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Centrum Lokalne „Chruściela” – jakiego chcemy?
Główne wnioski ze spotkań 19..11 oraz 22.11
w ramach konsultacji społecznych do opracowania wielobranżowej koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „Chruściela” w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy
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1. Centrum Lokalne „Chruściela” – najważniejsze założenia
Centrum Lokalne „Chruściela” w Rembertowie to przedsięwzięcie realizowane w ramach
projektu pilotażowego pn. Warszawskie Centra Lokalne, w wyniku rekomendacji i wniosków
opracowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich dla m.st.
Warszawy1.
Według definicji przyjętej w projekcie centrum lokalne to zarówno założenie urbanistyczne, jak
i miejsce spotkań – ośrodek koncentracji społecznej i gospodarczej. To miejsce, które:
•

zawiera elementy powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;

•

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

•

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

•

służy wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;

•

ma program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;

•

łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę.

Centra lokalne mają służyć mieszkańcom. To wielofunkcyjne miejsca i place miejskie, które
skupiają i łączą społeczność lokalną, sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz
tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania czasu wolnego.
Miasto Stołeczne Warszawa po otrzymaniu rekomendacji sformułowanych przez Oddział
Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich wybrało 10 miejsc w stolicy2, w których zostaną
przeprowadzone działania inwestycyjne dopasowane do lokalnych potrzeb, w wyniku których
stworzone lub wzmocnione zostaną centra lokalne. Podano informację, że w Wieloletniej
Prognozie Finansowej do roku 2021 jest zaplanowane 50 mln zł na realizację centrów lokalnych
w 10 pilotażowych lokalizacjach3. Wśród tych miejsc znalazło się także Centrum Lokalne
„Chruściela” w Rembertowie.
W wyniku zapytania ofertowego do przygotowania koncepcji przemian przestrzennych Centrum
Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie wybrano tyską pracownię – Architektoniczne Biuro
Projektów AB-PROJEKT Sp. z o.o. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powstanie na
podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych prowadzonych przez Centrum Doradztwa
Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska.
Rembertowskie Centrum Lokalne stanowi zespół sąsiadujących ze sobą budynków i obiektów
m.in. Urząd Dzielnicy, Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II oraz atrakcyjny zielony skwer z
placem zabaw – obszar, który obejmuje CL został przedstawiony na poniższych mapach.
Zadaniem projektanta jest przygotowanie nowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która
pozwoli na wykorzystanie potencjału tej przestrzeni, wynikającej z doskonałej lokalizacji przy
1

Więcej o projekcie tutaj: http://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne, dostęp: 14.11.2016.
Całe studium opracowane przez SARP dostępne tutaj: http://sarp.warszawa.pl/wordpress/wpcontent/uploads/2015/11/CENTRA-LOKALNE-OW-SARP-2015-wersja-elektroniczna.pdf, dostęp: 14.11.2016 r.
3
Za: http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawskie-centra-lokalne-poszukujemywykonawcow-na-chrusciela, dostęp: 14.11.2016 r.
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ważnych i rozpoznawalnych budynkach publicznych, dobrego skomunikowania oraz wyraźnego
ukształtowania wnętrza urbanistycznego.
Mapa 1 i 2 – Obszar Centrum Lokalnego „Chruściela” w Rembertowie
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2. Plan konsultacji społecznych
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Lokalnego „Chruściela” powstanie na
podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Proces konsultacji społecznych
prowadzony przez moderatorów Centrum Doradztwa Strategicznego zakłada szereg różnych
sposobów pozyskiwania opinii mieszkańców Rembertowa: spotkania z mieszkańcami, punkty
konsultacyjne (dyżury) w przestrzeni Dzielnicy, zbieranie opinii w formie pisemnej w Wydziale
Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów i internetowej (e-mail na adres
rembertow.konsultacje@um.warszawa.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod
poniższym linkiem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=52662&lang=pl). Rodzaje
metod przedstawia poniższa grafika:
Grafika 1. Sposoby zbierania opinii mieszkańców Rembertowa podczas konsultacji społecznych dla
Centrum Lokalnego „Chruściela”

W najbliższym czasie zapraszamy na dwa dyżury konsultacyjne, podczas których zostaną
zaprezentowane propozycje konkretnych rozwiązań zagospodarowania teren (wizualizacje oraz
makieta). Dyżury odbędą się w piątek 2 grudnia w godzinach 16.00-18.00 (okolice przejścia
podziemnego) oraz w sobotę 3 grudnia w godzinach 10.30-13.30 (okolice placu zabaw przy
Bibliotece Publicznej). Podsumowanie konsultacji odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia w
godzinach 18.00-20.00.
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3. Główne wnioski z otwartych spotkań konsultacyjnych 19 oraz 22
listopada 2016 r.
Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych do opracowania wielobranżowej koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „Chruściela” w Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy odbyło się w sobotę 19 listopada b.r. w Sali Kolumnowej Urzędu Dzielnicy
Rembertów. Trzecie spotkanie odbyło się we wtorek 22 listopada b.r. w Sali Kolumnowej Urzędu
Dzielnicy Rembertów. Oba spotkania miały charakter otwarty – były skierowane mieszkańców
Rembertowa.
Spotkania prowadzili moderatorzy Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. przy wsparciu ze
strony projektanta – Architektonicznego Biura Projektów AB-PROJEKT.
Podczas spotkań zastosowano kilka technik pracy warsztatowej: mini-wykład z prezentacją, pracę
w grupach przy użyciu metody World Cafe, dyskusję na forum, pracę indywidualną na
przygotowanych formularzach oraz z wykorzystaniem karteczek moderacyjnych, spacer po
obszarze (w wersji wirtualnej, a na zakończenie spotkania – skrócony po terenie), pracę na galerii
wizualizacji.
Niniejszy materiał prezentuje najważniejsze wnioski z obu spotkań konsultacyjnych.
Drugie spotkanie konsultacyjne (19.11) miało na celu zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb i
problemów związanych z obszarem Centrum Lokalnego „Chruściela”, poznanie preferencji
mieszkańców dot. przyszłych funkcji miejsca, a także skonfrontowanie ich oczekiwań względem
zagospodarowania przestrzeni i konkretnych propozycji elementów architektonicznourbanistycznych.
Podczas spotkania koncentrowano się wokół trzech zasadniczych zagadnień:
1.

Kto? – dyskusja na temat obecnych i potencjalnych użytkowników przestrzeni CL
„Chruściela”
2. Co? – dyskusja wokół sposobów użytkowania przestrzeni, oraz potencjalnych/możliwych
funkcji CL
3. Jak? – namysł i zebranie potrzeb/oczekiwań wobec sposobu zagospodarowania
przestrzeni, oraz dominanty w niektórych elementach i rozwiązaniach architektonicznourbanistycznych.
Poniżej przedstawiono główne wnioski dotyczące trzech powyższych obszarów.
1.

KTO?

Centrum Lokalne Chruściela teraz – pierwsze skojarzenie z obszarem CL zdominowane były przez
budynki oraz funkcje przestrzeni wśród trzech najczęściej wskazanych znalazły się:
Urząd dzielnicy (ratusz)
Parking
Biblioteka
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Pozostałe głosy zwracały uwagę na mało estetyczny wygląd przestrzeni, na jej użytkowników lub
– sporadycznie – na jej pozostałe funkcje czyli plac zabaw.
Główne skojarzenia z Centrum Lokalnym Chruściela teraz:

Jeśli chodzi o użytkowników przestrzeni, uczestnicy warsztatu podjęli namysł, których grup
obecność należy wzmocnić, a których wręcz osłabić. Uczestnikom warsztatu najbardziej zależało,
aby wzmocnić obecność takich grup jak: seniorzy, dorośli, rodzice z dziećmi, młodzież, osoby
niepełnosprawne. Zróżnicowane zdanie wykazali w przypadku czytelników/użytkowników
biblioteki oraz klientów urzędu/instytucji. Natomiast panowała zgodność co do osłabienia
obecności „ławkowiczów” – osób przesiadujących na ławkach i spożywających alkohol.
Ponadto uczestnicy wskazywali na następujące grupy użytkowników terenu CL Chruściela – w
kontekście wzmocnienia obecności: ogólnie - mieszkańcy Rembertowa, społecznicy,
artyści/twórcy oraz przedsiębiorcy, a w kontekście osłabienia obecności przyjezdni na parking/
właściciele samochodów.
Zastosowano także metodę testu zdań niedokończonych, prosząc uczestników, by skończyli
zdanie „Moje wymarzone Centrum Lokalne to…”. Obserwuje się tu różnorodność głosów,
jednakże zauważa się powtarzalność następujących wartości: miejsce spotkań (przyciągające,
atrakcyjne, przyjazne, gdzie chętnie się przebywa), miejsce tętniące życiem (w godzinach
wieczornych, z ciekawą ofertą), generalnie – miejsce wielofunkcyjne.

2. CO?
Uczestnicy pracowali na galerii wizualizacji za pomocą sygnalizacji świetlnej oznaczając funkcje,
które w ich opinii powinno pełnić CL Chruściela (zielone światło) oraz te, dla których nie powinno
być tam miejsca (czerwone światło). Jeżeli uważali, że dana funkcja mogłaby się pojawić, ale pod
pewnymi warunkami mogli wyrazić to poprzez żółte światło. Uczestnicy mieli do wyboru 14
funkcji.
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Najczęściej wskazywano funkcje związane z:
miejscem spotkań,
miejscem zabawy dla dzieci,
kulturą/rozrywką (tu uwzględniano także funkcję wystawienniczą, edukacyjną)
Poniżej znajduje się wykres ilustrujący odpowiedzi uczestników odnośnie przyszłych funkcji
Centrum Lokalnego „Chruściela”:

Preferencje uczestników dot. przyszłych funkcji Centrum Lokalnego
"Chruściela"
Komunikacja - parking
Komunikacja pieszo-rowerowa
Miejsce spotkań
Gry stolikowe
Lokal/pawilon
Kawiarnia
Aktywność fizyczna (bieganie,rolki)
Aktywność fizyczna (siłownia na powietrzu)
Edukacja w przestrzeni
Zabawa dla dzieci
Kultura/rozrywka
Handel
Trawnik użytkowy (joga, pikinik itp..)
Twórczość/kreatywność
0
Zielone światło

2

4

Źółte światło

6

8

10

12

14

16

18

Czerwone światło

Najwięcej warunków/zastrzeżeń znalazło się w przypadku parkingu (np. jeśli naziemny to mały i
głównie dla klientów instytucji; jeśli większy – to podziemny), pawilonu, kawiarni oraz funkcji
handlowej (jedynie dopuszczana tymczasowo np. kiermasze świąteczne z lokalnymi produktami).
Uczestnicy byli zdecydowanie przeciwni funkcji sportowej/związanej z aktywnością fizyczną w
Centrum Lokalnym (takiej jak boiska, siłownie). Woleli, by CL pełniło funkcje bardziej
„reprezentacyjne”, zaznaczając, że w Rembertowie istnieją inne lokalizacje zapewniające
infrastrukturę dla wypoczynku tego typu. Funkcja związana z ruchem i aktywną rekreacją, którą
uczestnicy zdecydowanie popierali był plac zabaw dla dzieci oraz gry stolikowe (szachy, karty,
planszówki, ping-pong). W przypadku stolików do gier uczestnicy mieli jednocześnie obawy, że
infrastruktura ta może pozostać bez użytkowników lub zostać wykorzystana do czynności, na
które nie ma społecznej zgody w Centrum Lokalnym (stanie się miejscem „posiadówek” przy
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alkoholu). Brak pełnego poparcia dla tego typu elementów małej architektury wynikał także z
przekonania uczestników, że ich użytkowanie ogranicza się do ciepłych dni (sezon wiosennoletni). Dość dużą popularnością cieszył się też pomysł zagospodarowania pustej ściany Urzędu np.
na ściankę wspinaczkową (która przyciągnęłaby nowy typ użytkowników przestrzeni w tym
osoby młode, studentów itp.).
Lokal/pawilon albo raczej altana/zadaszenie – w opinii uczestników powinien stanowić
połączenie funkcji usługowo-gastronomicznej (kawiarenki) z kulturalną – w tym wystawienniczą,
edukacyjną, twórczą (np. wystawy, historia miejsca). Kawiarenka pełniłaby funkcję uzupełniającą
Centrum Lokalne – z ogródkiem, przestrzenią otwartą.

3. JAK?
Uczestnicy analizując charakter przestrzeni CL „Chruściela” w przyszłości skłaniali się raczej do:
układu przestrzeni kameralnych. Zdecydowanie stawiali na przestrzeń nowoczesną, ale w której
mogłyby znaleźć się elementy nawiązujące do historii i tradycji. Zdecydowanie przeciwni byli
przestrzeni ogrodzonej. Dla uczestników istotne było wyeksponowanie widoku na bibliotekę,
zaaranżowanie dobrego/ciekawego oświetlenia przestrzeni CL, a także zapewnienie możliwości
kontaktu z wodą, dostępu do publicznej toalety oraz obecności stoisk z kawą, lodami itp.
Większość uczestników dość przychylnie zapatrywała się na podzielenie przestrzeni na
sfery/sektory, wprowadzenie do niej elementów edukacyjnych oraz – przynajmniej w części
przestrzeni – zapewnienie zadaszenia/zacienienia.
Pełne zestawienie głosów uczestników dot. pożądanych cech przestrzeni Centrum Lokalnego
„Chruściela”
Jaka przestrzeń Centrum
Lokalnego „Chruściela”?

Zdecydowanie
nie

1
Przestrzeń otwarta
Układ przestrzeni
kameralnych
Przestrzeń nawiązująca do
historii/tradycji

Nie
mam
zdania

2

5

Zdecydowanie
tak

3

4

5

6

7

8

9

1

1

3

1

1

1

3

3

4

2

2

5

2
4

1

1

5

3

2

2

2

Przestrzeń nowoczesna

2

1

1

2

2

3

1

7

Przestrzeń ogrodzona

15

Przestrzeń eksponująca
widok na zieleń, bibliotekę
Przestrzeń zapewniająca
kontakt z wodą
Przestrzeń zapewniająca
stoiska z lodami, kawą, etc.
Przestrzeń z dostępem do
publicznej toalety

3

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

3

8

2

3

10

2

2

2

12

12
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Przestrzeń
zawierająca
elementy edukacyjne
Przestrzeń podzielona na
strefy/sektory
Przestrzeń zadaszona/
zacieniona
Przestrzeń dobrze/ciekawie
oświetlona

2
1
1

1
1

3

4

2

1

6

4

3

2

8

3

2

4

6

1

3
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Natomiast, w przypadku opinii i preferencji uczestników związanych z pewnymi elementami,
które mogłyby dominować w zagospodarowaniu przestrzeni – które mogli zgłosić za pomocą
indywidualnie wypełnianego formularza oraz podczas dyskusji w grupie. Tworząc swoje
wymarzone Centrum Lokalne „Chruściela”
Styl małej architektury/mebli miejskich wg uczestników najlepiej, gdyby został pomieszany i
stanowił połączenie betonu (np. stoliki, donice) z drewnianym (siedziska).
Jeśli chodzi o rodzaje oświetlenia, to powinno być dopasowane do potrzeb, zarówno wysokie,
jak i niskie czy posadzkowe zyskały aprobatę ze strony uczestników. W przypadku możliwych
form zadaszenia/zacienienia to uczestnikom najbardziej do gustu przypadły rozwiązania roślinne
(np. w postaci drzew) oraz lekkie formy całoroczne np. w połączeniu z pawilonem
wielofunkcyjnym.
W kontekście zieleni miejskiej, to uczestnikom zależało, aby zachować istniejącą zieleń i
wzmocnić ją – przede wszystkim poprzez zieleń wysoką (drzewa), ale uzupełnić także przez
donice, kwietniki itp.
Analizując rozwiązania parkingowe uczestnicy warsztatu chętnie widzieliby w CL Chruściela
parking podziemny – dzięki któremu nie byłoby widać samochodów. Zachowanie parkingu
naziemnego zostało obwarowane warunkiem jego niewielkiej powierzchni i/lub zmienionej
lokalizacji.
Nieco bliższy od pozostałych placów zabaw wydawał się klasyczny – plastikowy (taki, jaki
obecnie znajduje się na zielonym skwerze) od drewnianego czy roślinnego. W przypadku
rodzajów nawierzchni stawiano na klasyczne rozwiązania – płaską, jednolitą posadzkę,
urozmaiconą jedynie przez elementy zieleni miejskiej. Wśród form elementów z wodą
zdecydowanie dominowały fontanny posadzkowe pozwalające, zwłaszcza w upalne dni, na
kontakt/zabawę w wodzie (ściany wodne).

Drugie spotkanie konsultacyjne (22.11) miało na celu zebranie najważniejszych potrzeb i
pomysłów związanych z obszarem CL „Chruściela” w kontekście udanej przestrzeni publicznej.
Podczas spotkania koncentrowano się wokół czterech zasadniczych zagadnień – stanowiących 4
wymiary udanej przestrzeń publicznej według metodologii Project for Public Spaces:
1. Wartości społecznej miejsca
2. Funkcji (jakie pełni miejsce) oraz działań (jakie się tam odbywają)
3. Dostępności i połączeń
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4. Komfortu i wizerunku miejsca
Dyskusja dotyczyła sytuacji obecnej przestrzeni CL Chruściela (jak jest teraz w powyższych
aspektach) oraz przyszłości CL – określenie stanu pożądanego – jak CL powinno funkcjonować,
jakie powinno być w tych czterech aspektach, by było udaną przestrzenią publiczną.
Poniżej zestawiono najważniejsze wnioski dotyczące poszczególnych wymiarów:
1.

Wartość społeczna

TERAZ:
–
–
–

–
–
–

Istnieje „niedosyt” wykorzystania miejsca w celach kulturalnych, wystawienniczych;
Najbardziej uczęszczanym miejscem we wskazanym obszarze jest park – głównie w
okresie letnim przez matki z dziećmi oraz osoby starsze;
Dużym zainteresowaniem cieszą się wydarzenia organizowane w bibliotece, jest ich
niewiele, ale frekwencja jest duża, a tematyka przyciąga czasem również ludzi spoza
dzielnicy.
Przestrzeń, o której mowa nie jest obecnie przestrzenią reprezentacyjną, do której
chętnie zabiera się osoby spoza miasta, żeby się pochwalić.
„Tutaj trudno się umówić, prędzej można się umówić na dworcu” – miejsce CL Chruściela
nie zachęca do spontanicznych ani planowanych spotkań ze znajomymi.
W okolicy mieszka dużo studentów, jednak są oni mało widoczni w przestrzeni.

W PRZYSZŁOŚCI:
–

–

–

–

Miejsce „dla każdego” a więc dla dzieci, seniorów, organizacji społecznych, biznesowych
itd, ale konieczna jest specyficzna architektura dla każdej z tych grup, np. dostosowanie
rozwiązań
urbanistycznych
dla
osób
starszych
i
niepełnosprawnych,
wydzielenie/oddzielenie sfer zabawy dla dzieci od sfery odpoczynku, stworzenie miejsc
(pawilon?) z których mogłyby korzystać organizacje społeczne czy biznesowe.
Stworzenie miejsca, w którym czujemy się „jak w domu” – przyjazne przestrzenie, z
których mieszkańcy będą chcieli korzystać, zapraszać tam znajomych, spotykać się z
innymi –kawiarni, niewielkich sklepów z atrakcyjnymi produktami.
Konieczność budowania tożsamości lokalnej, realizacja działań aktywnej edukacji w
przestrzeni, połączona ze stworzeniem miejsca wystawienniczego, w którym będzie
można przedstawić regionalne wyroby, historię miejsca, osiągnięcia uczniów itp.
Stworzenie miejsca z tzw. „wyższą kulturą” – nastawienie na miejsce edukacyjne,
kulturalne, historyczne, funkcje te będą jednak przejawiać się w niewielkich rozwiązaniach
architektonicznych np. pomysł wymiany książek w specjalnych budkach (Z wyglądu
podobnych do budek telefonicznych).
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2. Funkcje i działania
TERAZ
Obecne funkcje przestrzeni zostały określone na warsztacie 9.11 oraz 19.11. Wiążą się przede
wszystkim z funkcją parkingową, informacyjno-administracyjną (Urząd)., edukacyjną (Biblioteka),
rekreacyjną dla dzieci (plac zabaw na zielonym skwerze), a także okazjonalnym wykorzystanie
przestrzeni placu-parkingu (np. na wydarzenia pikniki, weekendowa zbiórka elektrośmieci itp.)
W PRZYSZŁOŚCI:
–
–

–
–
–
–
–

Wymienność funkcji – konieczna i potrzebna, aby kilka funkcji mogło się wymiennie
realizować
Biblioteka – która wychodzi ze swoją ofertą poza mury budynku, wykorzystanie przestrzeni
obecnego placu-parkingu popołudniami i w weekendy, np. zakup leżaków, które będą
wystawiane przed bibliotekę na parkingu i realizację klubu dyskusyjnego, kina letniego itp.
Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla różnych grup wiekowych, poprzez montaż stałych
elementów małej architektury np. gry stolikowe np. stół do tenisa stołowego.
Stworzenie przestrzeni wystawienniczej, możliwość prezentacji w atrakcyjny sposób historii
miejsca, ważnych postaci,
Możliwość realizacji targów świątecznych, kiermaszy regionalnych, targów śniadaniowych
itp.
Atrakcyjne miejsce, które będzie „zatrzymywać” ludzi np. poprzez punkty małej gastronomii
(przestrzeń dla punktów mobilnych typu foodtrucki).
Dodatkowe uwagi: uczestnicy mówiąc o funkcjach i wizerunku zwracali uwagę, że sukces
czyli zaktywizowanie, ożywienie przestrzeni to zadanie dla władz Dzielnicy i mieszkańców
Rembertowa.

3. Komfort i Wizerunek
TERAZ
– Składową wizerunku przestrzeni, a także elementem który powoduje dość niskie poczucie
komfortu użytkowników przestrzeni jest intensywny ruch, korki i hałas od al. Chruściela.
– Przestrzeń zdominowana jest przez auta – zaparkowane na placu między Biblioteką a
Urzędem oraz samochody dojeżdżające na parking ul. Konwisarską.
– Użytkownikami tej przestrzeni – zielonego skweru - są także matki z dziećmi,
„ławkowicze”
– Wizerunek miejsca jako przestrzeni do rekreacji nie jest wystarczająco mocny – w tej roli
funkcjonuje raczej park z fontannami przy ul. Frontowej w lasku (posiadający siłownię na
powietrzu, stadion)
– Przestrzeń uznawana jest za raczej bezpieczną – wpływa na to monitoring oraz ochrona.
Do aktów wandalizmu dochodzi sporadycznie. Negatywnie na poczucie bezpieczeństwa
użytkowników wpływa intensywny ruch samochodowy na al. Chruściela.
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– Wizerunek przestrzeni silnie utożsamiany jest także z pustymi, uznawanymi za
nieatrakcyjne, ścianami Urzędu
– Pozytywne wrażenia i korzystnie wpływa na atrakcyjność wizerunku przestrzeni –
budynek biblioteki, który sam w sobie uznano za bardzo przyjemny dla oka, podnoszący
komfort spędzania czasu

W PRZYSZŁOŚCI
– Do elementów, które podnosiłyby komfort użytkowników CL wskazywano: uzupełnienie
zieleni, wprowadzenie elementu wodnego (fontanny/ściany wodnej), oraz – w okolicy
placu zabaw – budek na wymianę książek, prasy działających na zasadzie „otwartej
wypożyczalni”.
– Zdaniem uczestników, koniecznym elementem dla ożywienia przestrzeni, byłby pawilon,
w którym mogłyby odbywać się różne wydarzenia kulturalne, wystawiennicze, i tym
sposobem wizerunek miejsca ożywionego
– Na komfort przebywania w CL wpłynęłoby wydłużenie godzin funkcjonowania Biblioteki
(udostępnienie także w weekendy)
– Uczestnicy postulowali, że Centrum Lokalnemu potrzebny jest silny, specyficzny,
wyróżniający się na tle innych dzielnic wizerunek, który powinien manifestować się
poprzez w formule wydarzeń odbywających się w przestrzeni, oraz w nawiązaniach/stylu
małej architektury (plansze edukacyjne, przestrzeń na czasowe wystawy – wymienne
instalacje, drogowskaz). Wśród nawiązań, które uczestnicy uznali za najbardziej zasadne
w przypadku Rembertowa podkreślano historię („dzielnica wojskowa”, obecnie
znajdująca się Akademia Sztuki Wojennej; losy głowy popiersia Marszalka Piłsudskiego o
znamionach legendy miejskiej.) Drugim takim wątkiem były „ciuchy” kojarzone z
Rembertowem, tradycja tekstylna.
– Jednocześnie podkreślano konieczność wymienności, elastyczności formy („nie
narzucajmy stałej formy przyszłym użytkownikom tej przestrzeni”), na co mogłoby
pozwolić, przykładowo, sezonowo wymieniane plansze edukacyjne, mobilna przestrzeń
wystawowa.
– Wśród małych form architektury i konkretnych rozwiązań uczestnicy wymieniali
drogowskaz, który zamieszczony w przestrzeni CL wskazywałyby na kierunki do ważnych
miejsc w Rembertowie (bożnica, ciuchy-bazar, kolej, akademia wojskowa itp.)
– Korzystnie na komfort i wizerunek użytkowników wpływałoby także uwzględnienie
lokalności
podczas
wydarzeń
kulinarnych:
zarówno
promocja
lokalnych
produktów/przedsiębiorców oraz stworzenie warunków - zaplecza dla niewielkich
inicjatywach mieszkańców o charakterze kulinarnym np. wspólnego gotowania itp.
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4. Dostępność i Połączenia
TERAZ
– Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że przestrzeń CL jest dobrze zlokalizowana – centralnie
położona i dobrze skomunikowane, w pobliżu miejsca przesiadkowego (przystanek
autobusowy al. Chruściela);
– Idąc aleją Chruściela od strony południowej wnętrze przestrzeni CL jest niewidoczne,
niewystarczająco wyeksponowane.
– Niektórzy uczestnicy narzekali na dość wysokie krawężniki chodnika przy ulicy
Konwisarskiej (za mało podjazdów i obniżeń, - utrudniona dostępność dla osób na
wózkach inwalidzkich, matek z dziećmi wózkowych, dzieci, osób starszych itp.)
– Al. Chruściela stanowi naturalny ciąg komunikacyjny, natomiast ul. Gawędziarzy – nie pełni
już takiej funkcji, to głównie droga umożliwiająca głównie dojście do biblioteki. Z kolei ul.
Konwisarska – to ulica dojazdowa do parkingu (przy Urzędzie), ale też przejazdowa –
ważna ulica, początkowa – ciągnąca się do granic Rembertowa, do tego dość wąska –
trudna lub niemożliwa do przebudowy.
W PRZYSZŁOŚCI
– Centrum Lokalne „musi wciągać”, dawać o sobie znać przechodniom/osobom czekającym
na przystanku, zaczynać się już przed Urzędem (a nie tylko skrywać za Urzędem);
– Osłonięcie CL zielenią od ruchu i gwaru al. Chruściela.
– Zmiana funkcji ulicy Konwisarskiej na tym odcinku – np. w deptak: bez aut, brak zgodności
wśród uczestników czy można „wpuścić” tam także rowery.
– Ul. Gawędziarzy – powinna pozostać komunikacyjna, ale o uspokojonym/ograniczonym
ruchu i wyraźnym zaznaczeniu nowej funkcji – w posadzce, zniwelowanie krawężnika by
nie odcinać Biblioteki
– Pytanie ze strony uczestników: co z „małymi parkingami” – Urzędu oraz Banku Pekao?
– Uczestnicy podkreślali konieczność uregulowania kwestii parkowania – wyeliminowania
tych, którzy korzystają z niej jak z P&R.

Poniżej – pełna rozpiska form konsultacji społecznych oraz spotkań wraz z godzinami dla
Centrum Lokalnego Chruściela w Rembertowie. Zapraszamy do udziału!
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