Rejon placu Zawiszy – diagnoza społeczna
na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Michał Kocikowski
dr Magdalena Ochał
dr Anna Waligóra
Kolektyw Badawczy
Warszawa, 12/2018

Spis treści

•

Wprowadzenie do problematyki badania

3

•

Metodologia badania i źródła danych

7

•

Analiza tkanki społecznej i kapitału społecznego

10

•

Zabudowa rejonu placu Zawiszy

13

•

Analiza terenów zielonych rejonu placu Zawiszy

29

•

Analiza sytuacji komunikacyjnej

35

•

Analiza usług publicznych i komercyjnych

53

•

Podsumowanie

75

•

Wykaz źródeł wiedzy

78

Wprowadzenie do problematyki badania

Wprowadzenie do problematyki badania
Przedmiotem badania są informacje dotyczące rejonu placu Zawiszy dostępne w terenie
(zebrane w trakcie obserwacji i wywiadów z mieszkańcami i interesariuszami) i w internecie,
w tym w szczególności w dyskursie medialnym zogniskowanym wokół problematyki
wprowadzania zmian w badanej okolicy.
Badanie ma charakter eksploracyjny i opisowy, co oznacza, że podjęte w jego ramach
działania prowadzą do osadzenia dostępnej wiedzy obiektywnej (np. o stanie infrastruktury
drogowej, przyjętych rozwiązaniach komunikacyjnych i tym podobnych) w kontekście opinii
mieszkańców i innych interesariuszy badanego obszaru.
Celem operacyjnym badania jest kwerenda dostępnych informacji prowadząca
do wnioskowania o bieżących funkcjach, a także oczekiwaniach i wyobrażeniach dotyczących
zagospodarowania przestrzennego badanego rejonu.

Celem głównym badania jest dostarczenie Zamawiającemu rzetelnych, aktualnych,
osadzonych w kontekście socjologicznym danych niezbędnych do planowania zmian
w rejonie placu Zawiszy.
Badanie zrealizowane zostało w IV kwartale 2018 roku, na zlecenie Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy na potrzeby przygotowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Zawiszy. Prowadzone działania badawcze
realizowane są równolegle do konsultacji publicznych w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania tego terenu.

Charakterystyka rejonu placu Zawiszy
Plac Artura Zawiszy mieści się w warszawskiej dzielnicy Ochota, u zbiegu Al. Jerozolimskich,
ul. Raszyńskiej, ul. Grójeckiej i ul. Towarowej. Plac wybudowany został na przełomie 1823
i 1824 roku, co oznacza, że od przeszło 190 lat jego funkcje są dostosowywane do potrzeb
mieszkańców i interesariuszy tego rejonu.
Rejon placu Zawiszy skupia w sobie funkcje mieszkalne, usługowe (publiczne i komercyjne)
i transportowe. Na badanym terenie mieści się przedwojenna zabudowa mieszkaniowa,
punktowce oraz nieliczne domy wolnostojące z przeznaczeniem mieszkalnym lub użytkowym.
W obszarze placu Zawiszy lub jego bliskim sąsiedztwie funkcjonuje kilka dużych hoteli
(m. in. Hotel Radisson Blu Sobieski, Hotel Campanile Warszawa, Hotel Golden Tulip Warsaw
Centre) oraz biurowiec Millennium Plaza. Połączenie przestrzeni mieszkalnej z rozbudowaną
ofertą usługową powoduje problemy związane z niedoborem miejsc parkingowych.
Aktywność społeczna mieszkańców i interesariuszy rejonu placu Zawiszy ma silnie
zróżnicowany charakter odnoszący się do ww. specyfiki urbanistycznej badanego terenu.
Na rzecz rejonu placu Zawiszy działa między innymi stowarzyszenie Zielone Mazowsze
i Ochocka Wspólnota Samorządowa. Działalność społeczna na badanym terenie jest częściowo
zogniskowana wokół problematyki zachowania i rozwijania terenów zielonych w rejonie placu.
Na placu zbiegają się ważne arterie komunikacyjne miasta umożliwiające codzienny ruch
wahadłowy, zarówno zmotoryzowanych, jak też korzystających z komunikacji zbiorowej
warszawiaków i mieszkańców okolicznych miejscowości. Ruch ten odbywa się na dwóch
poziomach: dróg i przebiegającego pod placem tunelu kolejowego. W rejonie placu Zawiszy
zlokalizowanych jest kilkanaście przystanków autobusowych i tramwajowych.
Na badanym terenie planowana jest prywatna inwestycja, w efekcie której w bezpośrednim
otoczeniu placu Zawiszy ma powstać kolejna zabudowa biurowa. Rozważana jest także
przebudowa jednokierunkowego odcinka Al. Jerozolimskich, która ma usprawnić ruch
samochodowy ogniskujący się na rondzie stanowiącym centralny punkt placu.

Kolaż prezentujący perspektywę przedwojennych, znacznie
węższych Alej Jerozolimskich w okolicach placu Zawiszy,
http://mczerwonka.Pl/history/plac-zawiszy/

Mapa rejonu placu Zawiszy. Fragment załącznika do Uchwały
nr LXXIII/2071/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Metodologia badania i źródła danych

Metodologia badania i źródła danych
Przeprowadzone badania miały charakter indukcyjny. Oznacza to, że na podstawie
zgromadzonej za pomocą niżej wskazanych metod badawczych wiedzy fragmentarycznej,
wytworzony został ogólny obraz kontekstu socjologicznego planów zagospodarowania
przestrzennego rejonu placu Zawiszy.
Do sformułowania przedstawionych w niniejszym opracowaniu wniosków posłużyły wskazane
niereaktywne i reaktywne metody badawcze.
Analiza mediowa z elementami netnografii - objęła dane zawarte na stronach
internetowych, portalach społecznościowych oraz portalu YouTube, które zawierały zwrot
"plac Zawiszy" oraz jego odmiany. Do badania zostały wykorzystane zarówno dane
o charakterze artykułów, postów, jak też wideoklipów, jak i komentarze internautów
odnoszące się do wymienionych treści. Zaproponowana kategoryzacja stanowi połączenie
dwóch zmiennych: z jednej strony odwołuje się do oczekiwań sformułowanych
w powierzonym zadaniu badawczym; z drugiej natomiast dąży do oddania faktycznych
społecznych uwarunkowań lokalnych towarzyszących przestrzeni poddanej analizie.

Spacer badawczy – objął cały badany teren. Jego realizacja miała na celu weryfikację analizy
mediowej oraz konfrontację zebranych danych z rzeczywistością funkcjonowania rejonu placu
Zawiszy.
Kwerenda urbanistyczna – miała charakter ilościowy i posłużyła do wzbogacenia wiedzy
zebranej dzięki ww. badaniom jakościowym. Do jej przeprowadzenia zostały wykorzystane
dane zawarte w oficjalnych dokumentach dotyczących przygotowania planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Zawiszy oraz dane dostępne
m. in. za pomocą Google Street View.

Obserwacja
uczestnicząca
–
służyła
rozpoznaniu
zidentyfikowanych za pomocą analizy mediowej i spaceru
badawczego
problemów.
W
ramach
obserwacji
przeprowadzono
liczenie
pojazdów
zaparkowanych
na ogólnodostępnych parkingach wzdłuż ulic oraz na parkingu
u zbiegu ul. Grójeckiej i Al. Jerozolimskich. Liczenie
przeprowadzono w określonych odstępach czasu w dni
robocze i weekend (od wczesnego rana do późnego wieczora).
Wywiady pogłębione – łącznie przeprowadzono 21
wywiadów z osobami w różny sposób związanymi z badanym
rejonem. W gronie rozmówców znalazły się osoby:
• młode (do 30 roku życia włącznie),
• w średnim wieku (pomiędzy 30 a 50 rokiem życia włącznie),
• starsze (powyżej 50 roku życia).
Wśród nich byli wieloletni mieszkańcy rejonu oraz osoby
mieszkające od niedawna (w tym wynajmujące mieszkanie),
osoby pracujące w granicach rejonu i jego najbliższej okolicy,
dawni mieszkańcy rejonu odwiedzający rodzinę i znajomych
nadal mieszkających w rejonie.
Wywiady przeprowadzone były częściowo w terenie (badacze
prosili o rozmowę osoby spotkane na ulicach rejonu)
częściowo zaś podczas umawianych spotkań (np. z krewnymi
lub znajomymi respondentów). Rozmowy prowadzone były
w oparciu o dyspozycje odpowiadające zagadnieniom
poruszanym w diagnozie społecznej trwały od 10 do 30 minut.

Charakterystyka respondentów
Kobieta, 30+, mieszka w okolicach placu Zawiszy, przy ulicy
Srebrnej. Pracuje jako instruktorka tańca.
Do udziału w badaniu zaprosiliśmy osoby, które, ze względu na miejsce zamieszkania
lub swoje codzienne aktywności, są związane z rejonem placu Zawiszy. Wzięły w nim udział
zarówno kobiety jak i mężczyźni w zróżnicowanym wieku. Były to osoby aktywne zawodowo,
studenci oraz seniorzy. Poniżej zaprezentowano sylwetki wybranych respondentów.

Kobieta, studentka III roku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Mieszka
na Śródmieściu. Porusza się przede wszystkim samochodem, sporadycznie korzysta
z komunikacji miejskiej.
Mężczyzna, ok. 20 lat, student Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Od roku mieszka z kolegą w mieszkaniu przy urzędzie dzielnicy. Wcześniej w tym mieszkaniu
mieszkała jego babcia. Bywa w okolicy od wielu lat.

Mężczyzna, 60+, nieaktywny zawodowo, mieszka przy ulicy
Dalekiej, wcześniej z żoną, która zmarła. Ma problemy
ze swobodnym poruszaniem się. W codziennych sprawach
pomaga mu córka, która pracuje w okolicy.
Kobieta, 19 lat, uczennica klasy maturalnej. Od 4. roku życia
mieszka z rodzicami przy placu Zawiszy.
Kobieta, ok. 40 lat. Mieszka przy skrzyżowaniu ul. Grójeckiej
i ul. Niemcewicza, pracuje w centrum, dużo spaceruje
po okolicy.
Kobieta, ok. 60 lat. Od niedawna na emeryturze, mieszka
przy skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Asnyka, rowerzystka.

Kobieta, 28 lat, na co dzień mieszka na Mokotowie, ale przy placu Zawiszy jest kilka razy
w tygodniu - chodzi tu na siłownię (lokalizacja wybrana ze względu na trenera
personalnego), a także korzysta z usług księgowej. Na co dzień porusza się samochodem.
Z wykształcenia jest historykiem sztuki.

Mężczyzna, ok. 35 lat. Mieszka przy skrzyżowaniu
ul. Niemcewicza i Raszyńskiej, rowerzysta, pracuje
na Służewcu. Na spacerze z psem. Mieszka od niedawna
na terenie dzielnicy.

Kobieta, 27 lat, od 6 do 18 roku życia mieszkała z rodzicami przy placu Zawiszy.
Po wyprowadzce odwiedza rodziców minimum raz w tygodniu, często spędza u nich
weekendy. Ma w okolicach placu sporo znajomych z dzieciństwa i okresu dorastania.
Aktywna zawodowo.

Mężczyzna, ok. 70 lat, mieszka tuż koło Urzędu
od kilkunastu lat. Ma psa z którym wychodzi na spacery
po okolicy. Mieszka z żoną w niedużym mieszkaniu (dwa
małe pokoiki).
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Analiza tkanki społecznej i kapitału społecznego
Struktura społeczna rejonu placu Zawiszy jest powiązana z rodzajem zabudowy
mieszkaniowej tego terenu. Mieszkańcy podkreślali, że w tej okolicy jest wiele niedużych
lokali mieszkalnych, często jedno- lub dwupokojowych. Badany obszar zamieszkują więc
głównie osoby starsze, mieszkające tu często od wielu lat, oraz osoby młode, które
wynajmują lub odziedziczyły tu mieszkania i traktują je jako tymczasowe, odpowiednie
np. na czas studiów i początków pracy zawodowej. Wysoko cenią sobie centralną lokalizację
i dobrą komunikację z resztą miasta, ale planują zmianę mieszkania na większe, gdy tylko
będzie to możliwe. Widoczna jest więc duża rotacja wśród nowych mieszkańców.
Ze względu na nieduży metraż mieszkań, niską jakość powojennej zabudowy oraz dużą liczbę
mieszkań komunalnych w budynkach przedwojennych, badany teren opiera się gentryfikacji,
obserwowanej np. w bliskim sąsiedztwie, w kamienicach Starej Ochoty. Jednocześnie jednak
mieszkańcy podkreślają, że jest tu coraz mniej problemów związanych z patologiami
społecznymi i okolica ta stała się w ostatnich latach bardziej bezpieczna.
Starsze pokolenie wymiera, pojawia się więc coraz więcej nowych mieszkańców, w tym
przede wszystkim osób młodych i/lub obcokrajowców. Wraz z nimi pojawiają się też nowe
zwyczaje, coraz większa anonimowość i brak nowych sąsiedzkich znajomości. Wciąż jednak
dużo osób zna się od lat, a relacje te przechodzą często na kolejne pokolenia. Zdarza się więc,
że osoby młode pomagają swoim starszym sąsiadom. Najbardziej zażyłe kontakty sąsiedzkie
utrzymują seniorzy. Ponieważ mieszkania są małe, nie mają dość przestrzeni
do organizowania spotkań, najczęściej korzystają więc z lokalnych kawiarni. Brakuje
im miejsc, w tym przestrzeni rekreacyjnych, które sprzyjałyby integracji mieszkańców
"Kapitał społeczny odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i
powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania."
(Putnam R.,1995, Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s.258.)

To jest bardzo specyficzna dzielnica, ponieważ ona jest
pełna wymierającego pokolenia. I to jest tak,
że faktycznie, ja to widzę nawet w swoim bloku,
że są ludzie bardzo, bardzo starsi, tacy zaawansowani.
Nawet jak sobie w windzie jeździmy to np. pan mówi:
o już tyle młodych tutaj w tym bloku, jeszcze tylko
my zostaliśmy i tam pan na 3. piętrze, i pan na 7. piętrze,
i na to miejsce przychodzi bardzo dużo takich młodych
ludzi. Jak się stanie pod Żabką to z kolei jest swojsko
i trzeba uważać na latające piwo i jakieś awantury.
[K_30]
W moim bloku np. sporo jest ludzi młodych-przyjezdnych,
sąsiedzi starsi już umierają. Bardzo to się zmieniło, kiedyś
znałam każdego, kto wsiada do windy, dziś już
niekoniecznie. Dużo też jest obcokrajowców.

[K_27]

Analiza tkanki społecznej i kapitału społecznego
Podobnie jak inne centralnie położone części Warszawy, plac Zawiszy posiada swoją
reprezentację w organizacjach obywatelskich, w których, z perspektywy samorządowej
lub trzeciosektorowej, realizowane są postulaty związane z troską o tak zwane dobro
wspólne. Analizując dane dostępne w internecie, można stwierdzić, że organizacje
pozarządowe posiadają i wyrażają opinie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania
badanej przestrzeni miejskiej. Dowodem na to jest wypracowane stanowisko
w kwestiach inwestycyjnych. Na przykład Ochocka Wspólnota Samorządowa upatruje
w rozpisaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla całej dzielnicy szansę
na poprawę jakości życia mieszkańców rejonu placu i całej dzielnicy Ochota.
Dalsze nowe inwestycje o charakterze mieszkaniowym czy biurowym powinny ustąpić na
rzecz inwestycji mających na celu modernizację tego, co już istnieje. Wolne przestrzenie,
jakie pozostały na terenie dzielnicy, powinny być przeznaczane
na tereny rekreacyjne i polepszające życie obecnych mieszkańców Ochoty. Będziemy
stanowczo przeciwstawiać się dalszemu „zagęszczaniu” naszej dzielnicy. Jedyną gwarancją
ograniczenia samowoli inwestycyjnej są plany miejscowe. Chcemy doprowadzić w najbliższej
kadencji do objęcia całej naszej dzielnicy miejscowymi planami zagospodarowania.
https://iochota.pl/artykul/program-wyborczy-ochockiej/503200

Ważną cechą placu Zawiszy jest jego tranzytowy charakter
potęgowany przez intensyfikujący się ruch drogowy.
Przekłada się to na charakter rejonu, który jest traktowany
jako niesprzyjający dla pieszych, zwłaszcza dla osób
starszych, trudny do przemierzania oraz ubogi w tereny
zielone.

Asfalt rozlewa się we wszystkich kierunkach - w pięć
szerokich ulic. Przedostanie się na drugą stronę
wschodniego czy zachodniego ramienia placu wymaga
pokonania 70-90 metrów. W efekcie zamiast zachęcać
do spędzania czasu wolnego, przestrzeń placu zachęca
raczej do jak najszybszego jej opuszczenia.
(Do pośpiechu zmuszają też ustawienia świateł
dla pieszych, będące pochodną dużych odległości
do pokonania.)
http://zm.org.pl/?a=zawiszy-166
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Analiza terenów zielonych rejonu placu Zawiszy
Na badanym terenie istnieją „miejsca zielone” z drzewami liczącymi sobie prawdopodobnie
tyle lat, ile mają poszczególne budynki mieszkalne rejonu placu Zawiszy. Uwagi mieszkańców
odnoszące się do ewentualnych przyszłych zmian w badanym obszarze formułowane są
z wyrazem troski o zabezpieczenie drzew i krzewów rosnących w rejonie objętym badaniem.
W naszej dzielnicy sadzi się wiele drzew, jednak mogłoby być ich jeszcze więcej.
https://iochota.pl/artykul/program-wyborczy-ochockiej/503200
W 2016 roku, w odniesieniu do samego ronda mieszczącego się na placu, został
sformułowany pomysł jego przekształcenia w zielone centrum badanej części dzielnicy
Ochota. Na poniższym zdjęciu została zaprezentowana koncepcja przekształcenia placu i choć
nie została ona wcielona w życie, nadal inspiruje mieszkańców rejonu placu Zawiszy
do formułowania podobnych do przedstawionych w projekcie oczekiwań co do przebudowy
jego centralnej części.
W kontrze do pomysłu uatrakcyjnienia przestrzeni placu Zawiszy pozostają argumenty
związane z funkcją komunikacyjną, jaką to miejsce pełni dla Warszawy. Argument
o przekształceniu w zieloną przestrzeń wspólną jest strącany zanieczyszczeniem powietrza
spalinami oraz hałasem wynikającym z intensywnego ruchu ulicznego sprawiającym,
że w badanym obszarze przebywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Rysunek 3. Propozycja przebudowy placu Zawiszy przygotowana
w ramach projektu "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni
przyjaznej dla wszystkich", http://zm.org.pl/?a=zawiszy-166

Po co komu dostępny plac Zawiszy? Żeby siedzieć w kawiarni w smrodzie spalin samochodów, które wtedy totalnie już go zakorkują całodobowo? Nie lepiej zrobić
skrzyżowanie wielopoziomowe i zapewnić płynny ruch samochodowy i tramwajowy a plac miejski jak ktoś chce to ma pl. Piłsudskiego, Łazienki, Pole Mokotowskie
i inne tego typu tereny wypoczynkowe a nie plac Zawiszy gdzie krzyżują się od chyba 200 lat główne arterie stolicy. (pisownia oryginalna)
Komentarz do artykułu, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20290555,pl-zawiszy-jak-sie-zmieni-miejski-plac-czy-wiezowiec-i.html

Analiza terenów zielonych rejonu placu Zawiszy
Stanowiska dotyczące zagospodarowania rejonu placu Zawiszy ścierają się, natomiast
stronnicy żadnego z proponowanych rozwiązań nie kwestionują wartości jaką dla badanego
terenu stanowi zieleń.
Osoby biorące udział w badaniu, niezależnie od wieku, twierdziły, że w badanym rejonie
brakuje ogólnodostępnej zieleni. Jej brak jest szczególnie dotkliwy dla właścicieli psów i osób
o ograniczonej mobilności – ci rozmówcy potrzebowaliby miejsca do spacerów blisko miejsca
zamieszkania. Tymczasem dłuższy spacer po terenach zieleni oznacza konieczność udania się
do większego parku (wymieniano Pole Mokotowskie, Zieleniec Wielkopolski, park
Szczęśliwicki, skwer im. Sue Ryder, oraz tereny nad Wisłą), co dla osób mobilnych nie stanowi
większego problemu. Jedna z rozmówczyń zauważyła, że na Pole Mokotowskie można przejść
terenami zielonymi.
Zwracano uwagę, że zieleń która jest na terenie objętym badaniem lub w jego bliskim
sąsiedztwie jest zaniedbana (skwer na placu Narutowicza) lub niedostępna (tereny zielone
przy Szkole Podstawowej nr 97, teren Filtrów, podwórka okolicznych kamienic, ogrodzone
tereny wokół bloków). Tam gdzie zieleń jest dostępna (wokół bloków pomiędzy ul. Grójecką,
ul. Spiską i Al. Jerozolimskimi) brakuje małej architektury, która służyłaby spędzaniu czasu
w tym miejscu.
Dla mieszkańców okolicy jasne jest, że przy tak gęstej zabudowie nie można mówić
o stworzeniu większych terenów zielonych. Sugerują jednak zadbanie o istniejącą zieleń,
udostępnienie tych miejsc, które teraz są zamknięte i wprowadzenie małej architektury
sprzyjającej przebywaniu na zewnątrz. Szczególnie dla osób starszych miejsca, w których
można przysiąść (np. parklety) w drodze po zakupy czy do urzędu byłyby korzystnym
rozwiązaniem.

Nie ma tu właściwie niczego, co można by nazwać terenami
zielonymi lub rekreacyjnymi. Jeśli chce się wypocząć
lub posiedzieć w spokoju, to jeździ się dalej – na Pola
Mokotowskie czy nad Wisłę. Nie wiem, czy dałoby się tu coś
zrobić. Byłoby to problematyczne, bo okolica ta jest
po prostu głośna ze względu na ruch samochodów. Być może
teren jakiś odcięty dźwiękowo i wizualnie, by się sprawdził,
ale na coś takiego miejsce jest jedynie na zamkniętych
podwórzach, np. za pierwszą kamienicą przy Zawiszy na rogu
z Raszyńską, zaraz przed Toi-Toi-em (wieżowiec Millenium
Plaza – przyp. red.). Tam można by zorganizować miejsce
do siedzenia i spędzania czasu. [K_23]13
Terenów zielonych jest tu bardzo mało. Najważniejszy jest
na pewno plac Narutowicza – trochę dalej od Zawiszy, ale
to jedyne miejsce, gdzie jest miejsce na więcej zieleni. Tam
da się też zrobić miejsca do siedzenia i nie jest tak głośno, jak
przy Grójeckiej za Niemcewicza i przy Alejach Tyle tylko,
że to miejsce jest w strasznym stanie i trzeba się nim zająć.
Korzystam także z innych parków, ale jeżdżę do nich rowerem,
bo są za daleko. Najczęściej jadę na Pola Mokotowskie. Na tym
terenie przydałoby się więcej zieleni, ale może nie ma
co przesadzać – najlepiej byłoby ułatwić dojazdy do parków,
które są w pobliżu i naprawić plac Narutowicza. [K_60]

Analiza terenów zielonych rejonu placu Zawiszy
Place zabaw są równie nieliczne jak tereny zielone. Poniższe zdjęcie przedstawia jedyny
ogólnodostępny plac w badanym rejonie. Niestety wbrew deklarowanemu w regulaminie
(niebieska plansza na zdjęciu) ogólnodostępnemu charakterowi był on odgrodzony
od osiedla płotem z bramką zamkniętą na kłódkę.

Zieleni jest tutaj mało, szczególnie z perspektywy kogoś, kto
ma psa. Nie ma gdzie chodzić na spacery, nie ma go gdzie
puścić, żeby się wybiegał. Chodzę zasadniczo tylko
po trawnikach przy ulicy, czasem zajdziemy na plac
Narutowicza, który jest bardzo brzydki. W weekendy zabieram
psa do parku, najczęściej na Pola Mokotowskie. Przydałoby się
coś takiego w pobliżu. Może odnowienie i przearanżowanie
placu Narutowicza by coś w tym zmieniło. [M_35]
Najbliższe tereny zielone to Filtry, dalej są też przy Dworcu
Zachodnim i Pola Mokotowskie. Wszystko jest relatywnie
blisko, ale jednak nie na miejscu. Ładnie jest też na Żwirki
i Wigury, tam jest aleja lipowa. Filtry są za to przyjemne
nawet do spacerowania wokół. Co fajne, od Raszyńskiej do Pól
Mokotowskich można przejść terenami w miarę zielonymi,
to bardzo przyjemne. [K_40]

Zieleni w okolicy zasadniczo nie ma, nie ma gdzie usiąść, wyjść na krótki spacer po drodze
na zakupy. Jednocześnie zieleń i otwarte przestrzenie są, ale zamknięte – na podwórkach
kamienic, na szkolnych terenach. Nie ma tu miejsca na zrobienie nowego parku,
bo zabudowa jest gęsta, a poza nią są tylko ciągi wielkich ulic. Jednak może rozwiązaniem
byłoby otworzenie terenów przy placówkach publicznych, jak na przykład przy szkole przy
Spiskiej albo przy szkole przy Raszyńskiej. Po godzinach zajęć można byłoby tam zrobić
miejsca do siedzenia i spotkań. [M_60]

Większość Ochoty jest zielona, są drzewa i trawniki
przy drogach. Mało kto to docenia, bo wszyscy chcą parków,
a te rzeczy już są, tylko zaniedbane. Warto byłoby bardziej
o nich pomyśleć, może zrobić trochę mniej miejsc
parkingowych i poprawić drzewa i trawy, które już są. Poza
tym niedaleko są różne parki, jest park przy placu
Narutowicza, gdzie można posiedzieć i porozmawiać, są Filtry,
są Pola Mokotowskie jak się chce iść na dłuższy spacer. Zieleni
nie brakuje, tylko trzeba zadbać o nią. [K_70]

Tereny zielone i rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne ogólnodostępne

Tereny zielone i rekreacyjne o ograniczonej dostępności

Zieleń uliczna

Plac zabaw

Tereny zielone i rekreacyjne

Analiza sytuacji komunikacyjnej

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja samochodowa

Problemy związane z istniejącymi w rejonie placu Zawiszy rozwiązaniami komunikacyjnymi
stanowią najważniejszy i najczęściej przewijający się kontekst trwającej debaty o tym, jak
powinien się zmieniać badany obszar. Dyskusji podlega przede wszystkim rejon ronda na
placu Zawiszy, od którego rozchodzi się pięć ważnych dla dzielnicy Ochota i całej Warszawy
arterii komunikacyjnych. Na zdjęciach został zaprezentowany sposób organizacji ruchu
drogowego wokół ronda oraz jego natężenie w różnych porach doby.

Widok na plac Zawiszy ok. 5:00, dzień roboczy

Widok na plac Zawiszy ok. 9:00, dzień roboczy

Widok na plac Zawiszy ok. 23:00, dzień roboczy

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja samochodowa
Ważny i szeroko dyskutowany problem stanowi reorganizacja ruchu w Al. Jerozolimskich
z jednokierunkowego na dwukierunkowy oraz odciążenie ruchu na ul. Niemcewicza.
O tym jak ważny jest plac Zawiszy, jego przebudowa i wybudowanie brakującej nitki Alej
Jerozolimskich dyskutowaliśmy często. Poruszaliśmy tę kwestię na wielu możliwych
spotkaniach i konsultacjach. W ostatnim czasie przy okazji zupełnie nietrafionego pomysłu
jakim była budowa parkingu podziemnego pod Szkołą Podstawową nr 97 przy ulicy Spiskiej 1
postulat ten wybrzmiał bardzo głośno. Odnosząc się do faktów, zdjęć i obserwacji najbliższej
okolicy pokazaliśmy, że ulica Niemcewicza nie jest już w stanie przerobić takiego natężenia
ruchu kołowego.
https://iochota.pl/artykul/jaki-plan-miejscowy-dla/559180
Mieszkańcy i interesariusze proponują także różne rozwiązania modernizacyjne dotyczące
zarówno samych pasów jezdni jak i przylegających do nich parkingów.

Jeśli Raszyńska wjazd ma 1 pas to po co kontynuowac dalej 2 pasy w kierunku pomnika??
z jednego pasa nalezy tam zrobic pas do parkowania. potem dwukierunkowa DDR I chodnik
wolny od aut. (pisownia oryginalna)
Komentarz do artykułu, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20290555,plzawiszy-jak-sie-zmieni-miejski-plac-czy-wiezowiec-i.html

W dyskursie społecznym, również w ramach prowadzonych
równolegle konsultacji społecznych, rozważane jest
zwiększenie liczby poziomów ruchu samochodowego
na rondzie. Mieszkańcy i interesariusze dostrzegają także
potencjalny problem komunikacyjny w realizacji inwestycji
budowlanej na terenie prywatnej działki, która znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie ronda na placu Zawiszy, a której
właścicielem jest firma Ghelamco.
Kompletne bzdury, ul Daleka jest małą uliczka i nie przejmie
komunikacji samochodowej z Grójeckiej nawet gdy zostanie
ona ograniczona , wiezowwiec Ghelamco powstanie
bo to el rozwoju biznesu w powiązaniu z Wolą
a dwupoziomowey pl Zawiszy to oczekiwanie Ochoty,Woli
(pisownia oryginalna)
Komentarz do artykułu,
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20290555,p
l-zawiszy-jak-sie-zmieni-miejski-plac-czy-wiezowiec-i.html

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja samochodowa
Rozważania dotyczące sytuacji komunikacyjnej w rejonie placu Zawiszy mają różną skalę
i charakter. W dyskursie społecznym pojawiają się głosy skupione na tym, że każda zmiana
w tym obszarze wywoła kolejne, tymczasowe lub stałe trudności komunikacyjne i dlatego
reorganizacja ruchu na placu nie powinna być drastyczna. Inne głosy wykorzystują podobną
argumentację, żeby wykazać, że plac należy poddać gruntownej modernizacji z budową
wielopoziomowych dróg włącznie.
Tak jak zasadniczo popieram inicjatywy służące ograniczeniu ruchu samochodowego, odcięcie
dostępu do Grójeckiej to idiotyzm... Spowoduje zupełnie niepotrzebne zwiększenie natężenia
ruchu na wszystkich innych ulicach umożliwiających dojazd do niej. Co dałoby pewną korzyść,
ale pewnie nigdy nie zostanie zrealizowane to uspokojenie ruchu na powierzchni (potencjalnie
przewężenie na wjeździe w Grójecką), ale przy zapewnieniu przejazdu bezkolizyjnego (tunel)
na Jerozolimskich. To oczywiście czyste sci-fi w Polsce, ale w ten sposób przejazd samochodem
byłby łatwiejszy i rondo łatwiej przekształcić w przyjaźniejsze dla pieszych/rowerzystów, etc.
(pisownia oryginalna)
Komentarz do artykułu, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20290555,plzawiszy-jak-sie-zmieni-miejski-plac-czy-wiezowiec-i.html
Wśród wielu krytycznych opinii związanych z utrudnieniami w ruchu samochodowym
dostrzegalne jest głębokie zrozumienie wśród mieszkańców dla poziomu komplikacji
problemu modernizacji komunikacyjnej rejonu placu Zawiszy. Badani stosunkowo często
sygnalizowali potrzebę budowy jezdni Alej Jerozolimskich w kierunku placu Zawiszy, nawet
gdy wątpili, by to rozwiązanie uspokoiło ruch na ul. Grójeckiej i rozładowało korki. Nie mniej
istotne dla mieszkańców jest wyprowadzenie ruchu z ul. Niemcewicza, gdyż samochody
skręcające z tej ulicy w ul. Grójecką w stronę placu często blokują skrzyżowanie i ruch
tramwajów.

To jest kocioł, jeśli chodzi o samochody. Przyjemnie jeździ się
tramwajami, ale samochody mają straszną sytuację
i zwykle stoją. Nie są przebite aleje, a wszyscy o tym mówią,
bo są tam tylko parkingi. Teraz korek zaczyna się
od Dalekiej albo i Wawelskiej. To rondo było
tu przebudowywane, ale nic to nie poprawiło.
Przynajmniej nie widać
tego dla mnie. [K_40]
Jesteśmy niemal w samym centrum, to chyba największy plus
tego miejsca; Tu są ciągle korki. Skąd bym nie przyjechała,
o której bym nie jechała,
wiecznie stoję w korku. [K_28]

Analiza sytuacji komunikacyjnej – parkowanie
Poza głównym problemem korków w rejonie placu w godzinach szczytu badani zwracali
uwagę na problemy z parkowaniem. Dla niektórych znalezienie miejsca do parkowania jest
na tyle uciążliwe, że ograniczają korzystanie z samochodu. Badani podkreślają, że w wielu
miejscach samochody parkowane są niezgodnie z przepisami, utrudniając tym samym
komunikację pieszą i rowerową.
Wypowiedzi badanych potwierdzają obserwacje prowadzone w terenie, podczas których
liczono auta parkujące na ogólnodostępnych parkingach wzdłuż ulic na terenie objętym
badaniem. Z prowadzonych obserwacji i obliczeń wynika, liczba zaparkowanych samochodów
w większości przypadków przewyższa szacunkową liczbę miejsc postojowych. Samochody
zaparkowane bywają na skrzyżowaniach i powierzchniach wyłączonych z ruchu i w bramach
wjazdowych. Zdarza się, że na wyjątkowo szerokich chodnikach (np. na ul. Niemcewicza) auta
parkowane są w dwóch rzędach, co oznacza, że kierowcy parkujący w ten sposób, muszą
poruszać się po chodniku. Obserwowano również parkowanie równoległe wzdłuż
zaparkowanych prawidłowo pojazdów ustawionych prostopadle do jezdni i blokowanie
pasów ruchu (np. pas do skręcania w prawo z ul. Grójeckiej w ul. Spiską jest notorycznie
zastawiany przez klientów pobliskiej restauracji).
Obserwacje prowadzone podczas śnieżnej pogody pozwoliły stwierdzić, że duża część
zaparkowanych samochodów nie była odśnieżona, co oznacza, że nie były to auta używane
codziennie. Druga istotna obserwacja dotyczyła parkingu na terenie działki u zbiegu
ul. Grójeckiej i Al. Jerozolimskich. Liczba samochodów pozostawianych na parkingu
po godzinach pracy potwierdza głosy, że parking ten jest w większości wykorzystywany przez
pracowników okolicznych biurowców. Obserwowano również osoby udające się na parking
z pobliskich przystanków, co oznacza, że dla części użytkowników parking ten funkcjonuje
na zasadach „Parkuj i Jedź”.

1. Parkowanie wzdłuż ul. Niemcewicza
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

98

9:00 - 10:00

103

12:00 - 13:00

90

15:00 - 16:00

95

18:00 - 19:00

116

21:00 - 22:00

109

Weekend
9:00 - 10:00

101

13:00 - 14:00

107

17:00 - 18:00

104

21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

112
60

2. Parkowanie wzdłuż ul. Tarczyńskiej
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

93

9:00 - 10:00

97

12:00 - 13:00

94

15:00 - 16:00
18:00 - 19:00

87
75

21:00 - 22:00

98

Weekend
9:00 - 10:00
13:00 - 14:00

102
90

17:00 - 18:00

99

21:00 - 22:00

92

Szacunkowa liczba miejsc postojowych

92

3. Parkowanie wzdłuż ul. Dalekiej
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

93

9:00 - 10:00

97

12:00 - 13:00

94

15:00 - 16:00
18:00 - 19:00

87
75

21:00 - 22:00

98

Weekend
9:00 - 10:00
13:00 - 14:00

102
90

17:00 - 18:00

99

21:00 - 22:00

92

Szacunkowa liczba miejsc postojowych

92

4. Parkowanie wzdłuż ul. Raszyńskiej
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

31

9:00 - 10:00

39

12:00 - 13:00
15:00 - 16:00

35
30

18:00 - 19:00

45

21:00 - 22:00

45

Weekend
9:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

39
41
41
40
60

5. Parkowanie wzdłuż ul. Grójeckiej
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

64

9:00 - 10:00

67

12:00 - 13:00

72

15:00 - 16:00

67

18:00 - 19:00

69

21:00 - 22:00

71

Weekend
9:00 - 10:00

62

13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

75
70
68
75

6. Parkowanie wzdłuż ul. Spiskiej
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

74

9:00 - 10:00

73

12:00 - 13:00
15:00 - 16:00

68
66

18:00 - 19:00

71

21:00 - 22:00

87

Weekend
9:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00

64
66
72

21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

77
70

7. Parkowanie wzdłuż Al. Jerozolimskich
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

26

9:00 - 10:00

24

12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
18:00 - 19:00
21:00 - 22:00

23
17
23
24

Weekend
9:00 - 10:00
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

27
26
28
32
33

8. Parkowanie wzdłuż ul. Dalekiej (bis)
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

44

9:00 - 10:00

51

12:00 - 13:00

50

15:00 - 16:00

42

18:00 - 19:00

48

21:00 - 22:00

47

Weekend
9:00 - 10:00

44

13:00 - 14:00

48

17:00 - 18:00

49

21:00 - 22:00
Szacunkowa liczba miejsc postojowych

51
33

9. Parking prywatny przy zbiegu ul. Grójeckiej i Al. Jerozolimskich
Dzień roboczy
6:00 - 7:00

0
26

9:00 - 10:00

92

12:00 - 13:00

106

15:00 - 16:00

107

18:00 - 19:00

27

21:00 - 22:00

33

Weekend
9:00 - 10:00

24

13:00 - 14:00

24

17:00 - 18:00

28

21:00 - 22:00

29

Szacunkowa liczba miejsc postojowych

150

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja zbiorowa
Mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że traktowanie rejonu placu Zawiszy jako ważnego
dla miasta węzła przesiadkowego obciąża dodatkowo badany teren ryzykiem wystąpienia
wypadków komunikacyjnych wynikających z krzyżowania się ruchu samochodowego,
torowego oraz pieszego.
No i, jak mówię, czasami jadę tramwajem i myślę sobie: no Ewa, jest dobrze, nie jest źle
jechać komunikacją, i ja pani powiem, że no to trwa krótko, bo ja zaraz wysiadam i idę tym
przejściem w stronę uczelni i jestem przerażona. Światła są krótkie, a no ja mam 23 lata
i jestem zdrowa i dla mnie one są za krótkie, a tam tłum ludzi, ludzie biegną, bo się śpieszą,
[…]. Naprawdę to jest okropne, bo tu z każdej strony tramwaj, […], ja zawszę jak idę to myślę,
że ktoś tu w końcu zginie. [K_28]
Pomimo zagrożeń wynikających z intensywnego, niemalże całodobowego ruchu rozmówcy
korzystający z komunikacji zbiorowej zauważają korzyści. Dostępność komunikacyjna placu
Zawiszy była najczęściej wymienianą zaletą lokalizacji. Rozmówcy podkreślają, że na plac
Zawiszy dotrzeć można autobusami, tramwajami i pociągami (WKD, SKM, Koleje
Mazowieckie). Zaleta też jest relatywna bliskość dwóch linii metra. Również w nocy plac
Zawiszy jest dobrze skomunikowany.
Choć ogólna ocena transportu zbiorowego jest pozytywna, to część rozmówców wskazuje
na problemy w korzystaniu z autobusów, które w godzinach szczytu utykają w korkach
pomimo buspasów.

Miałam samochód, ale jeździłam nim raz w tygodniu
do supermarketu po zakupy a tak to cały tydzień stał
pod domem. To pomyślałam, na co mi on i zlikwidowałam.
Tu jest świetna komunikacja, blisko tramwaje, autobusy.
Tu nie trzeba samochodu – komunikacja jest genialna. [K_70]
Nie ma takiego miejsca w Warszawie, gdzie bym nie mógł
stąd dojechać. To jest super, znaczy, to jedna z najlepszych
rzeczy w tej lokalizacji, że można wszędzie łatwo dotrzeć.
Ja nie mam samochodu, ale póki studiuję, to na pewno
nie kupię, bo ja mam tak blisko na zajęcia, a jeszcze
nie pracuję na stałe, coś tam dorabiam, ale mam taki dobry
dojazd wszędzie. Ta komunikacja tu działa świetnie
i to w ogóle, jak na Warszawę, jest wyjątkowe. [M_20]
Nie mogłoby być lepiej. Tramwaje, autobusy, pod domem
WKD i pociąg. Wszystko pod ręką i wszystko na miejscu.
[K_30]

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja piesza
Głównym problemem dla osób pieszych poruszających się w rejonie placu Zawiszy jest
podporządkowanie komunikacji pieszej ruchowi samochodowemu. Przykładami tej dominacji
jest brak dostatecznej liczby przejść dla pieszych (np. przez ul Raszyńską przy skrzyżowaniu
z ul. Koszykową czy przez ul. Grójecką w północnej części skrzyżowania z ul. Niemcewicza).
Sygnalizacja świetlna na rondzie na placu Zawiszy ustawiona jest w ten sposób, że piesi
muszą bardzo się spieszyć, by przejść przez jezdnię na zielonym świetle.
Trudności w komunikacji pieszej w rejonie placu Zawiszy powodują też samochody parkujące
w okolicznych uliczkach. Chodnik wzdłuż ulicy Grójeckiej jest szeroki, ale z powodu braku
drogi dla rowerów, razem z pieszymi poruszają się po nim rowerzyści.

Analiza sytuacji komunikacyjnej – komunikacja rowerowa
Badani poruszający się po mieście na rowerze zwracali uwagę, że w rejonie placu Zawiszy
do czynienia mamy z problemem dotyczącym całego miasta, mianowicie brakiem ciągłości
dróg rowerowych. Szczególnie dotkliwe jest to na placu Zawiszy, który ze względu na bardzo
intensywny ruch samochodowy i pieszy jest szczególnie nieprzyjazny rowerzystom. Poza tym
dla rowerzystów problem stanowią samochody parkujące po obu stronach ulic w rejonie
objętym badaniem (np. na ul. Tarczyńskiej). W efekcie nawet, gdy chcą ominąć szczególnie
trudne dla rowerzystów rondo na placu, mają problemy z przejechaniem przez okoliczne
ulice. Dotkliwy jest brak drogi dla rowerów wzdłuż ul. Grójeckiej, skazujący rowerzystów
na poruszanie się po chodniku.
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A
Przejścia dla pieszych
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Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=rowery

Analiza usług publicznych i komercyjnych

Analiza usług publicznych i komercyjnych
Usługi publiczne i komercyjne w rejonie placu Zawiszy mają zróżnicowany charakter.
Na terenie dzielnicy działają jednostki samorządu lokalnego, placówki oświatowe
i wychowawcze, klub samopomocy oraz inne instytucje użyteczności publicznej. Ze względu
na formę zamieszkiwania (np. podnajmowanie mieszkania lub pomieszkiwanie z rodziną) nie
wszyscy mieszkańcy rejonu placu Zawiszy korzystają z usług oferowanych przez instytucje
publiczne. Ci natomiast, którzy korzystają z oferowanych usług publicznych wydają się nie
artykułować szczególnych uwag czy potrzeb w tym zakresie (np. brak poczty rekompensuje
punkt odbioru przesyłek w jednym z kiosków ruchu). W wyniku przeprowadzonych
wywiadów uzyskano jedynie wyrazistą opinię dotyczącą zasobów lokalnej biblioteki.

Oferowane usługi zdają się odpowiadać na lokalne potrzeby
mieszkańców oraz przyciągać w rejon placu Zawiszy
zewnętrznych interesariuszy, w tym również mieszkańców
innych części dzielnicy Ochota, którzy chętniej korzystają
z punktów usługowych niż z rozwiązań umiejscowionych
w wielkich centrach handlowych. Mieszkańcy (szczególnie
starsi) zwracają uwagę na fakt, że w ostatnich latach
zwiększyła się liczba sklepów spożywczych i na ul. Grójeckiej
przestały dominować placówki banków.

Starsze panie czytające romanse to sobie coś tam znajdą, natomiast ja wyczytałam
już wszystko. Brakuje tam nowości i czegoś dla młodych. [K_30]

[…] jak idę na zajęcia to zawsze sobie kupię bułkę, czy coś
w piekarni. Albo idę do sklepu i kupię jogurt. Później wracam
do domu to albo na lunch do Loco, bo jest w miarę tanio
za obiad, czy idę na pizzę, ale nie chodzę jakoś często, albo
po prostu znowu kupuję to, co chce tam sobie zjeść. Jest
Rossmann, to też korzystam. I na siłownię tu chodzę, znaczy
teraz to nie, ale […] od lutego to już zacznę chodzić na stałe.
[M_20]

Świadczone na badanym obszarze usługi komercyjne mają jeszcze silniej zróżnicowany
charakter. Są przeważnie umiejscowione na parterach budynków mieszkalnych lub
w przylegających do nich pawilonach. W badanym rejonie funkcjonują między innymi
restauracje i kawiarnie, apteka, szewc, kaletnik, salony kosmetyczne, gabinety
stomatologiczne, placówki banków, niewielka stacja benzynowa, pralnia chemiczna, agencja
usług ubezpieczeniowych, zakład pogrzebowy, klub muzyczny i stosunkowo liczne sklepy
spożywcze. Wart odnotowania jest fakt, że niektóre punkty usługowe i sklepy zostały
zamknięte i opuszczone lokale nie znalazły nowych najemców.
Tutaj jest wszystko: klub, zakład pogrzebowy i nawet opony przechować można. [K_28]

Jest ich [punktów usługowych] wiele i to nie tylko sklepów czy zakładów fryzjerskich – jest
tu magiel, szewc, pralnia, sklep ze śrubkami. Akurat na różnorodność usług nie można
tu narzekać. Warto byłoby tylko zachować te wyjątkowe miejsca, które dzisiaj stają się mniej
popularne. Niech nie staną się kolejnymi Żabkami, dwie w okolicy wystarczają zupełnie.
[M_70]

Czynnikiem zniechęcającym potencjalnych klientów jest brak
miejsc parkingowych, na których można by niedrogo,
a najlepiej nieodpłatnie pozostawić na dłużej samochód.

Analiza usług publicznych i komercyjnych
Niektórzy respondenci zwracali uwagę na niewielki wybór miejsc spotkań, takich, w których
można zatrzymać się po załatwionych w okolicy sprawach lub umówić na spotkanie
towarzyskie. Inni respondenci (np. pracownicy pobliskich firm i studenci) zauważali dostępne
cenowo lokale gastronomiczne i kawiarnie w badanym rejonie lub jego bliskiej okolicy.
Pojawiły się nawet głosy, że okoliczne kawiarnie powinny być bardziej zróżnicowane,
gdyż oferują to samo.
Chciałabym czasami z koleżankami iść do takiej małej cichej kawiarni, bo ja to nie lubię
tak sieciówek, wiadomo, teraz kawa jest droga i te 15 zł trzeba mieć, ale ja wolę lokalne
kawiarnie, bo wtedy sobie myślę: no wspieram biznes konkretnej osoby, to jest zawsze fajne.
[…] jak mam wydać te pieniądze to wolę na coś lokalnego, ale tutaj nie ma. Znaczy raz
z koleżanką szłyśmy tam wzdłuż tych bloków, no tam od strony naszej uczelni i no myślałyśmy,
że może coś tam jest ukryte, ale nie było, albo no nie znalazłam niczego takiego. Szkoda,
mi się wydaję, że tu jest tak dużo ludzi, no bo to jest Ochota, tu mi się wydaję, że zawsze jest
dużo ludzi, i to by było fajne, moim zdaniem, gdyby oni robili coś takiego, no że nie sieciówki,
bo one są wszędzie. Ale nie ma takich kawiarni, albo są ukryte. [K_23]
W bezpośredniej bliskości placu (przy wejściu na stację Warszawa Ochota) ulokowane
są niewielkie punkty usługowe i gastronomiczne, które z jednej strony cieszą swoją
dostępnością, a z drugiej wzmagają wrażenie chaosu przy kluczowym węźle komunikacji
zbiorowej badanego obszaru.
Jest tak no jak na tym placu, tam jest wszystko, są jakieś budy nie wiadomo z czym, kiedyś
to tam był bazar, a zaraz obok hotel, a na dole pociągi. Teraz już nie ma, ale no jest wszystko,
bo jak pójdziesz to zobaczysz, że tam są małe rzeczy, małe piekarnie, małe sklepiki, wszystko
wydaję się ciasne, no jest dużo małych rzeczy. Trochę tak tutaj jest, że jest dużo ludzi i jest
dużo małych rzeczy, ale one nie są spójne, one są takie, że w sumie czasami to się już
odechciewa, bo jest taki chaos, no, tak ja uważam. [M_20]

Choć, w opinii respondentów dostęp do usług publicznych
i komercyjnych coraz lepiej odpowiada na potrzeby
interesariuszy, warto jeszcze bardziej zwrócić uwagę
na oczekiwania osób, które w rejonie placu Zawiszy spędzają
najwięcej czasu w ciągu doby, czyli na osoby nieaktywne
zawodowo. Biorąca udział w badaniu seniorka zwróciła
uwagę na słabą dostępność usług dedykowanych konkretnym
grupom wiekowym.

Na Tarczyńskiej 11 działa ośrodek samopomocy, w którym
mogą spotykać się seniorzy, ale jest to miejsce trudno
dostępne, bo trzeba wejść przez bramę z domofonem i dla
osób starszych to może być bariera. Takie miejsca powinny
być dostępne z ulicy i widoczne z ulicy. [K_70]

Analiza usług publicznych i komercyjnych
Różnorodność usług świadczonych w rejonie placu Zawiszy cechuje raczej niewielka
uciążliwość.
Mamy tu zróżnicowane usługi: szkoły, dom dziecka, urząd dzielnicy, ale nie postrzega się ich
sąsiedztwa jako uciążliwe. [K_70]

Po drugie oferowane na badanym obszarze usługi są bardziej przyjazne osobom
nieaktywnym zawodowo, które spędzają w rejonie placu Zawiszy najwięcej czasu w ciągu
dnia.
[…] jak idę na zajęcia to zawsze sobie kupię bułkę, czy coś
w piekarni. Albo idę do sklepu i kupię jogurt. Później wracam do domu to albo na lunch
do Loco, bo jest w miarę tanio
za obiad, czy idę na pizzę, ale nie chodzę jakoś często, albo
po prostu znowu kupuję to, co chce tam sobie zjeść. Jest Rossmann, to też korzystam.
I na siłownię tu chodzę, znaczy teraz to nie, ale […] od lutego to już zacznę chodzić na stałe.
[M_20]
To, co dla jednych generuje przyjazne warunki funkcjonowania w dzielnicy w ciągu dnia,
dla innych stanowi o niskiej atrakcyjności badanego rejonu po godzinach pracy. Pomimo
tego, że plac Zawiszy jest ulokowany w bliskości do centrum Warszawy, raczej się z niego
wyjeżdża niż przyjeżdża na spotkania towarzyskie. Sytuacja ta ma swoje zalety, bo czyni
badany rejon przyjaznym do mieszkania – spokojnym i względnie cichym popołudniami
i wieczorami. Wada oferty usług związanych z życiem towarzyskim polega na tym, że brakuje
w niej miejsc, w których lokalni mieszkańcy mogliby spędzać wspólnie czas po pracy

Nie ma nic, co przyciągałoby ludzi – zarówno wyciągało
mieszkańców z mieszkań, jak i sprawiało, że pojawią się tutaj
osoby z innych rejonów Warszawy. To jest problematyczne
o tyle, że pomimo tego, że mieszkam niedaleko centrum, cały
czas do tego centrum muszę jeździć, bo nikt z moich
znajomych nie przyjedzie w okolice placu Zawiszy. Nawet, jeśli
przez niego przejeżdżają, to nie jest to miejsce, w którym chcą
się zatrzymać. [K_23]
Jest gdzie wyjść na kawę i posiedzieć, kawiarnie są
na Tarczyńskiej, Filtrowej, Narutowicza. Nie ma jednak gdzie
iść na piwo, posiedzieć wieczorem i spotkać się większą
grupą. To mogłoby się poprawić. [K_27]

Usługi komercyjne i publiczne

Usługi komercyjne

Usługi publiczne
(instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe)

***
W przypadku usług komercyjnych ciemniejszy kolor
oznacza obszar o większym skupieniu punktów
usługowych.
W przypadku usług publicznych ciemniejszym kolorem
zaznaczono usługi skierowane do większej liczby
odbiorców: Urząd Dzielnicy Ochota i szkoły.

Usługi – wykaz w podziale na rodzaje
Art. spożywcze
Grójecka
Grójecka

Żabka. Sklep spożywczy
Piekarnia Stężyca

Grójecka
Grójecka

Superac. Sklep spożywczy
Piekarnia Wanda

Grójecka

Żabka. Sklep spożywczy

Grójecka

Delikatesy Mięsne OstroPol

Grójecka
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy

Galeria wypieków. Piekarnia
Piekarnia Oskroba
Artykuły Spożywcze

Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Raszyńska
Spiska

Piekarnia Mierzejewski
Warzywniak
Dziki Trop (dziczyzna)
Sklep spożywczy

Finanse
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Niemcewicza
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Spiska

PKO Bank Polski
Santander Bank
Bank Pekao
PKO Bank Polski
Getin Bank
Crédit Agricole. Bank
Kantor
Eurobank
Kantor "Zawisza"
PZU Agent

Gastronomia
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Tarczyńska
Tarczyńska
Tarczyńska

Fish & Chips. Restauracja
Dominium. Pizzeria
Amrit Kebab
Babooshka. Restauracja
Bar Mc Quack
Deniz Kebab
Makarun. Bistro
Grill Bar
Parę osób gallery&cafe
Obroty Rzeczy
Drugie Dno. Craft beer & Food

Usługi / rzemiosło
Plac Zawiszy
Arkom – Serwis GSM
Grójecka
Przedsiębiorstwo Pogrzebowe
Grójecka
Ekopral. Pralnia
Plac Zawiszy
Serwis GSM
Raszyńska
Litery - Szyldy - Reklamy
Raszyńska
Q-Service Cartech
Spiska
Usługi Kaletnicze
Tarczyńska
Serwis opon
Tarczyńska
Przychodnia weterynaryjna
Tarczyńska
Szewc
Tarczyńska
Fot-Ka zdjęcia do dokumentów
Tarczyńska
Elante. Buty do tańca
Niemcewicza NIKO serwis GSM

Uroda
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Daleka
Plac Zawiszy
Spiska
Spiska
Tarczyńska
Tarczyńska
Tarczyńska
Tarczyńska

Time for Wax. Salon depilacji
For Hair. Fryzjer
Jean Louis David. Salon urody
Studio Urody
Glamour Nails. Salon kosmetyczny
Rossmann. Drogeria
Cetrum Zaopatrzenia Fryzjerów
Rossmann. Drogeria
Patit studio urody
Salon Wisła
Old New Style Farby Kredowe
Lawendowe SPA
Izabela Janowska. Fryzjer
Lusia. Salon Fryzjerski

Zdrowie
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Grójecka
Raszyńska
Tarczyńska
Tarczyńska

Ziko Dermo. Apteka
S4. Klub fitness
4+ Nutrition. Suplementy diety
Sawa Optyk
Stomatologia dr Trawińska
Amplifon - aparaty słuchowe
Apteka Słoneczna
Oregano. Poradnia Dietetyczna
Stomatologia

Usługi – wykaz w podziale na rodzaje
Turystyka
Grójecka
Grójecka
Plac Zawiszy
Tarczyńska
Tarczyńska

City Center Supertour. Biuro podróży
Bed4city. Hostel
Radisson Blu Hotel
But Biuro Usług Turystycznych
AB Hostel

Sztuka / Rękodzieło
Tarczyńska
Mosko
Tarczyńska
Obserwacja Photo Gallery
Tarczyńska
Galeria myśliwska
Alkohole
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy

Sklep monopolowy Rakija
Sklep alkoholowy "Beczka piwa"
Alkohole

Inne
Tarczyńska
Tarczyńska
Tarczyńska
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Plac Zawiszy
Grójecka
Tarczyńska

Czerwony Kapturek. Sklep z zabawkami
Planeta Dźwięku. Sprzęt audio
Orlen. Stacja paliw
Sklep z bielizną
Butik
Sklep odzieżowy
Dekada. Klub
Billard Club Winner

Usługi społeczne / instytucje publiczne
Al. Jerozolimskie
Fundacja Mówi Się. Terapeutyczny punkt przedszkoly
Grójecka
Urząd Dzielnicy Ochota
Grójecka
CID Centrum Interwencyjno-diagnostyczne dla osób bezdomnych
Grójecka
Punkt zbiórki i rozdziału darów
Grójecka
Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych fundacji D.O.M
Niemcewicza
Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
Raszyńska
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"
Raszyńska
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Raszyńska
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet Dla Rodziców"
Raszyńska
"Bednarska" I Społeczne Gimnazjum i Liceum im. Maharadży Jam Saheba Digvijaysinhji
Spiska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Tarczyńska
Urząd Dzielnicy Ochota
Tarczyńska
Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"

Usługi – plac Zawiszy (strona południowa)

Po południowej stronie pl. Zawiszy usługi
zlokalizowane są w parterach budynku biurowego
(m.in. drogeria, piekarnia, sklep monopolowy, bank),
budynku mieszkalnego (apteka) oraz w budynku
hotelu Radisson Blu Sobieski (m.in. Fryzjer,
wypożyczalnia samochodów).

Usługi – plac Zawiszy (strona północna)

Po północnej stronie pl. Zawiszy usługi zlokalizowane
są w pawilonach usytuowanych pomiędzy zejściem
na stację WKD a stacją PKP Ochota. Mieszczą się tam
sklepy spożywcze, monopolowe, odzieżowe oraz
mała gastronomia. Niektóre punkty czynne są całą
dobę.

Usługi – ul. Grójecka (strona wschodnia)

Po wschodniej stronie ul. Grójeckiej pomiędzy
pl. Zawiszy a ul Daleką znajduje się jedno ze skrzydeł
hotelu Radisson Blu oraz budynek biurowy.
W parterach budynków mieści się niewiele punktów
usługowych – placówki banków, usługi kosmetyczne
i biuro podróży.

Usługi – ul. Grójecka (strona wschodnia)

Usługi
w
parterze
budynku
biurowego
po wschodniej stronie ul. Grójeckiej – drogeria,
apteka, wejście do klubu fitness, placówka banku.
Dzięki podjazdowi usługi są dostępne również
dla osób z ograniczoną mobilnością.
W budynku mieści się siedziba spółki PKP Cargo oraz
Urząd Dzielnicy Ochota.

Usługi – ul. Grójecka (strona wschodnia)

Wejście do Urzędu Dzielnicy Ochota. W tle widoczne
bistro w wolnostojącym pawilonie oraz Klub Dekada
mieszczący się w parterze budynku mieszkalnego.

Usługi – ul. Grójecka (strona wschodnia)

Usługi w parterze budynku mieszkalnego na rogu
ul. Grójeckiej i Niemcewicza – oprócz Klubu Dekada
od strony ul. Grójeckiej mieszczą się w nim zakład
pogrzebowy, pralnia i piekarnia.

Usługi – ul. Grójecka (strona zachodnia)

W parterach budynków w zachodniej pierzei
ul. Grójeckiej zlokalizowane są liczne i zróżnicowane
usługi – sklepy spożywcze, usługi gastronomiczne,
medyczne, kosmetyczne.
W jednym z budynków zlokalizowane są również
biura oraz hostel.

Usługi – ul. Grójecka (strona zachodnia)

Usługi – ul. Niemcewicza

Po północnej stronie ul. Niemcewicza usługi
zlokalizowane są w parterze mieszkalnego bloku przy
skrzyżowaniu z ul. Grójecką – mieści się tam kantor,
serwis GSM oraz pusty lokal po kiosku RUCH-u.
Na odcinku pomiędzy ul. Tarczyńską a ul Raszyńską
zlokalizowany jest Dom Dziecka nr 12, MPWiK Zakład
Wodomierzy
oraz
Społeczne
Liceum
Ogólnokształcące.
Liczne punkty usługowe zlokalizowane są
po południowej stronie ul. Niemcewicza.

Usługi – ul. Tarczyńska

Na ul. Tarczyńskiej pomiędzy ul. Niemcewicza
i Daleką zlokalizowane są nieliczne usługi – warsztat
samochodowy, sklep z zabawkami, lecznica
dla zwierząt, poradnia dietetyczna i gabinet
stomatologiczny. Ponadto zlokalizowany jest Dom
Dziecka nr 12 i budynek Urzędu Dzielnicy Ochota.

Usługi – ul. Tarczyńska

Na ul. Tarczyńskiej pomiędzy ul. Daleką i Raszyńską
zlokalizowane są stosunkowo liczne usługi,
m.in. szewc, kawiarnie, pub, galerie, salon SPA, biuro
podróży i hostel.

Usługi – ul. Daleka

Przy ul. Dalekiej zlokalizowane są nieliczne usługi –
funkcjonuje hurtownia artykułów fryzjerskich oraz
stacja benzynowa przy skrzyżowaniu z ul. Tarczyńską.

Usługi – ul. Raszyńska

Wzdłuż ul. Raszyńskiej nieliczne usługi – sklep
z dziczyzną, warsztat samochodowy i usługi
publiczne,
m.in.
Specjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna.

Usługi – ul. Spiska

W parterach zlokalizowane są nieliczne usługi –
zakład kaletniczy, salon kosmetyczny i agencja
ubezpieczeniowa. W jednej z przedwojennych
kamienic mieści się Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Usługi – ul. Spiska

Wewnątrz osiedla pomiędzy ul. Spiską, Grójecką
i Al. Jerozolimskimi funkcjonują nieliczne punkty
usługowe, m.in. sklep spożywczy i punkt
przedszkolny.

Podsumowanie

Podsumowanie
W ramach niniejszego opracowania przybliżone i zsyntetyzowane zostały informacje
kontekstowe ważne ze względu na konieczność budowania konsensusu społecznego wokół
powstającego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Zawiszy. Z perspektywy
celów badania, a przede wszystkim tego, do czego ma służyć wykorzystanie jego wyników
ważne wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:
•

•
•
•

•

Zabudowa mieszkaniowa w badanym rejonie jest głównie powojenna a mieszkania są
małe i o stosunkowo niskim standardzie. Przekłada się to na specyficzną strukturę
mieszkańców rejonu – są to starsi wieloletni mieszkańcy okolicy oraz ludzie bardzo
młodzi (często studenci i młodzi pracujący) wynajmujący mieszkania.
W badanym rejonie i w jego najbliższym otoczeniu zlokalizowanych jest wiele firm
i punktów usługowych użytkownikami przestrzeni są również osoby pracujące ale nie
mieszkające w rejonie placu Zawiszy.
Dostępność komunikacyjna jest głównym atutem okolicy w oczach mieszkańców i osób
pracujących w rejonie placu. Największą zaletą jest rozbudowany transport szynowy
(tramwaje, kolej). Komunikacja autobusowa bywa zawodna ze względu na korki.
Istotny problem stanowi intensywny ruch samochodowy – w godzinach porannego
i popołudniowego szczytu komunikacyjnego rejon placu Zawiszy jest zakorkowany. Duże
utrudnienia w ruchu obserwowane są na ul. Niemcewicza (odcinek między
Al. Jerozolimskimi i ul. Grójecką) oraz na ul. Koszykowej i ul. Nowogrodzkiej (w kierunku
ul. Raszyńskiej).
Parkowanie stanowi istotny problem zarówno dla kierowców, jak też pieszych
i rowerzystów, którym zaparkowane samochody utrudniają poruszanie się. Największe
problemy z parkowaniem w badanym rejonie obserwuje się na ul. Niemcewicza
(pomiędzy ul. Raszyńską i ul. Grójecką), na ul. Tarczyńskiej, ul. Spiskiej i ul. Dalekiej.
Przy ul. Grójeckiej parkowanie nie jest aż tak trudne, a na ul. Raszyńskiej miejsca
parkingowe są na ogół dostępne. Na ogół parkowane samochody rotują, jednak
obserwować można że wielu mieszkańców nie używa samochodu codziennie.

Podsumowanie
•

•

•

•

Parking przy zbiegu ul Grójeckiej i Al. Jerozolimskich jest wykorzystywany głównie przez
pracowników pobliskich firm. Ponadto część użytkowników zostawia w tym miejscu
samochód i przesiada się do komunikacji zbiorowej – parking funkcjonuje więc
na zasadzie P+R.
Brak zieleni miejskiej i małej architektury nie sprzyja spędzaniu czasu w przestrzeni
publicznej. Przez mieszkańców brak zieleni lub zaniedbana zieleń miejska to odczuwalne
problemy. Mieszkańcy (o ile są mobilni) korzystają ze stosunkowo bliskich terenów
zielonych w okolicy (np. Pola Mokotowskie). Osoby starsze potrzebują jednak zieleni
i miejsca do spędzania czasu na powietrzu w pobliżu miejsca zamieszkania. Również
osoby pracujące w okolicy zauważają, że z powodu braku odpowiednio zaaranżowanej
przestrzeni podczas przerwy w pracy nie wychodzą na zewnątrz.
Dostępność usług publicznych i komercyjnych jest oceniana bardzo dobrze – oprócz
sklepów, kawiarni i lokali gastronomicznych w okolicy funkcjonują zakłady rzemieślnicze
z wieloletnią tradycją (szewc, kaletnik).
Plac Zawiszy w oczach mieszkańców i użytkowników to przede wszystkim ważny węzeł
przesiadkowy i skrzyżowanie ważnych arterii. Postrzegany jest jako miejsce chaotyczne,
nieestetyczne i niebezpieczne dla pieszych.
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