różnym wieku, także
niepełnosprawnym i matkom z dziećmi, i w różnych porach roku. Uczestnicy konsultacji wyróżniali
młodzież, jako grupę, dla której oferta dotycząca czasu wolnego jest nieatrakcyjna, a widać to na
podwórkach i ulicach wokół ul. Grochowskiej, gdzie młodzież przesiaduje, dlatego zdaniem badanych
ofertę do nich skierowaną należałoby poprawić.
Zwrócono uwagę na potencjał tymczasowego wykorzystania przestrzeni np. w postaci weekendowego
pchlego targu lub sezonowych kawiarni w parkach. Mieszkańcy chcieliby widzieć w przestrzeni
publicznej więcej imprez kulturalnych i działań sąsiedzkich, ale także miejsc: lokali użytkowych,
sklepów, klubokawiarni, księgarni, które zachęcałyby do spacerów. Z tym powiązana jest niechęć
wobec sklepów z alkoholem i ciucholandów wyrażana przez mieszkańców w rozmowach
towarzyszących wywiadom oraz poruszana przy pytaniu o nielubiane miejsca przy ul. Grochowskiej i w
jej okolicy. Uczestnicy konsultacji chcieliby by było tu chociaż „trochę jak na Saskiej Kępie”.
Przystosowanie ul. Grochowskiej i jej okolic do potrzeb użytkowników, wiązałoby się z
uatrakcyjnieniem oferty lokali użytkowych: handlowo-usługowych oraz stworzeniem miejsc kulturalnospołecznych (28% - Wykres 22). Uczestnicy konsultacji odczuwają konieczność jakiejś formy regulacji w
odniesieniu do usług, tak aby nie dominowały apteki, banki, ciucholandy i sklepy monopolowe, które
w tak dużej liczbie nie są potrzebne.
8

Centrum Promocji Kultury Praga Południe jest samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu m. st. Warszawy.
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Zdaniem samych badanych realizacja wielu z tych postulatów nie będzie możliwa bez poprawy
komunikacji Urzędu Dzielnicy ze wspólnotami mieszkaniowymi, których decyzje kształtują przestrzeń
nie tylko w sensie fizycznym – np. remonty elewacji, ale i społecznym - decyzje o pozwoleniu na
prowadzenie w parterach budynków sklepów z alkoholem. Wśród uczestników badania pojawiały się
głosy, że by ul. Grochowska stała się bardziej atrakcyjna potrzebna jest praca nad jej wizerunkiem, tak
by przyciągnąć tu mieszkańców z pozostałych dzielnic Warszawy. Promocji będzie sprzyjać EURO 2012,
ale uczestnicy konsultacji większe nadzieje wiążą z działającą w dawnym Instytucie Weterynarii
Sinfonią Varsovią, która za pięć lat ma się zmienić według wyłonionego w konkursie architektonicznym
projektu.

9. Wnioski
Mieszkańcy i użytkownicy ul. Grochowskiej i okolic chcą żyć lokalnie: zaopatrywać się w sklepach w
pobliżu domu, korzystać z usług, jednak częściej nie tylko z tych tradycyjnie rozumianych, ale chcieliby
także móc korzystać z oferty miejsc spotkań: kawiarni, klubokawiarni, lokali kulturalnych, takich jak
księgarnio-kawiarnia, czy kino oraz oferty lokali gastronomicznych bardziej zróżnicowanej niż ta
dostępna aktualnie. Szczególnie często zgłaszaną potrzebą było stworzenie baru mlecznego, ale także
restauracji na wysokim poziomie. Odpowiednie dopasowanie oferty lokali użytkowych może pobudzać
lokalne życie w dzielnicy, właściwie rozmieszczone usługi wspierają urbanistyczne kształtowanie
miasta, pozwalają częściej poruszać się pieszo, przyciągają różnorodnych użytkowników, ożywiając
tym samym przestrzeń publiczną.
Dostępność punktów handlowych i usługowych nie oznacza, że ich oferta jest w pełni
satysfakcjonująca. O satysfakcji kupujących, w przypadku małych sklepów, często decyduje dobry
kontakt ze sprzedawcą, przywiązanie. Często oferta małych sklepów lokalnych jest obiektywnie
postrzegana źle: są droższe, mają niewielki asortyment, ale są blisko, dlatego uzupełniają ofertę coraz
chętniej odwiedzanych małych marketów sieciowych. Zwracano uwagę, że oferta punktów
handlowych przy ul. Grochowskiej i jej okolicy, choć bogata, nie jest wystarczająco różnorodna i
powiązana z funkcjami ulicy jako przestrzeni publicznej. Konsultacje pokazały, że dostępność różnego
typu usług i sklepów bardzo dynamicznie się zmienia, jest wobec tego bardzo trudna do
monitorowania. Najemcy korzystają nie tylko z komunalnych lokali użytkowych, ale także z prywatnych
lokali użytkowych dostępnych na rynku. Sytuację reguluje „niewidzialna ręka rynku”: ceny
kształtowane są przez podaż i popyt na lokale. W tej sytuacji najgorzej radzą sobie miejsca, które nie
pozwalają na zarobienie na wysoki czynsz – dlatego warto, by dzielnica wspierała te usługi, które na
wolnym rynku radzą sobie źle, ale jest na nie społeczne zapotrzebowanie, co pokazały
przeprowadzone konsultacje. Ważne jest by myśleć o różnych możliwych modelach takich miejsc nie
ograniczając się jedynie do obniżenia stawek czynszu. Konsultacje społeczne dotyczące ul.
Grochowskiej i jej okolicy pokazały, że niezbędna jest refleksja nad tym czym jest usługa społecznie
potrzebna. Zaangażowanie uczestników konsultacji pokazuje, że aby polityka lokalowa Dzielnicy
mogła odpowiadać na ich potrzeby, uzupełniać luki, które powstają kiedy wszystkie typy usług są
zmuszone konkurować ze sobą na wolnym rynku najmu lokali. Należy zadbać by dialog z
mieszkańcami i użytkownikami ul. Grochowskiej i jej okolic dotyczący zapotrzebowania na usługi był
kontynuowany.
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9.1 Rekomendacje
Analizując wyniki konsultacji społecznych można sformułować rekomendacje, które mogą pomóc w
dopasowaniu oferty lokali użytkowych należących do Dzielnicy Praga Południe do potrzeb wyrażonych
przez uczestników konsultacji.

→

Konkursy celowe i konkursy idei na najem lokali użytkowych

→

Lepsza strategia informacyjna o komunalnych lokalach użytkowych

→

Modernizacja lokali użytkowych

→

Rozwój usług – rozwój miasta

Wskazane jest przeprowadzenie konkursów celowych na lokale, na które w konsultacjach
zapotrzebowanie zgłosili mieszkańcy, w tym szczególnie na miejsca spotkań i obiekty społecznokulturalne. Konkursy mogłyby obejmować program, sposób funkcjonowania tych lokali - to sugestia
płynąca od badanych. Jeden z młodych mieszkańców ul. Grochowskiej zauważył, że są osoby, które
chciałby prowadzić klubokawiarnię na Kamionku, to często młodzi ludzie, którzy takie zajęcie traktują
jak sposób na życie, trzeba jednak umiejętnie do nich dotrzeć np. poprzez organizacje studenckie,
media, radio. Sposób ogłaszania konkursów sprawia, że wiele osób, które mogłoby mieć ciekawy
pomysł na działalność na Pradze Południe, nie dowiaduje się o nich. Konkursy powinny być powiązane
z rozważeniem różnych modeli wspierania działalności. Mogłoby to być np. powiązanie najmu lokali ze
wspieraniem młodych przedsiębiorców, rozwiązania ekonomii społecznej, programy aktywizacji
bezrobotnych, seniorów, a nie tylko prywatny inwestor. Można sobie wyobrazić, że kawiarnia, której
tak potrzebują mieszkańcy, jest prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę, stowarzyszenie, grupę
seniorów, czy młodych mam, każda z nich miałaby trochę inny program i odbiorców i wymagała
innego wsparcia od Dzielnicy.

Konsultacje pokazały, że konieczna jest poprawa przepływu informacji o wolnych komunalnych
lokalach użytkowych, a także uproszczenie procedury najmu. Należy zadbać o jasność i rzetelność
informacji umieszczanych na stronach internetowych. Ogłoszenia o lokalach mogłyby zawierać zdjęcia,
umiejscowienie na mapie, a także dokładniejszą charakterystykę, tak by po ich przeczytaniu
potencjalny najemca wiedział, czy warto się danym lokalem interesować. Oprócz tego warto zadbać o
bardziej widoczną informację o lokalach wystawionych w konkursie, która jest umieszczana na
witrynach sklepów. Często kartka z ogłoszeniem pozostaje niezauważona.
Zasoby lokali użytkowych, na co zwracali uwagę przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu często
są niedostosowane do prowadzenia w nich działalności, lub wymagają dużych nakładów na remont.
Myśląc o tworzeniu miejsc węzłowych w dzielnicy, które były by magnesami krystalizującymi strukturę
dzielnicy budującymi jej wizerunek i wspierającymi funkcjonowanie społeczne wskazana jest
modernizacja lokali. W przypadku, gdy modernizacja nie jest możliwa, stawka czynszu powiązana z
zapisami umowy powinna zobowiązywać najemcę do remontu.

Chaos urbanistyczny był elementem, na który zwróciło uwagę wielu badanych, wiążąc go z
nieprzemyślaną strukturą usług, a także podzieleniem ulicy przez infrastrukturę. Przedsiębiorcy zwrócili
uwagę, że w związku z tym ul. Grochowska jest ulicą niejednorodną, są fragmenty, gdzie dobrze
prowadzi się punkty handlowo-usługowe, ale są na niej również tzw. martwe miejsca. Wskazaniem
płynącym z konsultacji jest myślenie urbanistyczne powiązane z funkcjami handlowo-usługowymi ulicy
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i działania zmierzające do jej zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania zachęcające do ruchu pieszego i
rowerowego (zgłaszana przez użytkowników potrzeba stworzenia ścieżek rowerowych), tworzenie
miejsc węzłowych z różnorodną ofertą, połączone z ożywieniem przestrzeni publicznej ulicy: ogródki,
stoliki przed punktami usługowymi (jest ich na ul. Grochowskiej bardzo mało), ławki w przestrzeni
publicznej. Rozwój usług powinien wspierać funkcjonowanie ulicy także wieczorem. Dziś ul.
Grochowska po zmroku jest uśpiona. Wiąże się to ze wskazaniem do promocji dbania o estetykę
witryn, ich rozświetlenia. Wystawy sklepów i punktów usługowych nie przyciągają dziś wzroku
przechodniów. Pomysłem, który padł w konsultacjach jest stworzenie akcji informacyjno-szkoleniowej,
wydanie broszury dla najemców o tym, jak urządzać wystawy by wizerunek ulicy stawał się bardziej
atrakcyjny. To strategia, która stosowana jest przez centra handlowe, które dają swoim najemcom
wskazania do aranżacji wystaw, dzięki czemu unikają chaosu, a wystawy są atrakcyjne.
Tworzenie punktów węzłowych i miejsc generujących życie społeczne nie oznacza, że powinny one
funkcjonować wyłącznie w postaci centrów. Konsultacje pokazały potrzebę tworzenia miejsc
osadzonych lokalnie w tkance dzielnicy. To ważne, ponieważ nie wszystkie lokale komunalne są
położone atrakcyjnie z perspektywy prowadzenia w nich działalności handlowej. Mogłyby one zatem
być wykorzystywane na miejsca spotkań bardziej lokalne np. Kluby Mam.
Wspieranie działających lokalnie punktów usługowych i sklepów, to nie tylko polityka lokalowa
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, ale także myślenie bardziej szerokie, powiązane np. z
ograniczeniami w powstaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie dzielnicy.

→ Różnorodność oferty

Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że oferta handlowo-usługowa w ostatnich latach staje się coraz
mniej różnorodna. Kiedyś przy ul. Grochowskiej i w jej okolicy istniało wiele obiektów handlowousługowych. Dziś dominują apteki, sklepy z alkoholem, banki, sklepy z używaną odzieżą. ZGN zarządza
tylko częścią lokali użytkowych, ale poprzez swoją politykę lokalową może wpływać na różnorodność
oferty, a przez to na ożywienie przestrzeni publicznej miasta. Wiele z postulatów zgłaszanych przez
mieszkańców może być trudnych w realizacji z uwagi na brak wolnego lokalu o odpowiedniej
powierzchni. Warto wtedy myśleć o możliwościach czasowego wykorzystania przestrzeni
Przykładami takich działań mogą być zgłaszane przez mieszkańców podczas konsultacji pomysły na
pawilon w parku – kawiarnię, zadaszony plac zabaw, czy organizację targów na świeżym powietrzu
np. weekendowe targi stoiska z książkami w wyznaczonym przez dzielnicę miejscu.

→ Wspieranie i promocja wiedzy o tym, co już jest

Istotne jest, by zapewnić wsparcie dla istniejących usług o znaczeniu społecznym - promocję
istniejących zakładów rzemieślniczych, punktów usługowych, sklepów. Ważne jest także podjęcie
działań społeczno-kulturalnych, wzmacnianie tożsamości z dzielnicą, zachęcanie do korzystania z oferty
usłgowo-handlowej dostępnej lokalnie. Ważne jest by dostrzec to, co tworzy tożsamość dzielnicy, to
np. pawilon z rurkami z kremem na Rondzie Wiatraczna. Te działania powinny być powiązane z
promocją wiedzy o przeszłości dzielnicy, co może wspierać budowanie sąsiedzkiej wspólnoty
terytorialnej.
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→ Monitorowanie zapotrzebowania na usługi. Przepływ wiedzy projekty monitorujące jakość

życia w dzielnicy
Konsultacje pokazały jak bardzo ciekawy i ważny dla mieszkańców i użytkowników ul. Grochowskiej i
okolic okazał się temat usług. Bardzo chętnie korzystali oni z możliwości wypowiedzenia się. Przy tak
dużym obszarze objętym konsultacjami i ograniczonym czasie badania niemożliwe było zebranie
danych, które pozwoliłyby na dokładną analizę zapotrzebowania na usługi na każdym fragmencie ul.
Grochowskiej. Wskazane jest jednak, by taki monitoring jakości życia w dzielnicy - z czym dostępność
usług jest ściśle powiązana - był prowadzony. Mógłby on przyjąć formę dużego projektu badawczego,
lub/i wykorzystującego narzędzia internetowe w rodzaju platformy www.fixmystreet.com na którym
mieszkańcy mogą zgłaszać problemy, które napotykają w codziennym życiu w swojej dzielnicy.
Prowadzanie tego rodzaju monitoringu powinno być realizowane we współpracy z instytucjami
badawczymi, uczelniami wyższymi, podmiotami aktywnymi w dzielnicy: wspólnotami
mieszkaniowymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami.
9.2 Co się stanie z wynikami konsultacji? Debata podsumowująca
Konsultacje zakończyła debata, która odbyła się 21 października 2010 w Centrum Promocji Kultury. W
obecności przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga Południe i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy omówiono wyniki konsultacji. Mieszkańcy i bywalcy ulicy Grochowskiej i jej okolic
oraz przedstawiciele lokalnej prasy, którzy wzięli udział w spotkaniu, zadawali liczne pytania.
Interesowało ich, jakie są szanse na to, by wyniki konsultacji miały faktyczny wpływ na wynajem
lokali, a także jakie są procedury najmu i losów konkretnych lokali. Burmistrz Adam Grzegrzółka
zadeklarował, że Dzielnica jak najbardziej chce wykorzystać w kolejnych konkursach wiedzę płynącą z
konsultacji. Podkreślił jednak, że są liczne ograniczenia. Przede wszystkim takie, że lokale, które trafiają
na konkursową listę, często nie nadają się do pełnienia funkcji księgarni, klubokawiarni, czy baru
mlecznego. Jeśli takie lokale będą się zwalniać, Dzielnica będzie dokładała wszelkich starań, aby
uwzględnić w ogłaszanych konkursach preferencje dotyczące funkcji/najemców, w taki sposób, by
odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Spotkanie było też okazją do wymienienia się refleksjami na
temat funkcjonowania dzielnicy, ale także pomysłami. Jeden z uczestników zaproponował, by bardziej
aktywnie wykorzystywać tymczasowe formy korzystania z przestrzeni. Zanim powstanie księgarnia,
można przecież wydzielić teren pod weekendowy pchli targ z książkami. Na spotkaniu byli obecni
młodzi i zarazem nowi mieszkańcy okolic ul. Grochowskiej, którzy szukają lokali na pracownie
artystyczne i biura. Burmistrz wyjaśniał, jak wygląda procedura konkursowa i zachęcał do kontaktów z
dzielnicą. Duża liczba pytań o procedurę najmu pokazuje, że nie jest ona jasna dla potencjalnych
najemców. Informacja o wolnych lokalach użytkowych jest dostępna, ale by do niej dotrzeć, trzeba się
wykazać dużą determinacją. Uczestnicy spotkania zasugerowali, że do ogłoszeń o konkursach powinno
się wykorzystywać lokalne media, takie jak np. Mieszkaniec. Aktualny sposób promocji 9 sprawia, że
informacje często nie trafiają do zainteresowanych.
Jane Jacobs, amerykańska socjolog miasta i aktywistka, twierdziła, że miasta tylko wtedy mają szansę
zapewnić coś wszystkim swoim użytkownikom, gdy są przez nich wszystkich współtworzone.
Konsultacje społeczne na Pradze Południe pokazały, że mieszkańcy chętnie zabrali głos w dyskusji o
Gazeta, która została wyłoniona w przetargu, gdzie oprócz strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i tablicy w
urzędach, zamieszczane są informacje o aktualnych konkursach i lokalach użytkowych.

9
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usługach. Również zaangażowanie w konsultacje ze strony Urzędu Dzielnicy Praga Południe i
deklaracje z jego strony wskazują, że konsultacje będą szansą na współtworzenie lepszego miasta z
ofertą dopasowaną do potrzeb jego różnych mieszkańców i użytkowników.
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