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Celem konsultacji było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz pozostałych
uczestników procesu w zakresie funkcjonowania i zagospodarowania centrum lokalnego,
a następnie opracowanie na ich podstawie wytycznych architektonicznych dotyczących
zagospodarowania terenu dawnego bazarku Rogatka wraz z częścią ulicy Kamionkowskiej
oraz Bliskiej.
Konsultacje zostały zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe w ramach projektu
Miasta st. Warszawy pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020. Działania konsultacyjne prowadzili przedstawiciele Centrum
Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch we
współpracy z zespołem architektów.
Obszar konsultowanego Centrum Lokalnego przedstawiono na poniższej mapce – obejmuje
on teren dawnego bazarku Rogatka przy ul. Grochowskiej 328, fragment ul. Kamionkowskiej
oraz odcinek ul. Bliskiej (przejście między ul. Grochowską a ul. Kamionkowską).

Mapa 1. Obszar objęty konsultacjami - Centrum Lokalne „Bazarek Rogatka”
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Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”
w Dzielnicy Praga-Południe trwały od 29 listopada 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. i stanowiły
część działań związanych z rewitalizacją Kamionka oraz realizacją programu „Warszawskie
Centra Lokalne”.
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Centra Lokalne – główne założenia
Punktem wyjściowym dla procesu konsultacyjnego była dyskusja na temat zmian
i wprowadzenia nowych funkcji na terenie dawnego bazarku Rogatka przy założeniu nadania
rewitalizowanemu obszarowi charakteru centrum lokalnego. Centra lokalne to przestrzenie
publiczne, które mają służyć mieszkańcom, skupiając społeczność lokalną i sprzyjając
nawiązywaniu relacji sąsiedzkich. To miejsca z bogatą ofertą spędzania czasu wolnego, gdzie
można zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi, wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym czy
odpocząć w miłej atmosferze. Według definicji opracowanej w studium dotyczącym
Warszawskich Centrów Lokalnych, centrum lokalne to zarówno założenie urbanistyczne, jak
i miejsce spotkań – ośrodek koncentracji społecznej i gospodarczej. To miejsce, które:
zawiera elementy powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;
jest wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory
dnia czy roku);
znajduje się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min
spacerem);
służy wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;
ma program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;
łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę1.

Za: „Centra Lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie”, oprac. Odział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich, http://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/CENTRA-LOKALNEOW-SARP-2015-wersja-elektroniczna.pdf, dostęp: 23.01.2018 r.
1
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Łącznie w konsultacjach uczestniczyło ponad 500 osób (w tym: kilkadziesiąt uczestników
spotkań konsultacyjnych, 225 opinii wyrażonych poprzez formularz ankiety internetowej,
ok. 250 osób odwiedzających terenowy punkt konsultacyjny). Należy pamiętać, że konsultacje
miały charakter jakościowy, a stosowane w niniejszym raporcie zestawiania głosów i wykresy
przedstawiają jedynie pewne preferencje i tendencje zauważalne wśród uczestników
konsultacji. Zgłoszone przez uczestników potrzeby, opinie i sugestie zostają omówione
w rozdziale II i III. Tworzą one cenny materiał, na którym bazowano opracowując wytyczne
architektoniczne, które stanowią Załącznik 1 do niniejszego raportu. Mamy nadzieję, że
zarówno wytyczne, jak i sam raport okażą się dla projektantów inspirującą wskazówka do
opracowania projektu zagospodarowania przestrzeni Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”
odpowiadającego na potrzeby mieszkańców.
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W procesie konsultacji wykorzystano zróżnicowane dopełniające się metody pozyskiwania
opinii mieszkańców. Były to m.in. spotkania konsultacyjne w formule warsztatowej, terenowe
punkty konsultacyjne (dyżury) w przestrzeni dzielnicy, ankieta internetowa, a także konkurs
„Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”. Harmonogram działań konsultacyjnych
przedstawiono w raporcie formie krótkiego kalendarium, a poszczególne techniki omówiono
w kolejnym rozdziale.
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Działania informacyjne
Działania informacyjne prowadzono na tydzień przed rozpoczęciem konsultacji oraz w trakcie
ich trwania, wykorzystując różne kanały komunikacyjne. W przestrzeni Dzielnicy PragaPołudnie (m.in. w budynkach mieszkalnych, w instytucjach publicznych oraz w podmiotach
usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność w okolicy dawnego bazarku
Rogatka) rozmieszczono plakaty promujące konsultacje, a także rozdystrybuowano ulotki.
Działalność terenowego punktu konsultacyjnego miała dodatkowy wymiar promocyjny –
przechodniów informowano o procesie konsultacji i zachęcano do zabierania głosu (poprzez
ankietę czy konkurs), a także rozdawano ulotki. Na terenie dawnego bazarku Rogatka pojawiły
się dwa banery zawierające informacje o kluczowych wydarzeniach i terminach. Dodatkową
akcję informacyjną, z wykorzystaniem oddzielnych plakatów i ulotek, przeprowadzono także
dla konkursu „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”.
Informowanie w przestrzeni miejskiej dopełniły działania w oparciu o Internet i media
społecznościowe. Informacje i zaproszenia regularnie zamieszczano na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych.
W promowanie konsultacji włączyły się także m.in. lokalne stowarzyszenia, Rada Samorządu
Mieszkańców Osiedla Kamionek, animator rewitalizacji – przekazując informacje dalej czy
udostępniając je na stronach internetowych i Facebooku. Ponadto pocztą tradycyjną oraz
elektroniczną przekazano indywidualne zaproszenia do podmiotów instytucjonalnych
i przedstawicieli grup mieszkańców.
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Jak wspomniano, proces konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Centrum Lokalnego
„Bazarek Rogatka” opierał się na połączeniu różnorodnych technik partycypacyjnych, a także
różnych sposobów docierania z informacją do mieszkańców, aby skutecznie powiadomić
zainteresowanych tematem i umożliwić zabranie głosu jak największej liczbie interesariuszy.
W tej części raportu pokrótce zostaną scharakteryzowane wykorzystane działania
informacyjne oraz konsultacyjne.
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Kolejno od lewej:
Zdjęcie 1. Baner informacyjny na terenie dawnego bazarku Rogatka
Zdjęcie 2. Baner informacyjny na bramie dawnego bazarku Rogatka
Zdjęcie 3. Plakat zapraszający na konsultacje - ulica Grochowska
Zdjęcie 4. Plakat zapraszający na konsultacje - ulica Mińska
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Kolejno od góry:
Grafika 1. Plakat informujący o konsultacjach
Grafika 2. Plakat zapraszający na spotkanie
podsumowujące konsultacje
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Grafika 3. Ulotka promująca konkurs „Bazarek Rogatka - reaktywacja: oczami mieszkańca"
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Konsultacje rozpoczęło spotkanie wprowadzające, którego celem było wyposażenie
uczestników w podstawowe informacje na temat procesu oraz pozyskanie opinii dotyczących
kluczowych aspektów dla projektowania przestrzeni. Następnie prowadzono działania oparte
o funkcjonowanie punktów konsultacyjnych oraz ankiety on-line. Cały czas istniała także
możliwość zgłaszania uwag w formie elektronicznej – na adres e-mail Urzędu Dzielnicy. Punkt
konsultacyjny oraz ankieta nastawione były głównie umożliwienie indywidualnego wyrażenia
opinii osobom, które nie mają czasu na dłuższe spotkania. Po przeprowadzeniu każdej z wyżej
wymienionych form konsultacji sporządzano krótki materiał/raport wynikowy, zawierający
zestawienie zebranych opinii. Procesowi konsultacji towarzyszył konkurs „Bazarek Rogatka –
reaktywacja: oczami mieszkańca” dający możliwość bardziej twórczej wypowiedzi na temat
przyszłości przestrzeni centrum. Całość działań podsumowano podczas spotkania
zamykającego, przedstawiając wnioski z konsultacji oraz wstępne propozycje wytycznych
architektonicznych, a pod dyskusję poddając kluczowe zagadnienia do rozstrzygnięcia.

Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie wprowadzające, otwierające konsultacje, odbyło się w środę 29
listopada 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Jasińskiego (ul.
Grochowska 346/348). Spotkanie było skierowane do mieszkańców
dzielnicy Praga-Południe, a także do wszystkich osób zainteresowanych przyszłością
przestrzeni dawnego bazarku Rogatka. W spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób, które
z zaangażowaniem włączyły się w dyskusję.
Celem
spotkania
było
zidentyfikowanie
najważniejszych
potrzeb
związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni dawnego bazarku Rogatka oraz przylegających do niego
ulic, poznanie preferencji mieszkańców w zakresie funkcji i oferty przyszłego centrum
lokalnego, dyskusja na temat pożądanych form działań i sposobów zagospodarowania dla
tego terenu.
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Działania konsultacyjne trwały od 29 listopada 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. W ich ramach
zapewniono różnorodne formy uczestnictwa – zarówno nastawione na indywidualne
wyrażenie opinii (np. punkt konsultacyjny, konkurs, ankieta), jak i umożliwiające zetknięcie się
różnych grup interesariuszy i ich poglądów, w tym dyskusję na forum (spotkania
konsultacyjne). Łącznie w działaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 500 uczestników.
Byli to zarówno mieszkańcy Dzielnicy Praga-Południe, w tym osiedla Kamionek, na którego
terenie znajduje się teren planowanego centrum lokalnego, jak i przedstawiciele różnych
instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń, grup nieformalnych, m.in. reprezentanci
Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek, Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe,
stowarzyszenia Wiatrak, Miasto Jest Nasze – Praga-Południe. W konsultacjach uczestniczyli
także zainteresowani tematyką specjaliści – warszawscy architekci, osoby związane
zawodowo z Politechniką Warszawską czy Akademią Sztuk Pięknych. Dzięki zróżnicowanym
formom konsultacji udało się dotrzeć do przedstawicieli różnych pokoleń – zwłaszcza
skuteczne okazały się punkty konsultacyjne, podczas których głos zabierali rozmaici
interesariusze – od najmłodszych do najstarszych.
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Działania konsultacyjne
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Zdjęcie 5. Spotkanie konsultacyjne wprowadzające, 29.11.2017 r.

Zdjęcie 6. Spotkanie konsultacyjne wprowadzające, 29.11.2017 r.

Spotkanie konsultacyjne miało charakter wprowadzający – uczestnicy zapoznali się z tematem
konsultacji oraz specyfiką terenu – jego uwarunkowaniami i ograniczeniami (m.in. obecnie
brak możliwości trwałej zabudowy większości terenu ze względu na zapisy w obowiązującym,
choć w procedurze zmiany, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy; możliwość utworzenia jedynie tymczasowego
zagospodarowania terenu; z wyjątkiem działki gminnej nr 66/8 – na której istnieje możliwość
zabudowy). Aby spotkanie spełniło także funkcję diagnostyczną, zastosowano kilka technik
pracy warsztatowej: wirtualny spacer badawczy, dyskusję na forum, pracę w grupach przy
użyciu metody World Café2. Uczestnikom w części wprowadzającej zaproponowano również
krótką „burzę mózgów” na forum, która posłużyła zebraniu skojarzeń z terenem. Podczas
spotkania wśród materiałów poglądowych wykorzystano także planszę graficzną w dużym
formacie (A0), za pomocą której przedstawiono najważniejsze cechy przestrzenne obszaru
(struktura własnościowa, lokalizacja i szlaki komunikacyjne, ustalenia obowiązującego
Studium, mapa zasadnicza, ortofotomapa).

Metoda World Café pozwala na wymianę informacji i pomysłów oraz określenie potrzeb i oczekiwań wszystkich
zaangażowanych stron w formie uporządkowanej dyskusji. Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku zagadnieniach/
aspektach danej kwestii przypisanych do osobnych stolików – uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy dyskutują przy
stolikach na zadany temat. Po pewnym czasie następuje zmiana i wszyscy poza gospodarzem stolika (moderatorem)
przenoszą się do kolejnego stolika (gdzie omawiane jest inne zagadnienie). Gospodarz stołu streszcza wypowiedzi
poprzednich uczestników i moderuje dalszą wymianę pomysłów.
2
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W pierwszej części spotkania przeprowadzono wirtualny spacer badawczy w formule
prezentacji multimedialnej. W ten sposób uczestnicy mogli przyjrzeć się aktualnym zdjęciom
przestrzeni przyszłego Centrum Lokalnego, eksponującym różne właściwości terenu
i pokazującym go z różnych perspektyw (m.in. widok od ulicy Grochowskiej, od ulicy
Kamionkowskiej, od ulicy Bliskiej itp.).

Zdjęcia 7-10. Praca warsztatowa podczas spotkania konsultacyjnego, 29.11.2017 r.

Zasadniczą część spotkania stanowiła praca w grupach zrealizowana w formule warsztatowej
przy wykorzystaniu elementów metody World Café. Dało to możliwość skonfrontowania
poglądów wyrażanych przez różne grupy interesariuszy, a nieformalny charakter tego
sposobu pracy stworzył przestrzeń do swobodnej wymiany zdań. Podczas pracy w grupach
skoncentrowano się na dyskusji nad trzema zasadniczymi zagadnieniami obejmującymi:
potencjalne funkcje handlowo-usługowe rewitalizowanej przestrzeni;
potencjalne funkcje kulturalno-społeczne rewitalizowanej przestrzeni;
dostępność komunikacyjna i tożsamość rewitalizowanej przestrzeni.
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość wypowiedzenia się na każdy z powyższych
tematów. Grupowa dyskusja dla każdego z powyższych zagadnień była prowadzona przez
doświadczonego moderatora – przedstawiciela Centrum Doradztwa Strategicznego. Ponadto,
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Terenowy punkt konsultacyjny
W ramach konsultacji zrealizowano trzy czterogodzinne dyżury
terenowego punktu konsultacyjnego. Punkt konsultacyjny funkcjonował
w grudniu 2017 r. w następujące dni:
w środę 6 grudnia 2017 r. , w godzinach 13.00-17.00 na terenie dawnego bazaru
Rogatka, przy ul. Grochowskiej 328,
w niedzielę 10 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00-14.00, przy Konkatedrze, na
rogu ul. Lubelskiej i Grochowskiej,
w poniedziałek 11 grudnia 2017 r., w godzinach 13.00-17.00 na terenie dawnego
bazaru Rogatka, przy ul. Grochowskiej 328.
Ta forma konsultacji była skierowana do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, a także do
wszystkich osób zainteresowanych przyszłością przestrzeni dawnego bazarku Rogatka.
Łącznie punkty terenowe odwiedziło ok. 250 osób, a większość z nich chętnie zaangażowała
się w rozmowę na temat przyszłego funkcjonowania przestrzeni. Do dużego zainteresowania
punktem terenowym przyczyniła się realizacja techniki w dzień roboczy i weekendowy –
umożliwiła udział w konsultacji osobom pracującym, a także rzeczywistym użytkownikom tego
terenu.
Celem punktu konsultacyjnego było zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni dawnego bazarku Rogatka oraz przylegających do niego
ulic, poznanie preferencji mieszkańców w zakresie funkcji i oferty przyszłego centrum
lokalnego. Uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie ustnie i pisemnie na tzw. ścianie opinii.
Ponadto działalność terenowych punktów miała wymiar edukacyjno-promocyjny.
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Spotkanie umożliwiło mieszkańcom podzielenie się potrzebami i pomysłami, a także stworzyło
okazję do refleksji, wymiany zdań i konfrontacji stanowisk. Uczestnicy mieli bardzo
różnorodne, niekiedy niemal wykluczające się pomysły na przyszłe funkcjonowanie tej
przestrzeni. Głosy, obawy i pomysły (niektóre dotyczące całej dzielnicy czy okolic
konsultowanego terenu, ale nie bezpośrednio samego obszaru przyszłego centrum lokalnego)
były na bieżąco notowane podczas pracy w grupach, a następnie przekazano je zespołowi
architektów zajmujących się opracowaniem wytycznych do konkursu. Wnioski i uwagi zebrane
podczas wprowadzającego spotkania konsultacyjnego w niniejszym raporcie zostają
przytoczone i omówione w rozdziale II – wraz z analizą materiału z pozostałych technik
konsultacyjnych.
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rozmowie w każdej grupie tematycznej towarzyszył architekt, który odpowiadał na pytania
uczestników dotyczące możliwości zmian przestrzennych czy obecnych uwarunkowań
konsultowanego obszaru.
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Zdjęcie 11-12. Dyżur terenowego punktu konsultacyjnego 6.12.2107 r.

Zdjęcie 13-14. Dyżur terenowego punktu konsultacyjnego, 10.12.2107 r.

Punkt konsultacyjny funkcjonował w postaci namiotu wyposażonego w materiały dotyczące
procesu konsultacji, planszę graficzną w formacie A0, a także drobny poczęstunek dla
uczestników (gorącą herbatę, kawę oraz słodycze) – stanowiący dodatkową zachętę dla
przechodniów do poświęcenia kilku chwil na rozmowę w niesprzyjających rozmowom
w plenerze warunkach pogodowych (wiatr, niska temperatura). Dyżury w punkcie
konsultacyjnym pełniło każdorazowo dwóch odpowiednio przygotowanych moderatorów,
a podczas jednego dyżuru dodatkowo obecny był architekt. Ponadto, w pierwszy dzień
działalności punktu tj. 6 grudnia czyli w Mikołajki postanowiono wykorzystać świąteczny nastrój
i zwiększony ruch pieszych – moderatorzy dyżurujący w punkcie założyli strój św. Mikołaja,
a świąteczną skarpetę wypełniono cukierkami, którymi częstowano przechodniów. Dzięki
temu punkt konsultacyjny budził dodatkowe zainteresowanie, skutecznie przyciągał
przechodniów i mieszkańców do pochylenia się nad tematem konsultacji, a przy okazji wokół
punktu budowała się pozytywna, przyjazna atmosfera.

Strona
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Zdjęcie 15-16. Dyżur terenowego punktu konsultacyjnego, 11.12.2107 r.

Podczas dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy mogli dowiedzieć się o uwarunkowaniach
terenu, głównych założeniach procesu konsultacyjnego, usłyszeć o możliwych propozycjach
zagospodarowania dla centrum lokalnego. Uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i uwagi,
przeglądali wcześniej wpisane tego dnia lub w ciągu poprzednich dni działalności punktu
opinie i komentarze, zadawali pytania prowadzącym konsultacje, w tym pracownikom Urzędu
Dzielnicy, którzy także byli obecni w punktach. Ponadto podczas punktów terenowych
informowano o towarzyszącym konsultacjom konkursie „Bazarek Rogatka – reaktywacja:
okiem mieszkańca” oraz rozdawano ulotki z harmonogramem całych konsultacji.

Grafika 4. Punkty terenowe - przykładowe zapisy na ścianie opinii

Strona
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Grafika 5. Działania podczas terenowych punktów konsultacyjnych

Uczestnicy konsultacji mieli bardzo różnorodne, niekiedy niemal wykluczające się pomysły na
temat przyszłego funkcjonowania tej przestrzeni. Głosy, obawy i pomysły zostały zanotowane
na ścianie opinii przez moderatorów (a także przez samych uczestników) oraz przekazane
zespołowi architektów zajmujących się opracowaniem wytycznych konkursowych. Wnioski
i uwagi zebrane podczas dyżurów punktu konsultacyjnego w niniejszym raporcie zostają
przytoczone i omówione w rozdziale II – wraz z analizą materiału z pozostałych technik
konsultacyjnych.

Zbieranie uwag w formie elektronicznej – ankieta online
Ankieta
on-line
była
dostępna
pod
linkiem
https://cawi.um.warszawa.pl/cl_bazarek_rogatka.pg
na
platformie
warszawskich konsultacji społecznych od 29 listopada do 31 grudnia 2017 r. Ankieta była
promowana przy wykorzystaniu plakatów i ulotek, lokalnych portali internetowych i mediów
społecznościowych oraz podczas realizacji pozostałych technik konsultacyjnych.
Zasadniczym celem techniki było zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb związanych z
zagospodarowaniem przestrzeni dawnego bazarku Rogatka oraz przylegających do niego
ulic, poznanie preferencji mieszkańców w zakresie funkcji i oferty przyszłego centrum

Raport z konsultacji społecznych dla Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”

Grafika 6. Zrzuty ekranu z działającą ankietą internetową
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Ta forma konsultacji była skierowana do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe, a także do
wszystkich osób zainteresowanych przyszłością przestrzeni dawnego bazarku Rogatka.
Łącznie ankietę on-line wypełniło 225 osób, w tym 112 kobiet oraz 113 mężczyzn. Blisko 60%
respondentów stanowiły osoby w wieku 30-39 lat, a 1/5 osoby młode w przedziale 18-29 lat.
Najmniej licznie reprezentowali byli seniorzy (ok. 2%). Niemal wszyscy ankietowani (98%) to
mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe, a aż 90% stanowili mieszkańcy Kamionka.
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lokalnego, w tym oferty sezonowej – dla poszczególnych pór roku. Wśród głównych zagadnień
poruszanych w ankiecie znalazły się też kwestie zagospodarowania terenu, dopuszczalnych
zmian układu komunikacyjnego oraz poczucia bezpieczeństwa. Ankieta to stosunkowo
wygodna metoda wyrażania opinii – zainteresowani mogli ją wypełnić w dogodnym miejscu
i momencie. Technika ta stanowiła zatem ułatwienie dla osób zajętych, które z różnych
względów nie mogły uczestniczyć w spotkaniach czy punktach terenowych.

W ten sposób pozyskane potrzeby i pomysły interesariuszy przekazano zespołowi architektów
zajmujących się opracowaniem wytycznych do konkursu. Wnioski i uwagi zebrane w formie
elektronicznej w niniejszym raporcie zostają przytoczone i omówione w rozdziale II – wraz
z analizą materiału dla pozostałych technik konsultacyjnych.

Konkurs „Bazarek
mieszkańca”

Rogatka

–

reaktywacja:

okiem

Konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” stanowił
uzupełnienie klasycznych realizowanych w procesie technik konsultacyjnych, a termin
składania prac trwał od 4 do 18 grudnia 2017 r.

Grafika 7. Plakat promujący konkurs „Bazarek Rogatka - reaktywacja: okiem mieszkańca"
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Zbieranie uwag w formie elektronicznej odbywało się także w mniej ustrukturyzowany sposób
za pomocą poczty elektronicznej. Zainteresowani przez cały czas trwania konsultacji mogli
zgłaszać swoje opinie i uwagi, przesyłając je e-mailowo na adres Urzędu Dzielnicy PragaPołudnie
obsługujący
wszelkie
procesy
konsultacyjne
dla
dzielnicy
(ppl.Konsultacje@um.warszawa.pl). W ten sposób napłynęły dwie uwagi – jedna na
powyższych adres elektroniczny Urzędu, druga – na adres Centrum Doradztwa
Strategicznego s.c. (w odpowiedzi na zaproszenie do wypełnienia formularza ankiety).
Pierwsza z uwag odniosła się do autorskiej, architektonicznej, wizji konsultowanego obszaru
– jako miejskiego placu, a autor zachęcał także do podjęcia w przyszłości współpracy w tej
kwestii z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorzy drugiej uwagi zgłoszonej
e-mailowo odnosili się do ankiety i wypunktowali priorytetowe ich zdaniem pomysły związane
z przyszłą ofertą i zagospodarowaniem centrum lokalnego.
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dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach do Wydziału Organizacyjnego
(pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274,
a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10
i 11 grudnia 2017 r.);
w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres:
konkursbazarekrogatka@gmail.com;
przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
Regulamin konkursu oraz Karty zgłoszenia do konkursu były dostępne w terenowych punktach
konsultacyjnych oraz zostały zamieszone na stronie www.pragapld.waw.pl, a także
udostępnione na stronie internetowej Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek
(www.kamionek.warszawa.pl).
Autorom dwóch zgłoszonych prac przyznano nagrody (praca nagrodzona – autorzy: Michalina
i Łukasz Izert oraz praca wyróżniona – autorstwa Czesławy Tylendy), a prace zostały
zaprezentowane podczas spotkania zamykającego konsultacje 17 stycznia 2018 r.

Strona

Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców i osób zainteresowanych tematem do
twórczego włączenia się w dyskusję o przyszłości centrum lokalnego osiedla Kamionek
poprzez wykonanie pracy: plastycznej w dowolnej technice, fotograficznej, poetyckiej lub
krótkiej formy pisemnej (do 10 zdań). Konkursowi towarzyszyło hasło „Podziel się pomysłem!”,
a zgłaszana praca miała przedstawiać autorską wizję centrum lokalnego na terenie dawnego
bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można
by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła
życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Prace można było złożyć na trzy
sposoby:
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Grafika 8. Nagrodzona praca konkursowa autorstwa Michaliny i Łukasza Izert

Strona
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Grafika 9. Wyróżniana praca konkursowa autorstwa Czesławy Tylendy

Prace konkursowe przekazano do wglądu i analizy architektom odpowiedzialnym za
opracowaniem wytycznych architektonicznych dla zagospodarowania przestrzeni dawnego
bazarku. Pomysły i opinie zebrane dzięki pracom konkursowym w niniejszym raporcie zostają
przytoczone i omówione w rozdziale II – wraz z analizą materiału dla pozostałych technik
konsultacyjnych.

Spotkanie podsumowujące konsultacje
Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne
dotyczące utworzenia Centrum Lokalnego „Bazarek
Rogatka” odbyło się w środę 17 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. W spotkaniu wzięło
udział ok. 30 osób – byli to m.in. mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
osoby zainteresowane przemianami przestrzennymi w mieście
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Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny. W pierwszej części zaprezentowano
główne wnioski z konsultacji oraz przedstawiono propozycje wytycznych urbanistycznoarchitektonicznych dotyczących utworzenia Centrum Lokalnego na terenie dawnego bazarku
Rogatka przy ul. Grochowskiej 328. Drugą część stanowiła ustrukturyzowana debata
obywatelska mająca na celu zebranie uwag i opinii na temat przedstawionych treści, jak i na
inne istotne tematy związane z przyszłym centrum lokalnym, które do tej pory nie wybrzmiały
podczas konsultacji. Podczas spotkania zaprezentowano także zwycięskie prace zgłoszone
w konkursie „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” oraz wręczono nagrody ich
autorom.
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Zdjęcie 17-20. Spotkanie podsumowujące konsultacje 17.01.2018 r.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego przy wsparciu
architektów zajmujących się opracowaniem wytycznych do konkursu. Uczestnicy spotkania
chętnie wyrażali swoje opinie i zadawali pytania na temat przedstawionych wniosków
i propozycji. Podkreślano zarówno wagę potrzeb, które pojawiły się już wcześniej w trakcie
konsultacji, jak i zasygnalizowano kilka nowych zagadnień. Wszystkie pytania i opinie
uczestników zapisywano na bieżąco na flipcharcie. W ten sposób przedstawiciele zespołu
architektów mogli bezpośrednio poznać opinie i zastrzeżenia interesariuszy oraz od razu się
do nich odnieść. Ponadto podczas informacyjno-prezentacyjnej części spotkania uczestnikom
rozdano kartki papieru, aby mogli na nich zanotować swoje spostrzeżenia. Dwie osoby
pozostawiły kartki ze spisanymi komentarzami, a materiał ten został później przekazany
architektom.
Wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania podsumowującego są w niniejszym raporcie
przytoczone i omówione w rozdziale II oraz III.

W tej części raportu zostają przytoczone i omówione potrzeby, opinie i pomysły zebrane
podczas konsultacji. Pogrupowano je według zagadnień istotnych z perspektywy wytycznych
architektonicznych dla utworzenia i zagospodarowania przyszłego Centrum Lokalnego
„Bazarek Rogatka”, takich jak: funkcje i oferta, elementy zagospodarowania, w tym mała
architektura, zieleń miejska, charakter i bezpieczeństwo. W ramach każdego z zagadnień
łącznie zestawiono uwagi i propozycje zgłaszane w ramach poszczególnych technik
konsultacyjnych. Na samym początku pokrótce scharakteryzowano obecny stan terenu
dawnego bazarku oraz wspomnienia i skojarzenia, jakie obecnie ten obszar wywołuje
u uczestników konsultacji.

Bazarek Rogatka – wspomnienia i skojarzenia
Bazarek działający od lat 90-tych XX wieku odgrywał ważną rolę dla mieszkańców Kamionka
i okolic. Było to miejsce ze zróżnicowaną, dostępną cenowo ofertą targową, zwłaszcza
w zakresie produktów spożywczych. Uczestnicy konsultacji wspominali w pierwszej kolejności
o owocach i warzywach, które mogli tam kupić, ale także o innych artykułach m.in. rybach,
pieczywie, prasie, ofercie gastronomicznej i garmażeryjnej (pierogi od BarBusi, kurczaki
z rożna) czy drobnych usługach np. pasmanteryjnych, stolarce. Bazarek często odwiedzano,
a tym samym stanowił on naturalne miejsce do sąsiedzkich spotkań czy pogaduszek. Po jego
zamknięciu i przedłużających się pracach rewitalizacyjnych u dawnych użytkowników
i sąsiadów terenu pojawiło się pewne rozżalenie i zniecierpliwienie – potęgowane przez brak
dostępu do targu warzywnego w okolicy. Przyzwyczajenie do funkcji handlowej przestrzeni
i odczuwany sentyment do dawnego bazarku silnie przejawiały się w procesie konsultacji m.in.
podczas dyskusji o przyszłej ofercie centrum lokalnego.
Uczestnicy mówiąc o tej przestrzeni odnosili się także do jej historycznego charakteru –
zabytkowego bruku kamiennego na ul. Kamionkowskiej, bogatej przeszłości dzielnicy oraz
osiedla Kamionek, tradycji przemysłowej. Teren objęty konsultacjami to dla mieszkańców
część tzw. Starówki Kamionka, wobec tego widzą potencjał, aby w przyszłości stał się
wizytówką osiedla świadczącą o jego tożsamości. Dlatego też w procesie konsultacji pojawiały
się także głosy postulujące, aby forma/aranżacja Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”
odnosiła się do tej historii i w jakiś sposób ją upamiętniała.
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Uczestnicy pokrótce odnieśli się też do krzyża znajdującego się na zbiegu ulic Mińskiej,
Kamionkowskiej i Bliskiej, którego wartość historyczna nie jest określona – nieznany jest rok
jego postawienia i nie wiadomo co dokładnie upamiętnia. Warto jednak, aby przestrzeń go
otaczająca została uporządkowana, zwłaszcza, że obecnie jest dość zaśmiecona, a w pobliżu
gromadzą się osoby spożywające alkohol. Ponadto, zwracano uwagę na wartość osi
widokowych rozchodzących się z tego miejsca m.in. w kierunku Kamionkowskiej, które
odkrywają główne kamionkowskie atrakcje – ceglany budynek KRUS z charakterystyczną
bramą, konkatedrę, a przy założeniu przebicia ulicy Kamionkowskiej – może także na Simfonię
Varsovię.
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Grafika 10. Skojarzenia uczestników konsultacji z przestrzenią dawnego bazarku Rogatka

Osoby uczestniczące w konsultacjach były związane z bazarkiem poprzez głównie
zamieszkanie w jego okolicy, a także przez korzystanie w przeszłości z jego oferty handlowej.
W przypadku ankiety internetowej, niemal wszyscy ankietowani (98%) to mieszkańcy dzielnicy
Praga-Południe, a aż 90% stanowią mieszkańcy Kamionka. Poza samym faktem
zamieszkania w okolicy, respondenci są także związani z miejscem poprzez użytkowanie go
jako skrótu komunikacyjnego (35%), korzystanie z oferty lokalnych instytucji czy robienie
zakupów na bazarku przed jego zamknięciem (po 29%). Badani, którzy nie mieszkają
w pobliżu planowanego Centrum Lokalnego najczęściej pracują w okolicy (8% ankietowanych)
lub są powiązani podobnie jak mieszkańcy poprzez użytkowanie tego terenu. Podczas spotkań
konsultacyjnych oraz terenowego punktu konsultacyjnego silnie wybrzmiał obecny sposób
użytkowania tej przestrzeni – jako skrótu komunikacyjnego – przejścia między ul. Grochowską
a Mińską, w stronę SOHO Factory, o czym świadczy wydeptana ścieżka.
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Kolejno od lewej:
Zdjęcie 21. Ulica Kamionkowska
Zdjęcie 22. Krzyż u zbiegu ulic Bliskiej, Mińskiej i Kamionkowskiej
Zdjęcie 23. Dojście do terenu dawnego bazarku Rogatka od ulicy Mińskiej
Zdjęcie 24. Teren dawnego bazarku Rogatka – widok od ul. Kamionkowskiej w stronę ul. Grochowskiej
Zdjęcie 25-26. Przedepty – wydeptane ścieżki na terenie przyszłego centrum lokalnego

Obecnie, mimo że teren dawnego bazarku pełni funkcję komunikacyjną, jest jednak
przestrzenią, w której wielu użytkowników nie czuje się bezpiecznie. Kwestię tę poruszano
zarówno na spotkaniach, jak i sygnalizowano w ankiecie internetowej. Chociaż 40%
ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie przebywając w pobliżu dawnego

Funkcje i oferta dla centrum lokalnego
Na podstawie głosów uczestników konsultacji dla przyszłego centrum lokalnego wyraźnie
zarysowują się trzy preferowane funkcje:
funkcja usługowo-handlowa
funkcja kulturalno-rekreacyjna
funkcja komunikacyjna.
Część uczestników zwracała uwagę, że te funkcje są również istotne w obliczu zmian
zachodzących w strukturze mieszkańców dzielnicy – wzrasta liczba młodych dość dobrze
sytuowanych osób i rodzin, które zasiedlają okoliczne nowopowstałe osiedla i budynki
o wyższym standardzie. Ten napływ mieszkańców będzie powodował zwiększenie się
zapotrzebowania zarówno na ofertę handlowo-usługową, jak i spędzania czasu wolnego w tej
okolicy. Uczestnicy spotkań podkreślali, że, ze względu na tradycję miejsca (dawny bazarek),
funkcja handlowo-targowa przestrzeni powinna być dominująca, zaś funkcja kulturalnorekreacyjna stanowiłaby jej dopełnienie.
Tendencję tę potwierdziły także wyniki ankiety internetowej, gdzie respondenci mieli ocenić
niezbędność następujących czterech funkcji: handlowa, targowa; usługowo-gastronomiczna;
kulturalno-artystyczna; rekreacyjna (ocena na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że jest to
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bazarku Rogatka, to aż 30% badanych wskazało, że nie czuje się bezpiecznie w tamtej okolicy.
Kolejne 30% wybrało odpowiedź w połowie skali (ocena 3 na skali od 1 do 5) tj. uznali, że w ich
odczuciu teren ten nie jest ani bezpieczny, ani niebezpieczny. Ankietowani, którzy twierdzili,
że nie czują się bezpiecznie (udzielili odpowiedzi 1 lub 2 na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
„w ogóle nie czuję się tam bezpiecznie, a 5 – „czuję się tam bardzo bezpiecznie”), podawali
zazwyczaj kilka przyczyn dla tej sytuacji. Wśród najczęstszych wskazań znalazły się „osoby,
które przebywają w tym terenie i jego okolicy” – 82% respondentów argumentowało, że nie
czuje się bezpiecznie z powodu dużej liczby bezdomnych, osób nietrzeźwych, agresywnej
i wulgarnej młodzieży, osób zaczepiających przechodniów. Uważano, że obecność tych osób
wynika w pewnym stopniu z funkcjonujących na tym terenie całodobowych sklepów
monopolowych oraz działalności zlokalizowanego w pobliżu skupu złomu. Ponadto, w blisko
połowie odpowiedzi (41%) poruszono kwestię nieestetycznego wyglądu okolicy. Ankietowani
wskazywali, że jest to teren zdewastowany, o złej jakości nawierzchni, w okolicy jest brudno,
a na ziemi leżą śmieci i rozbite szkło, kamienice są zaniedbane. W co trzeciej odpowiedzi brak
poczucia bezpieczeństwa (35%) łączono z brakiem odpowiedniego oświetlenia terenu –
według ankietowanych ze względu na niewystarczającą liczbę lamp ulicznych jest tam ciemno
i niebezpiecznie. Pojawiły się również opinie dotyczące niedoboru kontroli na tym terenie ze
strony policji, straży miejskiej i braku monitoringu (11% wskazań). Niektórzy odwoływali się do
przestępstw popełnianych w okolicy (9% wskazań) – kradzieży, napadów i przypadków
wandalizmu. Kwestia bezpieczeństwa i skojarzenia oraz obawy związane z niechcianymi
użytkownikami tej przestrzeni pojawiały się także w trakcie konsultacji, gdy rozmawiano
o elementach zagospodarowania przyszłego centrum lokalnego.
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zdecydowanie zbędna funkcja, a 5 – zdecydowanie niezbędna funkcja). Ankietowani za
najbardziej potrzebne uznali funkcje: handlowo-targową (81% respondentów określiło ja jako
niezbędną) oraz usługowo-gastronomiczną (73%). Funkcje kulturalno-artystyczną czy
rekreacyjną można uznać za nieco mniej pożądane – 46% badanych określiło je jako
niezbędne, ale jednocześnie co trzeci ankietowany skłaniał się ku uznaniu ich za zbędne.

Grafika 11. Wyniki ankiety internetowej - preferowane funkcje według respondentów

Z kolei podczas terenowych punktów konsultacyjnych pojawiło się zróżnicowanie opinii
w zakresie proporcji między poszczególnymi funkcjami: obok zwolenników wyłączności funkcji
– tylko handlowej głównie w postaci dużego codziennego bazaru („żeby było tak jak dawniej”,
„handel – ale w bardziej eleganckim wydaniu”) lub tylko rekreacyjnej w postaci centrum
spotkań z odpowiednią infrastrukturą/małą architekturą („skwer z ławeczkami – byle tylko nie
bazar”), pojawili się też tacy, którzy widzieli najlepsze wyjście w połączeniu tych funkcji, czyli
zapewnienia zarówno przestrzeni na wypoczynek i rozmowę, jak i w określone dni – dostępu
do, głównie spożywczej, oferty targowej.
Podczas spotkania podsumowującego ta rozpiętość stanowisk także była zauważalna –
zdecydowane poparcie dla dominacji handlu było kontrowane przez sugestie dotyczące
wzmocnienia roli kulturotwórczej i przestrzeni integracyjnych (przykładowe obawy uczestników
dotyczyły zagrożenia, że po kilku latach skala zapotrzebowania na usługi handlowe zmaleje,
handlarze, którzy poprzednio tu działali, nie wrócą itp.).
Zdaniem uczestników konsultacji centrum lokalne powinno być quasi-rynkiem dla Kamionka –
miejscem, gdzie można kogoś spotkać, usiąść i porozmawiać oraz załatwić podstawowe
sprawunki. W tym kontekście sugerowano zapewnienie elastyczności w zakresie funkcji
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Funkcja i oferta usługowo-handlowa
Funkcje przestrzeni łączą się bezpośrednio z podejmowanymi w nich aktywnościami.
Uczestnicy konsultacji określali zatem swoje szczegółowe preferencje odnośnie oferty
usługowo-handlowej, która mogłaby w przyszłości pojawić się na terenie Centrum Lokalnego
„Bazarek Rogatka”.
Uczestnicy spotkań i punktów terenowych wspominali przede wszystkim o całorocznej
ofercie handlowo-targowej (zadaszone stoiska), zróżnicowanej pod względem dostępności –
codziennie lub sezonowo. Podkreślano przede wszystkim zapotrzebowanie na ofertę
produktów spożywczych (świeże owoce i warzywa, ryby, pieczywo itp.) od lokalnych,
indywidualnych producentów. Dla mieszkańców ważne było, aby przywrócona została
możliwość zakupu świeżych warzyw i owoców „od rolnika” (dodawano, że od zamknięcia
bazarku to właśnie takiego asortymentu najbardziej brakuje mieszkańcom Kamionka). Mówiąc
o ofercie targowej dla tego miejsca, wymieniano także: mięsa, ryby, pieczywo i wyroby
cukiernicze (m.in. pojawił się pomysł przeniesienia/ utworzenia stoiska słynnych rurek z bitą
śmietaną z Ronda Wiatraczna), nabiał, zdrową żywność, domowe przetwory i inne „produkty,
których w supermarkecie się nie kupi” np. nalewki z pigwy itp. (jeden z uczestników wymienił
nawet konkretne firmy, które, jego zdaniem, powinny w przyszłości się pojawić: drogeria
Rossmann, piekarnia Lubaszka, zakład mięsny Wierzejki). Podkreślano zarówno lokalność
takiej oferty, jak i zadbanie o jej cenową dostępność dla mieszkańców. W tym kontekście
padł pomysł wprowadzenia „certyfikatu 50 km”” – czyli preferowania producentów żywności do
50 km od Warszawy czy utworzenia kooperatywy lokalnych producentów na kształt
Kooperatywy Grochowskiej. Poruszano także dostępność cenową wynajmu stanowisk, tak
aby nie stanowiła bariery dla lokalnych wystawców (sprzedawca z lokalu przy skrzyżowaniu
Bliska/Grochowska wyraził chęć przeniesienia się z ofertą warzywną w przyszłości na teren
handlowy w centrum lokalnym, ale pod warunkiem dostępnych kosztów wynajmu).
Postulowano także poszerzenie oferty o usługi/stoiska o charakterze gastronomicznym –
bary, budki, kawiarnie, niewielkie stoiska/foodtrucki, które mogłyby znajdować się
w wydzielonej w przestrzeni „strefie gastronomicznej”.
Chętnie widziano by w tym miejscu także targi śniadaniowe (w soboty i/lub niedziele) oraz
okazjonalne targi sąsiedzkie – wyprzedaże garażowe, niedzielne pchle targi. Uczestnicy
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W przypadku funkcji komunikacyjnej poruszano przede wszystkim kwestię zachowania
komunikacji pieszej przez obszar przyszłego centrum lokalnego, a także usprawnienie ruchu
w okolicy.
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planowanego centrum lokalnego – możliwość wykorzystania terenu dla różnych funkcji
w zależności od czasu (np. rano handel, wieczorem wydarzenia kulturalne, przestrzeń do
spotkań) i dostosowanie do tego sposobu zagospodarowania terenu i funkcjonalności
urządzeń/elementów małej architektury. W zakresie rozłożenia tych dwóch funkcji pojawiły się
też liczne głosy, na podstawie których zarysowywał się wyraźny podział przestrzeni na strefy:
funkcję handlową/targową lokowano w części bazarku od strony ul. Grochowskiej oraz wzdłuż
ul. Bliskiej, natomiast rekreacyjno-kulturalną – bliżej ul. Kamionkowskiej (okolice działek nr
66/2 i 66/8, 66/4, 66/1).
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Preferencje te znalazły także odzwierciedlenie w wynikach ankiety internetowej. Ankietowani
do najbardziej interesujących form usługowo-handlowych zaliczyli targi warzywno-owocowe
(84% głosów), targi świąteczne i okolicznościowe (50%), a kolejno wskazywali na miejsca
z gastronomią (45%) oraz targi śniadaniowe (37%). Mniejsze zapotrzebowanie wykazano na
targi ze zdrową żywnością (25%) czy pchli targ (21%).

30

sygnalizowali, że warto, aby była możliwość zakupienia prasy oraz odtworzono formy
działalności antykwarycznej – dawniej popularne na Pradze (książki, znaczki, starocie). Wśród
targów cyklicznych tematycznych pojawiały się także następujące sugestie: targi rękodzieła,
targi książek, komiksów i winyli, targ książek szkolnych.

Grafika 12. Wyniki ankiety internetowej - preferowana oferta usługowo-handlowa według respondentów

Uczestnicy ankiety internetowej nieco precyzyjnie określili także preferowaną częstotliwość
wymienionych powyżej wydarzeń. Ich zdaniem najczęściej (codziennie) powinien
funkcjonować targ warzywno-owocowy oraz miejsca z gastronomią. Targi śniadaniowe
mogłyby być organizowane raz w tygodniu, natomiast targi świąteczne kilka razy w roku.
W kontekście częstotliwości oferty owocowo-warzywnej uczestnicy podczas spotkań zwracali
uwagę, że choć z ich perspektywy najlepiej byłoby, gdyby była ona dostępna codziennie, to
zgłaszali też swoje obawy co do wystarczającego popytu na tego typu produkty, sygnalizując,
że możliwe, iż dla wystawców bardziej opłacalna byłaby mniejsza częstotliwość np. dwa razy
w tygodniu.
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Grafika 13. Wyniki ankiety internetowej - preferowana częstotliwość wybranych elementów oferty usługowo-handlowej według
respondentów

Ponadto, obecnie, zdaniem mieszkańców uczestniczących w konsultacjach, w nadmiernej
liczbie przy ul. Grochowskiej w pobliżu dawnego bazarku zlokalizowane są sklepy
monopolowe przy braku innych usług, nie tylko handlowych. Podkreślano zapotrzebowanie na
usługi i elementy takiego rodzaju jak: tablice informacyjne, bankomat, kiosk z prasą
i biletami, kartami miejskimi, drobne usługi kaletnicze, szewskie, pasmanteryjne,
zegarmistrzowskie, renowatorskie (odnawianie starych mebli). Podobna kompleksowość
oferty usługowo-handlowej została przedstawiona przez autorkę wyróżnionej pracy
konkursowej – w wizji autorki w przyszłym centrum lokalnym pojawiłyby się „towary
przemysłowe, asortyment dla dzieci, odzież, usługi: stolarz, krawiec, szewc, pralnia, punkt
apteczny, pocztowy, piekarnia, cukiernia czy barek z ogródkiem i stolikami” – a to wszystko po
to, by mieszkańcy mogli wiele swoich spraw załatwić w jednym miejscu i zaoszczędzić czas.
W tym kontekście w opinii uczestników konsultacji warto też w myśleniu o przyszłym
funkcjonowaniu centrum lokalnego i jego ofercie handlowej uwzględnić rolę pawilonów
handlowych znajdujących się w pobliżu – przy Grochowskiej 324 (pasaż pomiędzy ulicą
Kamionkowską a Grochowską, równoległy do ul. Bliskiej, obecnie mieści się tam kilka
działających punktów usługowych m.in. salon fryzjerski, bistro, studio tatuażu, ale także kilka
pustych lokali). Korzystne warunki dla najemców mogłyby dodatkowo ożywić przyszłe centrum
lokalne, a oferta tych miejsc mogłaby się uzupełniać.
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Funkcja i oferta kulturalno-rekreacyjna

Podobnie kształtowały się preferencje mieszkańców wyrażone za pomocą ankiety
internetowej. W przypadku oferty spędzania wolnego czasu najczęściej wskazywanym przez
ankietowanych wydarzeniem były pikniki sąsiedzkie (56% głosów). Dużą popularnością
cieszyły się także: kino plenerowe (50%), imprezy lokalne (45%) i wystawy, instalacje (38%).
Badani byli nastawieni mniej entuzjastycznie do imprez sportowych i koncertów, przedstawień
(poniżej 25% głosów).
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Uczestnicy uważali, że warto, aby w centrum lokalnym znalazła się przestrzeń, którą można
wykorzystać na np. comiesięczne spotkania kulturalne (varsavianistyczne, literackie,
z ciekawymi artystami, historyczne – o historii Kamionka itp.), debaty, koncerty czy
okazjonalne wydarzenia (np. lokalne święta, rozważano możliwość przeniesienia do
przyszłego centrum lokalnego uroczystości Święta Kamionka). Pojawiały się pomysły na
wzbogacenie oferty o sąsiedzkie potańcówki, wspólne sesje muzykowania (proponowano, aby
zaangażować we współtworzenie takiej oferty różne zespoły czy instytucje np. Sinfonia
Varsovia, przedstawicieli lokalnej mniejszości romskiej), warsztaty dla: dzieci i młodzieży,
rodzin, dorosłych (przykładowe tematy: warsztat nawiązujące do praskich tradycji
rzemieślniczych, warsztaty ekologiczne, gastronomiczne, weekendowe warsztaty np.
malowania decoupage, wikliny, wiele innych umiejętności prezentowanych przez mieszkanki
Kamionka dla sąsiadek, grupowe ćwiczenia – gimnastyka dla seniorów) czy spotkania
sąsiedzkie i hobbystyczne np. robót ręcznych, punkty nauki drobnych napraw sprzętu
domowego i rowerów. Utworzenie cyklicznego kalendarza różnych imprez i wydarzeń
pomogłoby ożywić to miejsce w wymiarze społecznym i kulturalnym. Ponadto, uczestnicy
zgodnie postulowali usytuowanie w przestrzeni punktu wymiany książek i prasy. Niektórzy
zastanawiali się nad wykorzystaniem ściany sąsiedniego budynku (przy ul. Grochowskiej 326)
np. pod kątem muralu czy jako „ekranu” dla letniego kina plenerowego. Pojawiły się także
zróżnicowane opinie na temat sceny – od zwolenników tego pomysłu, którzy uważali to za
dobrą infrastrukturę dla występów i koncertów po głosy krytyczne – padały argumenty
o uciążliwości tego typu wydarzeń dla sąsiadów. Zapotrzebowanie dotyczące sceny
i wykorzystania przyszłego centrum lokalnego jako miejsca dla organizacji koncertów czy
innych wydarzeń plenerowych wybrzmiało także podczas spotkania podsumowującego
konsultacje – argumentowano, że lokalny klub seniora oraz organizacje pozarządowe mają
trudności z organizacją tego typu wydarzeń w plenerze na terenie dzielnicy, gdyż większość
parków ma charakter historyczny i powoduje to pewne ograniczenia.
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Preferowane przez uczestników konsultacji aktywności łączone z funkcją kulturalnorekreacyjną wskazują, że funkcję tę należy rozumieć także jako społeczną i integracyjną,
obejmującą sposoby spędzania czasu wolnego na terenie przyszłego Centrum Lokalnego
„Bazarek Rogatka”.
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Grafika 14. Wyniki ankiety internetowej - preferowana oferta spędzania czasu wolnego według respondentów

Jeśli chodzi częstotliwość tego typu wydarzeń, to najczęściej mieszkańcy chcieliby korzystać
z kina plenerowego (raz w tygodniu – 41%). Pozostałe wydarzenia powinny być organizowane
minimum raz w miesiącu (ok. 40% głosów).

Strona

34

Raport z konsultacji społecznych dla Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”

Grafika 15. Wyniki ankiety internetowej - preferowana częstotliwość wybranych elementów oferty spędzania czasu wolnego
według respondentów

Uczestnicy konsultacji sygnalizowali, aby pamiętać o rekreacyjnym wymiarze tego miejsca –
tak, aby mieszkańcy mogli tam spędzić czas wolny – po prostu posiedzieć, porozmawiać,
w coś zagrać. W związku z tym w opinii uczestników na terenie centrum lokalnego powinny
pojawić się elementy małej architektury, zwłaszcza ławki i stoliki (np. do gry w szachy, karty),
a także należy pozostawić fragment przestrzeni zielonych/trawników, na których można usiąść
– zarówno na trawie, jak i na leżaku, zjeść śniadanie podczas targów śniadaniowych. Dobrze,
gdyby w pobliżu tych miejsc zapewniono dostęp do miejskiej sieci wi-fi. Dodatkowo, podczas
terenowych punktów konsultacyjnych zwłaszcza osoby starsze powtarzały, że potrzebne są
w okolicy miejsca rekreacji, a szczególnie do spotkań dla starszych, sugerując, że poza
warzywniakiem i innymi usługami należy to uwzględnić przy planowaniu zagospodarowania
terenu. Silnie obecny był także wątek utworzenia placu zabaw, najlepiej zlokalizowanego
w głębi obszaru, bliżej ulicy Kamionkowskiej. O placu zabaw wspominali zarówno dzieci
i młodzież, jak i dorośli.
W ramach konsultacji pojawiły się też pomysły na wprowadzenie do przestrzeni zieleni
integrującej, o silniej funkcji budowania relacji – czyli ogrodu społecznego tworzonego przez
mieszkańców dla mieszkańców. Ogród warzywny i/lub kwietny stanowiłby pretekst do
sąsiedzkich spotkań – podczas wspólnego sadzenia roślin oraz zbierania plonów.
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Mieszkańców pytano także o sezonowe zróżnicowanie dla pożądanej oferty Centrum
Lokalnego „Bazarek Rogatka”. W przypadku wszystkich pór roku najczęściej pojawiającą się
odpowiedzią była stała oferta handlowo-usługowa (targi, bazarki, możliwość zrobienia
zakupów). Często wskazywano również na targi warzywno-owocowe i inne usługi
gastronomiczne (np. miejsca z przekąskami, kawiarnie), a także na elementy infrastruktury
spędzania czasu wolnego, zieleń miejską czy cykliczne wydarzenia dla mieszkańców.
Ankieta internetowa, którą wypełniła blisko połowa uczestników całego procesu konsultacji,
pozwoliła na pogrupowanie pomysłów i potrzeb mieszkańców według pór roku. Ankietowani
wyrażając swoje preferencje odnoście oferty sezonowej – zimowej dla centrum lokalnego
podawali zazwyczaj po kilka pomysłów. Odpowiedzią, która występowała najczęściej (33%
wskazań) był jarmark bożonarodzeniowy (targi świąteczne), podczas którego istniałaby
możliwość zakupu ozdób świątecznych, choinek, a także pojawiłyby się stoiska z przekąskami
i grzanym winem. W co czwartej odpowiedzi (24%) wskazywano na potrzebę wprowadzenia
stałej oferty handlowo-usługowej (używano haseł takich jak: targ, bazarek, możliwość
zrobienia zakupów), natomiast w blisko co piątej (18%) zawężano się do konkretnej oferty –
targów warzywno-owocowych. Kolejne pod względem częstotliwości były głosy dotyczące
utworzenia punktów/miejsc z ofertą gastronomiczną oraz postulujące bardziej konkretną formę
czyli kawiarnię (15% i 14% wskazań). Co dziesiąty respondent (11%) do oferty zimowej
centrum lokalnego włączyłby lodowisko. Pojawiły się też pomysły wspólnego kolędowania
czy konkursu rzeźb ze śniegu.
Oferta centrum lokalnego zaproponowana przez ankietowanych dla sezonu jesiennego
okazała się mniej charakterystyczna niż w przypadku pozostałych pór roku. Blisko co trzeci
respondent (28%) zgłaszał potrzebę utworzenia stałej oferty handlowo-usługowej. Z podobną
częstotliwością (27%) poruszano temat realizacji na terenie centrum lokalnego targów
warzywno-owocowych. Kolejno, silnie wybrzmiały głosy dotyczące wprowadzenia miejsc
z usługami gastronomicznymi (21% wskazań na tego typu ofertę) oraz utworzenia kawiarni
(17%). Ankietowani sygnalizowali także chęć spotykania się w gronie mieszkańców na
imprezach sąsiedzkich np. na piknikach, koncertach, spotkaniach tematycznych (np.
warsztatach dla dzieci z tworzenia ozdób z użyciem liści, kasztanów itp.) – ten postulat pojawił
się w 13% odpowiedzi. Część respondentów (12%) chciałaby, aby jesienią na terenie centrum
lokalnego realizowano targi tematyczne i hobbystyczne (np. targi leśne, targi grzybów, targi
dyń dekoracyjnych i jadalnych, targi rybne, targi staroci, eko-bazary, targi książki czy pchle
targi).
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Także wizja centrum lokalnego przedstawiona w nagrodzonej pracy konkursowej (autorstwa
Michaliny i Łukasza Izert) stawia wyraźny akcent na funkcję społeczną i integracyjną. Autorzy
zaproponowali i wydzielili kilka tego typu przestrzeni: ogród społeczny; strefę rekreacyjnokulturalną na różnego rodzaju aktywności np. projekcje filmowe, okolicznościowe wydarzenia,
targi śniadaniowe czy garażowe; integracyjny plac międzypokoleniowy – z zielenią, miejscami
do wypoczynku oraz drewnianym podwyższeniem.

Odpowiedzi ankietowanych zawierające sugestie na temat oferty centrum lokalnego w lecie
były najbardziej złożone – w jednej odpowiedzi zawierało się zazwyczaj kilka różnych
działań/propozycji. Można zatem wnioskować, że właśnie w okresie letnim centrum lokalne
w największym stopniu powinno wykazywać swoją wielofunkcyjność. Blisko połowa ze
zgłaszanych pomysłów dotyczyła zapewnienia oferty i infrastruktury w zakresie spędzania
czasu wolnego/rekreacji. Najczęściej powtarzającym się postulatem (27% wskazań) była
organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in. kina plenerowego, koncertów, wystaw,
przedstawień, warsztatów (np. pszczelarskich). Co czwarty respondent chciałby spędzać czas
wolny także podczas imprez sąsiedzkich oraz postulował zapewnienie małej architektury
sprzyjającej spotkaniom ze znajomymi – ławek i stolików (obie te propozycje zyskały po 21%
wskazań). W przypadku oferty letniej, zdecydowanie bardziej niż dla innych pór roku,
zauważalne były głosy dotyczące placu zabaw oraz zieleni miejskiej (każda z odpowiedzi
otrzymała po 14% wskazań). Ankietowani silnie zaakcentowali także zapotrzebowanie na
funkcje handlowe i usługowe w postaci stałej oferty handlowo-usługowej, targów warzywnoowocowych oraz miejsc/punktów z ofertą gastronomiczną np. przekąski, cukiernia, kawiarnia
(kolejno po 25%, 21% oraz 23% wskazań). Pojawiały się też pomysły mówiące o wydzieleniu
przestrzeni dla pikników, piłki plażowej czy plenerowych zajęć gimnastycznych np. jogi dla
seniorów. Latem wśród elementów preferowanego zagospodarowania centrum lokalnego
częściej wymieniano leżaki, hamaki, fontannę i piasek.
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W przypadku oferty zaplanowanej na wiosnę, ankietowani w pierwszej kolejności wskazywali
na potrzebę zapewnienia w centrum lokalnym stałej oferty handlowo-usługowej oraz targów
warzywno-owocowych (proponowane były, odpowiednio, przez 28% i 23% badanych). Co
czwarty respondent wspominał o imprezach sąsiedzkich oraz utworzeniu miejsc
z przekąskami, drobnymi usługami gastronomicznymi (kolejno 21% oraz 18% wskazań).
Ponadto, w ofercie wiosennej wyraźnie pojawiły się postulaty dotyczące zapewnienia
elementów zagospodarowania przestrzeni, które w odpowiedziach dla zimy i jesieni były raczej
marginalizowane, czyli miejsc do spędzania czasu wolnego typu ławeczki, stoliki (16%
wskazań) oraz zieleni miejskiej w postaci krzewów, rabatek, elementów parku (14%). Wśród
aktywności, które byłyby atrakcyjne zwłaszcza wiosną, wymieniono m.in. wspólne sprzątanie
i warsztaty segregacji śmieci dla dzieci (z okazji Światowego Dnia Ziemi), wiosenne targi
kwiatów i nowalijek (z możliwością zakupu świeżych zielonych sadzonek, ziół np. bazylia,
rozmaryn, szałwia), wspólne sadzenie kwietników i innej zieleni.
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Grafika 16. Wyniki ankiety internetowej - sezonowe zróżnicowanie preferowanej oferty centrum lokalnego według respondentów

Funkcja komunikacyjna
Obecnie obszar dawnego bazarku Rogatka jest przez uczestników konsultacji używany
głównie jako teren przechodni, usprawniający codzienne przemieszczanie się po okolicy.
W związku z tym postulowano, aby w przyszłości ta funkcja została zachowana
i zoptymalizowana. Podkreślano, że funkcja komunikacyjna wynika niejako samoistnie
z lokalizacji – planowane Centrum Lokalne „Bazarek Rogatka” mieści się przy ruchliwej ulicy
Grochowskiej, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.
Przede wszystkim, zwłaszcza podczas terenowych punktów konsultacyjnych, wielokrotnie
mówiono o utrzymaniu przejścia pieszego (wydeptanej ścieżki) przez teren dawnego bazarku
łączącego ulice Grochowską i Mińską/Kamionkowską i usprawniającego dojście do SOHO.
Dla usprawnienia komunikacji pieszej należałoby także dodatkowo zadbać o takie elementy
jak: zmiana nawierzchni terenu na utwardzoną (obecna nie jest wygodna dla użytkowników,
a także niszczy obuwie), wprowadzenie dodatkowego oświetlenia oraz zminimalizowanie
ogrodzenia terenu. Sugerowano, że ścieżka mogłaby stanowić linię podziału dla przyszłego
centrum lokalne na dwie części o różnym charakterze tj. handlową i rekreacyjną, a dodatkowo
należałoby wytyczyć utwardzone alejki do spacerowania po zrewitalizowanym terenie.
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Zdjęcie 27. Wydeptana ścieżka przecinająca teren dawnego bazarku Rogatka

W wyniku dyskusji na temat dostępności komunikacyjnej przestrzeni szczególnie podkreślano
konieczność modernizacji ulicy Bliskiej dla uzyskania charakteru deptaku, realnie
wykorzystywanego do przemieszczania się na odcinku ul. Grochowska – skrzyżowanie
ul. Kamionkowskiej z Mińską. Mieszkańcy proponowali, aby odnowić ulicę poprzez wykonanie
skutecznego odwodnienia, oświetlenie i odświeżenie muru (po lewej stronie idąc od strony
Grochowskiej) np. poprzez formę muralu. Dyskutowano także o potrzebie odnowienia ulicy
Kamionkowskiej, przy zachowaniu zabytkowej nawierzchni, która w ten sposób mogłaby stać
się wizytówką osiedla. W kontekście tej ulicy mówiono o wprowadzeniu ograniczenia ruchu
drogowego (tylko ruch lokalny, wjazd dla mieszkańców lub wręcz wyłączenie z ruchu),
natomiast sceptyczne przyjmowano pomysł likwidacji bramy wjazdowej na teren dawnych
Polskich Zakładów Optycznych (przebicia Kamionkowskiej) – choć pojawiło się też kilku
zwolenników tego rozwiązania.
Także respondenci ankiety on-line odpowiadając na pytania dotyczące komunikacji w okolicy
Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka” dopuszczali możliwość wprowadzenia pewnych zmian
w tym zakresie. Większość ankietowanych dostrzegła potrzebę zmiany organizacji ruchu
w rejonie przyszłego Centrum Lokalnego (46%). Mieszkańcy zapytani o możliwości
zamknięcia dla ruchu samochodowego fragmentów ulic Bliskiej i Kamionkowskiej w większości
popierali taki pomysł (63%). Dodatkowo zdecydowana większość dopuszczała możliwość
wprowadzenia na tych ulicach wyłącznie ruchu lokalnego (81%). Mniej ankietowanych, bo
47%, było zdania, że ulice na odcinku Bliska - Kamionkowska mogłyby być ulicami „ślepymi”.
Z drugiej strony ankietowani jako bardziej odpowiednią dla ruchu samochodowego wskazali
ulicę Mińską – 45% badanych określiło ją jako ważną drogę zarówno dla ruchu
samochodowego, jak i pieszego, a 32% stwierdziło, że jest ona szczególnie ważna tylko dla
ruchu samochodowego.
Podczas spotkania podsumowującego podkreślano, że podejmując jakiekolwiek decyzje
o rozwiązaniach komunikacyjnych należy wziąć pod uwagę nowy budynek powstający przy
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ul. Mińskiej, do którego musi być zapewniona możliwość dojazdu (a to może wiązać się
z koniecznością utrzymania ruchu samochodowego na ul. Kamionkowskiej).

Grafika 17. Wyniki ankiety internetowej - stanowisko respondentów wobec stacji rowerowej na terenie centrum lokalnego
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Uczestnicy spotkania konsultacyjnego, jak i większość respondentów ankiety on-line (68%)
popierali propozycję utworzenia stacji rowerów miejskich Veturilo na terenie centrum
lokalnego. Sugerowano, że stacja powinna mieścić się na wysokości wejścia na teren
dawnego bazarku (od strony ul. Grochowskiej). Dodatkowo, wskazano, że istotne
z perspektywy komunikacji rowerowej w tym terenie jest stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Grochowskiej.
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Podczas dyskusji poruszono temat miejsc parkingowych w obrębie skrzyżowania ulic Bliskiej,
Mińskiej i Kamionkowskiej, niektórzy sugerowali, by całkowicie wyeliminować stamtąd
samochody, inni podkreślali, aby nie rezygnować z tej funkcji i zachować zaplecze kilkunastu
miejsc parkingowych m.in. dla dostawców/producentów.
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Grafika 18. Sugestie uczestników konsultacji w zakresie rozmieszczenia poszczególnych funkcji i elementów w centrum
lokalnym
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Funkcje i przeznaczenie terenu w dużym stopniu oddziałują na zagospodarowania przestrzeni.
Uczestnicy konsultacji wskazywali preferowane przez siebie sposoby urządzenia przyszłego
centrum lokalnego w powiązaniu do postulowanych wcześniej funkcji. Koncentrowano się
przede wszystkich na takich kwestiach jak mała architektura, zieleń miejska, możliwość
wprowadzenia form kubaturowych/ zabudowy stałej, elementy zwiększające poczucie
bezpieczeństwa użytkowników czy pozwalające nawiązać do historii i tradycji tego miejsca.
Generalnie zieleń miejską oraz towarzyszące jej elementy małej architektury lokalizowano
głównie wewnątrz terenu dawnego bazarku – przy ul. Kamionkowskiej, a także w sąsiedztwie
ul. Bliskiej. Natomiast stanowiska handlowo-usługowo widziano raczej przy ul. Grochowskiej,
ale i przy ul. Bliskiej. Niektórzy uczestnicy podawali też przykłady rozwiązań, na których można
by się, w ich opinii, w pewnym stopniu wzorować w zagospodarowaniu przestrzeni np. „ładne
pawilony jak przy Wiatracznej”, „bazar jak na Szembeka”, „miejsce spotkań jak w lokalu Worek
z kośćmi”, „tak jak pod Uniwersamem”, „jak na placu Powstańców”.
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Zagospodarowanie i bezpieczeństwo
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Mała architektura – meble miejskie

Grafika 19. Wyniki ankiety internetowej - potrzebne elementy zagospodarowania centrum lokalnego według respondentów

Dodatkowo uczestnicy konsultacji wspominali o takich elementach jak stojaki na rowery, kosze
na psie odchody oraz fontanna lub inne rozwiązanie zapewniające kontakt z wodą – które
mogłoby funkcjonować jako element organizujący przestrzeń, atrakcja dla dzieci i rodzin,
ochłoda latem (dobrze gdyby pełniło także jakąś funkcję zimą).
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Podczas terenowych punktów konsultacyjnych bardzo często pojawiały się postulaty związane
z zapewnieniem stałej infrastruktury umożliwiającej spotkania (głównie w postaci zieleni
i ławeczek), tak by część przestrzeni nabrała charakteru rekreacyjnego skweru. Szczególnie
osoby starsze powtarzały, że w okolicy potrzebne są miejsca do spotkań i rekreacji. Silnie
obecny w wypowiedziach zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych był także wątek
utworzenia placu zabaw, który lokowano w głębi obszaru, bliżej ulicy Kamionkowskiej
(zapewnienie niewielkiej przestrzeni/ elementów dla dzieci pozwalających na twórczą
interakcję, nie musiałoby to mieć formy klasycznego placu zabaw). Pojawiły się też pojedyncze
postulaty dotyczące utworzenia siłowni zewnętrznej. Wyniki ankiety on-line również wskazały
na podobne potrzeby dotyczące małej architektury. Najwięcej ankietowanych za najbardziej
potrzebne uznało ławki i kosze na śmieci (po 79% głosów). Mniejsze zapotrzebowanie
występowało na lokalizację stolików i placu zabaw (po 24%) oraz urządzeń do rekreacji (16%).
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Wśród elementów zagospodarowania podkreślano rolę tych, które stanowiłyby o rekreacyjnym
wymiarze tego miejsca – tak, aby mieszkańcy mogli tam spędzić czas wolny – po prostu
posiedzieć, porozmawiać, w coś zagrać. W związku z tym w opinii uczestników na terenie
centrum lokalnego powinny pojawić się elementy małej architektury, zwłaszcza ławki i stoliki
(np. do gry w szachy, karty). Wspominano także o tymczasowych siedziskach na okres
wiosenno-letni np. leżakach czy hamakach.
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Kubatura

Niewielkie przeszklone pawilony pojawiły się także jako przykład rozwiązania wartego
rozważenia dla funkcji kulturalno-artystycznej. Według uczestników mogłyby one stanowić
lokalizację zarówno dla kawiarni, jak i dla wydarzeń kulturalnych zwłaszcza w sezonie
jesienno-zimowym – wystaw, koncertów, spotkań autorskich (z aprobatą wskazywano na
pawilony w Parku Polińskiego, podając je jako atrakcyjny projekt).
Budynek znajdujący się w przyszłym centrum lokalnym powinien być wyposażony
w ogólnodostępną dla użytkowników przestrzeni toaletę (a w sytuacji braku trwałych rozwiązań
kubaturowych należy rozważyć sam dostęp do toalety).
Należy jednak pamiętać, że hasła dotyczące większych rozwiązań kubaturowych (np.
w postaci hali) były pojedyncze. Częściej podczas konsultacji wyrażano opinie na temat
zapewnienia pewnej przestrzeni typu kawiarnia, która mogłaby się lokować w tej części terenu,
który można zabudować. Ponadto, trwałe formy kubaturowe, które zdominowałyby przestrzeń
z jednej strony – zaprzeczałyby założeniu centrum lokalnego i wielofunkcyjności terenu,
z drugiej – byłyby rozwiązaniem niezgodnym z zapisami obecnie obowiązującego Studium
(które narzucają projekt zagospodarowania tymczasowego).

Zieleń miejska
Uczestnicy konsultacji podkreślali, że warto zadbać, by przyszłe centrum lokalne było „zielone”
– zasadzić roślinność np. krzewy, trawy, kwiaty czy umieścić niewielkie drzewka w donicach.
Także zdecydowana większość ankietowanych (ponad 90%) przyłączyła się do tego postulatu,
wskazując, że na terenie centrum lokalnego powinna znaleźć się zieleń miejska.
Dla mieszkańców istotne było stworzenie w przyszłym centrum lokalnym miejsc do siedzenia
w otoczeniu zieleni (nasadzeń w terenie na dokupionej przez miasto działce przylegającej do
dawnego bazarku lub w postaci ruchomej – np. drzewa w donicach), w których mogłyby
odbywać się np. targi śniadaniowe, ale też nieformalne sąsiedzkie spotkania. Uczestnicy
zwracali uwagę, że należy pozostawić fragment przestrzeni zielonych/trawników, na których
można usiąść – zarówno na trawie, jak i na leżaku, by zrobić mały rodzinny piknik czy zjeść
posiłek podczas targów śniadaniowych. W tym kontekście proponowano także, aby
nawierzchnia na terenie rewitalizowanym utwardzała podłoże, ale dawała jednocześnie
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W przypadku rozwiązań przestrzennych dla funkcji handlowo-targowej pojawiały się bardzo
zróżnicowane pomysły. Niektórzy byli zwolennikami obiektu zamkniętego w postaci hali (padło
hasło mini-hala Mirowska), inni – otwartej przestrzeni targowej ze stoiskami (murowanymi lub
tymczasowymi straganami), najlepiej zadaszonymi. Były też osoby, które preferowały
pawilony.
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Ze względu ograniczenia wynikające z zapisów obowiązującego Studium, na terenie dawnego
bazarku można wprowadzić jedynie zagospodarowanie tymczasowe, a realizacja obiektów
kubaturowych jest możliwa tylko na budowlanej działce (nr 66/8) będącej własnością Dzielnicy.
Rozwiązania kubaturowe zgłaszane przez uczestników konsultacji dotyczyły jednak nie tylko
tej działki, ale i całego terenu i odnosiły się zarówno do aranżacji dla funkcji handlowej, jak
i kulturalnej.
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Bezpieczeństwo
Z powodu dość niskiego poczucia bezpieczeństwa w okolicach dawnego bazarku Rogatka
uczestnicy konsultacji wskazywali na działania, które warto podjąć, by przemieszczanie się
i korzystanie z przyszłego centrum lokalne nie budziło obaw. Podczas dyskusji pojawiły się
głosy, że być może usytuowanie w pobliżu mikro-posterunku policji lub częstsze na tym
obszarze patrole policyjne mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie. W badaniu
ankietowym stosunkowo dużą popularnością cieszył się monitoring – za jego wprowadzeniem
opowiedziała się blisko połowa respondentów (43%). Ponad 80% ankietowanych
zasugerowało potrzebę zwiększenia liczby latarni w okolicy, w pierwszej kolejności w rejonie
skrzyżowania ulic Mińskiej i Kamionkowskiej (32%), kolejno na bazarku od strony ulicy
Kamionkowskiej (27%) oraz na ulicy Bliskiej (22%).

Grafika 20. Wyniki ankiety internetowej - preferowane lokalizacji dla dodatkowych latarni według respondentów
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Więcej o projekcie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10101?user=
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Podczas spotkania podsumowującego konsultacje pojawiły się kolejne opinie dotyczące
rodzaju wprowadzanej zieleni – powołując się na niezbyt szczęśliwe warszawskie
doświadczenia z drzewami w donicach (niska jakość, nietrwałość), sugerowano, aby zadbać,
by większość zieleni miejskiej wysokiej, która pojawi się w centrum lokalnym stanowiły
nasadzenia w terenie. Przypomniano także o realizowanym z Budżetu Partycypacyjnego
projekcie aranżacji skweru na Starówce Kamionka – tj. przy zbiegu ulic Mińskiej, Bliskiej,
Kamionkowskiej3. Dla uczestników było istotne, aby teren zielony projektowany w ramach
centrum lokalnego uwzględniał te przekształcenia – podkreślano, że należy zadbać
o koordynację tych dwóch projektów.
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możliwość rośnięcia trawie – powiększając udział powierzchni biologicznie czynnej w całości
terenu (np. betonowa kratka). Wśród „zielonych” sposobów zagospodarowania przestrzeni
pojawił się także pomysł na ogród społeczny, o którym wspomniano w podrozdziale
dotyczącym funkcji kulturalno-rekreacyjnej.
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W kontekście zapewnienia większego bezpieczeństwa pojawił się także temat ogrodzenia,
choć opinie były tu podzielone. Część uczestników stała na stanowisku, że teren należałoby
ogrodzić z możliwością wejścia od ulic Kamionkowskiej i Grochowskiej, część natomiast
uważała, że powinna to być przestrzeń otwarta, niegrodzona, pełniąca realną funkcję centrum
spotkań i życia lokalnego.
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Uczestnikom konsultacji zależało, aby przestrzeń planowanego centrum lokalnego
nawiązywała do historii Kamionka. Padały różne propozycje m.in. usytuowania plansz/tablic
ze zdjęciami i opisem historii Kamionka wzdłuż ul. Kamionkowskiej lub wokół terenu dawnego
bazarku (w tym np. archiwalne fotografie fabryk działających na Kamionku), „historycznego”
muralu na ścianie sąsiedniego budynku, zamieszczeniu makiety na terenie bazarku czy
usytuowania na skwerze obok skrzyżowania ul. Kamionkowskiej, Mińskiej i Bliskiej
pomnika/obelisku/rzeźby (np. rzeźby „wchodzącej” w przestrzeń) nawiązującej do historii
i tradycji Kamionka. W tym kontekście poruszano także temat odrestaurowania nawierzchni
ulicy Kamionkowskiej – by dawny kamień polny, którym jest wybrukowana stanowił wizytówkę
tej ulicy. Odniesienie do historii mogłoby również zostać zrealizowane poprzez oświetlenie
terenu (latarnie nawiązujące do lamp gazowych). Podczas spotkania konsultacyjnego pojawił
się też pomysł umieszczenia woliery/gołębników z możliwością karmienia gołębi, co z jednej
strony stanowiłoby atrakcję przyciągającą dzieci, a jednocześnie nawiązywałoby do historii
miejsca (praskie tradycje gołębiarskie, podobno obok dawnej kuźni przy ul. Bliskiej mieścił się
kiedyś gołębnik).
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Charakter historyczny
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Podczas spotkania podsumowującego konsutlacje (17 stycznia 2018 r.) zaprezentowano
główne wnioski zebrane podczas procesu oraz odniesienio się do nich w formie propozycji
wytycznych architektonicznych dotyczących zagospodarowania terenu dawnego bazarku
Rogatka.
W przedstawionych materiałach znalazły się m.in. następujące elementy:
propozycja wprowadzenia podziału dla rozmieszczenia funkcji handlowo-usługowej
oraz kulturalno-rekreacyjnej;
propozycja zlokalizowania funkcji usługowej od strony ulicy Grochowskiej w pierzei
wschodniej ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wielokierunkowej
dostępności;
pytanie o proporcje między poszczególnymi funkcjami – propozycja by jednak
funkcję rekreacyjno-kulturalną potraktować jako dominującą;
propozycja wprowadzenia „zielonych pierzei” do strony północnej i południowej na
granicach centrum lokalnego z ulicami Mińską i Grochowską (np. poprzez szpaler
zieleni średniej i wysokiej lub poprzez inne elementy terenowe), które stanowiłyby
tło dla zagospodarowania placu, ale także zapewniały ochronę wizualną (strefę
buforową) od ruchliwych ulic, budując przy tym bardziej kameralną przestrzeń
służącą nawiązywaniu bliższych relacji społecznych;
propozycja
wprowadzenia
zieleni
średniej
na
ulice
Bliską
i Kamionkowską (nasadzenia, donice z drzewami) oraz zieleni niskiej na obszar
placu (zachowanie istniejących drzew z ewentualnym dosadzeniem nowych dla
podkreślenia ciągu pieszego);
propozycja wykorzystania jako dominujących dwóch osi, które wskazują miejsce
„centralne” przestrzeni: oś ruchu pieszego od przejścia dla pieszych na
ul. Grochowskiej do ul. Mińskiej i dalej ulicą Bliską do Żupniczej
oraz jako oś – ulicę Kamionkowską z potencjalnym powiązaniem
pieszym przez Zakłady Optyczne i Muzeum Czar PRL;
propozycja zmiany przebiegu ul. Kamionkowskiej (wcześniejsze odgięcie
ul. Kamionkowskiej do ul. Mińskiej lub zakończenie ul. Kamionkowskiej placem
nawrotowym i stworzenia z niej ciągu pieszo-jezdnego z wjazdem i wyjazdem od
ul. Głuchej;
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propozycja dla ulicy Bliskiej – określenie jej jako ciągu pieszo-jezdnego
jednoznacznie wydzielonego w nawierzchni, z przyjęciem, iż jest to rozwiązanie
tymczasowe do czasu realizacji docelowego układu komunikacyjnego;
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propozycja przełożenia bruku na ulicy Kamionkowskiej i stworzenie ciągu pieszojezdnego lub ukształtowanie chodników po obu stronach ulicy.

Grafika 21. Jedna z plansz z propozycjami wytycznych prezentowana podczas spotkania podsumowującego konsultacje

Uczestnicy spotkania podsumowującego odnosząc się do przedstawionych propozycji
rozwiązań, podkreślali potrzebę przywrócenia funkcji handlowej w tej przestrzeni, ale także
sygnalizowali chęć realizacji w tym miejscu wydarzeń plenerowych o charakterze
kulturalnym/integracyjnym. Poruszono też temat zieleni miejskiej – jej charakteru i lokalizacji,
a także odniesiono się do propozycji rozwiązań dla układu komunikacyjnego (dodatkowo
postulując wprowadzenie zmiany do Studium – rezygnację z rezerwy terenu pod drogę).
Uczestnicy wspominali również, że w aranżacji przestrzeni powinna zostać podkreślona
historia Kamionka, a ponadto za istotne uważają zachowanie osi widokowej tworzącej się
u zbiegu ulic Mińskiej, Bliskiej i Kamionkowskiej. Wspominano też o formie przyszłego centrum
lokalnego – poddając pod rozwagę nadanie charakteru placu miejskiego. Wśród uwag
i komentarzy zgłoszonych znalazły się także następujące kwestie:
pozostawienie bruku na ul. Kamionkowskiej oraz utrzymanie jej dotychczasowego
przebiegu (nawierzchnia Kamionkowskiej, podobnie jak jej przebieg, stanowią
o tożsamości tego terenu);
konieczność modernizacji, w tym odwodnienia, ul. Bliskiej przed jakimkolwiek jej
zagospodarowaniem np. zielenią;
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na odcinku ul. Bliskiej wchodzącym w skład centrum lokalnego powinien być
dopuszczony tylko ruch pieszy, ewentualnie rowerowy (mieszkańców zaniepokoiła
informacja o „pieszo-jezdnym” charakterze tego fragmentu ulicy);

w miarę możliwości określenie typów nasadzeń – na korzyść nasadzeń w terenie,
o ile nie ma ku temu ograniczeń ze strony konserwatora zabytków czy zapisów
w obowiązującym Studium;
zapewnienie skutecznego oddzielenia centrum lokalnego od ul. Grochowskiej (to
bardzo głośna ulica, uczestnicy zastanawiali się czy sama zieleń wystarczy) –
należy centrum lokalne zamknąć od Grochowskiej wizualnie, ale i funkcjonalnie tj.
zadbać o ograniczenie poziomu hałasu;
po raz kolejny podkreślono, że ważna jest historia Kamionka i powinna ona zostać
podkreślona w aranżacji tej przestrzeni np. poprzez symbol upamiętniający np. 700lecie Kamionka np. kamień/głaz, nawiązanie poprzez oświetlenie – lampy gazowe
(obecny na spotkaniu przedstawicieli władz Urzędu Dzielnicy dodał, że warto
zastanowić się jeszcze, aby ta forma symbolu/upamiętnienia była także atrakcyjna
i interesująca dla przyszłych pokoleń. Ponadto są już pewne pomysły dotyczące
takiego upamiętnienia np. poprzez stworzenie makiety starej zabudowy
zlokalizowanej w okolicach ulicy Skaryszewskiej/Targowej).
Nie wszystkie z uwag i postulatów uczestników konsultacji mogły zostać uwzględnione
w wytycznych dla przyszłego projektu centrum lokalnego. Dotyczyło to m.in. postulatów, które:
wykluczały się nawzajem (np. zadaszone stoiska vs. zabudowana hala; funkcja
tylko handlowa vs. tylko rekreacyjna);
były niezgodne z zapisami obowiązującego Studium (dotyczyły zabudowania
terenu w całości trwałym obiektem kubaturowym np. postulat „mini-hali
Mirowskiej”);
nie były spójne z ideą centrum lokalnego i wykluczały wielofunkcyjność terenu
(wnioski o tylko jedna funkcję dla miejsca np. tylko handel, tylko basen itp.);
były bardzo szczegółowe i jednoznacznie zdefiniowałyby wizję projektu, narzucając
konkretne rozwiązania, a tym samym ograniczyłyby pole
po prostu nie dotyczyły terenu objętego konsutlacjami.
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umocnienie wymienności funkcji (możliwość zmiennych proporcji między funkcją
handlowo-usługową a kulturalno-rekreacyjną) np. poprzez ustawienie wzdłuż ciągu
pieszego nietrwałych stoisk handlowych, które można by zastąpić inną funkcją
w razie potrzeby, trwałe elementy na mniejszej przestrzeni – od ul.
Kamionkowskiej;
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akceptacja dla lokalizacji funkcji handlowej od strony ul. Grochowskiej w pierzei
wschodniej, ale jednocześnie sugestia, aby wszelkie stałe punkty
usługowe/handlowe/rekreacyjne (np. kawiarnie) usytuować od ul. Kamionkowskiej
(nie od Grochowskiej) – na terenie działki wykupionej przez gminę, tam gdzie jest
możliwość zabudowy;
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Przekładając głosy uczestników konsultacji na wytyczne urbanistyczno-architektoniczne
starano się, by odzwierciedlały potrzeby, które pojawiały się stosunkowo często i pewne
tendencje zauważalne w procesie konsultacji, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru
centrum lokalnego, wielofunkcyjności terenu oraz uwarunkowań przestrzennych obszaru.

modernizacja ulicy Bliskiej na całej długości;
odnowienie/utworzenie infrastruktury do aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu przy zbiegu ulicy Bliskiej i Żupniczej (obecnie jest tam używana zimą
górka zjazdowa; w tym miejscu mogłyby się pojawić boiska do koszykówki,
siatkówki, siłownia zewnętrzna, mała ścieżka zdrowia itp.) – postulat zgłaszany
kilkakrotnie przez pana Janusza Piskorskiego;
utworzenie Izby Historycznej / Izby Pamięci, w której byłyby gromadzone
i eksponowane pamiątki i informacje o historii osiedla Kamionek (podczas
spotkania podsumowującego przedstawiciel władz Urzędu Dzielnicy poinformował,
że rozważany jest pomysł, aby wykorzystać jedną z Rogatek – na miejsce, które
byłoby punktem informacyjno-kulturalnym, dotyczącym także historii Kamionka);
usprawnienie sygnalizacji świetlnej – wydłużenie zielonego światła przy przejściu
dla pieszych na ul. Grochowskiej.

Pełne odniesienie się do wniosków uczestników konsultacji stanowi Załącznik 1 do
niniejszego raportu – zawierający przygotowane przez zespół architektów wytyczne
urbanistyczno-architektoniczne dotyczące utworzenia centrum lokalnego w podobszarze
kryzysowym w dzielnicy Praga-Południe, na osiedlu Kamionek.
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Dodatkowo poniżej zostały wypunktowane kwestie poruszane podczas konsultacji, które nie
dotyczyły bezpośrednio obszaru Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”, ale nad którymi warto
się pochylić w ramach innych działań rewitalizacyjnych lub zadań własnych Dzielnicy:

1.

Wprowadzenie

Podstawowy obszar opracowania obejmuje przestrzeń dawnego bazarku Rogatka wraz
z przyległymi terenami (określony na załączniku graficznym), jednakże ze względów
funkcjonalno-przestrzennych należy projektować jego zagospodarowanie uwzględniając
również przylegające do niego ulice Kamionkowską i Bliską oraz częściowo ulicę Mińską
i Grochowską. Obszar opracowania obecnie stanowi plac o słabo zarysowanych granicach,
który tracąc swój handlowy charakter nie wykształcił nowych funkcji. Przestrzeń zachowała
swoje znaczenie jako ciąg pieszy, ważne powiązanie pomiędzy osiedlami a Parkiem
Skaryszewskim. W części wschodniej utrzymane zostały pojedyncze drzewa.

2. Materiały wejściowe niezbędne do przeanalizowania przed
opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
W dalszej części wytycznych architektoniczno-urbanistycznych skoncentrowano się na
elementach przestrzeni miejsca, które wynikły z przeprowadzonych konsultacji społecznych,
szczególnie w zakresie funkcji i charakteru przestrzeni. Jednakże analizy przed opracowaniem
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka” wymaga
przede wszystkim:
Raport z konsultacji społecznych, które przeprowadzone zostały w grudniu 2017
i styczniu 2018r.
Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie, Wyniki
warsztatów eksperckich zorganizowanych przez Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Biura Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy OW SARP Warszawa 2015,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
stołecznego Warszawy (uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października
2006 r. Nr LXXXII/2746/2006),
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała Rady Gminy
Warszawa Centrum z dnia 29 kwietnia 1999r.

Wytyczne konserwatorskie dotyczące wpisanego do ewidencji zabytków bruku na
ulicy Kamionkowskiej.

3. Cel wytycznych
Wytyczne opracowano celem określenia istotnych z punktu widzenia zagospodarowania
warunków kształtowania kompozycji przestrzennej dawnego bazarku, które mają doprowadzić
do uzyskania wysokiej jakości koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Centrum Lokalnego
„Bazarek Rogatka”, mając przede wszystkim na uwadze główne cechy, które zostały określone
w opracowaniu OW SARP Warszawa, które powinny spełniać centra lokalne to jest:
„zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej,
są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory
dnia czy roku);
znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min spaceru);
służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;
mają ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;
łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę;
mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną;
mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość”.

4. Wytyczne urbanistyczno – architektoniczne
1) Powiązania funkcjonalne oraz funkcja obszaru
przestrzeń wielofunkcyjna, która ma z jednej strony zapewnić kameralność
umożliwiającą spotkania międzysąsiedzkie i międzypokoleniowe, z drugiej
umożliwić pełnienie roli miejsca gromadzenia się społeczności lokalnej
w okolicznościach istotnych dla budowania jej tożsamości, a więc kiermaszów,
plenerowych imprez kulturalnych lub wieców,
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Projekt zagospodarowania skweru przy ulicy Mińskiej, jako elementu budżetu
obywatelskiego.
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Projekty budowlane, w szczególności projekty zagospodarowania terenu inwestycji
realizowanych w sąsiedztwie obszaru opracowania,
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sugeruje się, aby wskazana przestrzeń wielofunkcyjna był elastyczna
i uwzględniała różne aktywności oraz czas ich pojawiania się we wskazanym
obszarze, stąd można ukierunkować się na:
całoroczną ofertę handlowo-targową (zadaszone stoiska), zróżnicowaną
pod względem dostępności – codziennie lub sezonowo,

usługi i elementy takiego rodzaju jak: tablice informacyjne, bankomat,
kiosk z prasą i biletami, kartami miejskimi, drobne usługi kaletnicze,
szewskie, pasmanteryjne, zegarmistrzowskie, renowatorskie (odnawianie
starych mebli),
przestrzeń, którą można wykorzystać na np. comiesięczne spotkania
kulturalne (varsavianistyczne, literackie, z ciekawymi artystami,
historyczne – o historii Kamionka itp.), debaty, koncerty czy okazjonalne
wydarzenia (np. lokalne święta, rozważano możliwość przeniesienia do
przyszłego centrum lokalnego uroczystości Święta Kamionka),
scenę i wykorzystania przyszłego centrum lokalnego jako miejsca dla
organizacji mini koncertów czy innych wydarzeń plenerowych, m.in. kina
plenerowego, wystaw, przedstawień, warsztatów,
miejsca rekreacji, a szczególnie do spotkań dla starszych,
plac zabaw,
ogrodu społecznego tworzonego przez mieszkańców dla mieszkańców,
sezonowe małe lodowisko;
dominująca funkcja handlowo-usługowa przy czym w obszarze od ulicy
Grochowskiej o charakterze nietrwałym, okazjonalnym, w części przy ulicy
Kamionkowskiej o charakterze trwałym – możliwa kubatura integrująca: funkcję
kulturalną (miejsce spotkań w okresie jesienno-zimowym), funkcję małej
gastronomii (z wykluczeniem sprzedaży alkoholu), z funkcją handlową (bazar,
stoiska handlowe),
uzupełniająca funkcja rekreacyjno-kultura,
powiązanie z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi poza obszarem opracowania
przy ulicy Kamionkowskiej i Grochowskiej,
funkcje związane z rekreacją uwzględniające uwarunkowania związane z hałasem,
w szczególności od ulicy Grochowskiej oraz funkcje istniejącej i realizowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Mińskiej i Kamionkowskiej.

Strona

targi śniadaniowe (w soboty i/lub niedziele), okazjonalne targi sąsiedzkie
– wyprzedaże garażowe, niedzielne pchle targi, targi rękodzieła, targi
książek, komiksów i winyli, targ książek szkolnych, targi warzywnoowocowe, targi świąteczne i okolicznościowe,

51

usługi/stoiska o charakterze gastronomicznym – bary, budki, kawiarnie,
niewielkie stoiska/foodtrucki, które mogłyby znajdować się w wydzielonej
w przestrzeni „strefie gastronomicznej”,
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2) Kompozycja przestrzenna, w tym osie widokowe i kompozycyjne
całkowita ochrona relacji widokowych i kompozycyjnych związanych z osią ulicy
Kamionkowskiej, ulicy Mińskiej oraz ulicy Bliskiej,
likwidację

stopni

terenowych,

wyraźne rozgraniczenie płaszczyzn ruchu pieszego i dopuszczonego ruchu
kołowego,
wykorzystanie do ukształtowania obszaru centralnego osi głównego ciągu pieszego
pomiędzy ulicą Grochowską a ulicą Mińską i Bliską oraz osi ulicy Kamionkowskiej
i krzyża drewnianego przy ulicy Bliskiej,
usługi komercyjne, w tym związane z funkcją bazaru zlokalizowane we wschodniej
części obszaru opracowania jako obramowanie przestrzeni, a nie jej dominujący
element z możliwym zastosowaniem rozwiązań umożliwiających szybki demontaż
celem czasowego powiększania przestrzeni wielofunkcyjnego placu miejskiego,
wprowadzenie zieleni wysokiej od strony ulicy Mińskiej i Grochowskiej,
wykształcenie przestrzeni wypoczynku osób starszych,
wykształcenie przestrzeni rekreacji dzieci i młodzieży niekoniecznie w formie
standardowego placu zabaw, ale np. poprzez interaktywne instalacje przestrzenne,
wyeksponowanie historycznego bruku, niekoniecznie z utrzymaniem jego funkcji
drogi oraz parkingu.

3) Komunikacja piesza i kołowa, wraz z elementami parkingowymi
ulica Mińska i Grochowska stanowią granicę obszaru Centrum Lokalnego,
niezależnie od granic opracowania i służą do obsługi ruchu kołowego,
ulica Kamionkowska potraktowana jako ciąg pieszo-jezdny, o ruchu wyłącznie
lokalnym, jako ulica jednokierunkowa z wjazdem od ulicy Gocławskiej, a wyjazdem
od ulicy Mińskiej, jezdnia zwężona z możliwością realizacji miejsc postojowych,
ulica Głucha w obszarze opracowania jako ciąg pieszy lub strefa ruchu,
ulica Bliska w obszarze opracowania jako ciąg pieszy lub strefa ruchu,
obecne powiązanie piesze pomiędzy ulicą Mińską i Grochowską wykształcić
w sposób trwały możliwy do utrzymania nawet w przypadku realizacji
zaplanowanego w dokumentach planistycznych układu drogowego,
obszar centralny Centrum Lokalnego całkowicie wyłączony z ruchu
samochodowego, wszelka obsługa komunikacyjna funkcji usługowych musi
uwzględniać to rozwiązanie,
uwzględnić lokalizację
Grochowskiej,

lokalnej

stacji

rowerów

Veturilo

od

strony

ulicy
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poprzez
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zniwelowanie różnicy poziomów
krawężników itp. elementów,

Raport z konsultacji społecznych dla Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”

zmiana organizacji parkowania przy jezdni w obszarze skrzyżowania Bliskiej
i Kamionkowskiej np. poprzez zaproponowanie miejsc postojowych przy ulicy
Mińskiej lub zmiana aranżacji przestrzennej na ulicy Kamionkowskiej umożliwiając
zarówno ruch pieszy jak i parkowanie wzdłuż ulicy.

wykształcenie „zielonych pierzei” północnej i południowej – na granicach Centrum
Lokalnego z ulicami Mińską i Grochowską (np. poprzez szpaler zieleni średniej
i wysokiej, wertykalne ogrody), które stanowiłyby tło dla zagospodarowania placu,
ale także zapewniały ochronę wizualną (strefę buforową) od ruchliwych ulic,
budując przy tym bardziej kameralną przestrzeń służącą nawiązywaniu bliższych
relacji społecznych,
wprowadzenie zieleni średniej na ulice Bliską i Kamionkowską (np. poprzez
nasadzenia, donice z drzewami),
w strefach rekreacyjnych zieleń komponowana średnia i niska,
ujednolicone elementy oświetlenia,
ujednolicone elementy typu ławki, kosze na śmieci, stoiska handlowe itp. elementy,
uwzględnienie zamontowania co najmniej jednej kamery monitoringu miejskiego
wraz z zapewnieniem jak największego pokrycia monitorowanym obszarem terenu
opracowania,
uwzględnienie w przyszłych pracach projektowych działań, które będą realizowane
w ramach projektu mieszkańców planowanego do zrealizowania z budżetu
partycypacyjnego.

5. Zalecenia konkursowe
Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna powinna zawierać rozwiązania w zakresie:
rozmieszczenia funkcji, przyjmując jako
z możliwego trwałego zagospodarowania,

podstawowy

podział

wynikający

utrzymania osi kompozycyjnych oraz punktów widokowych, które definiują
podstawowe wglądy przestrzenne na sylwetę tej części Warszawy,
utrzymania i wyeksponowania w przestrzeni centrum ważnych elementów takich
jak krzyż drewniany przy ulicy Bliskiej oraz bruk ulicy Kamionkowskiej,
wykreowania elementu plastycznego, który podkreśliłby prawie 400-letnią historię
miejsca,
wykreowania przestrzeni umożliwiającej organizację imprez okolicznościowych,
zieleni,

Strona

zachowanie istniejących drzew z ewentualnym dosadzeniem nowych dla
podkreślenia ciągu pieszego,
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4) Kompozycja zieleni oraz elementy małej architektury
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oświetlenia,
architektury stałych elementów zagospodarowania jak np. stoiska targowe,
nawierzchni podkreślającej integralność centrum lokalnego.
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6.Załącznik graficzny – wytyczne przestrzenno-kompozycyjne
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