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DOŁĄCZ DO NAS!

zapraszamy na naszą stronę

  Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

	   
  

 

Kupcy drżą o pawilony i utratę pracy
Pod koniec października w Domu Kultury „Miś” odbyło się 
spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące 
planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek. 
Zaprezentowane zostały wizualizacje oraz działania 
dotyczące szczególnie I etapu prac – w ciągu najbliższych 
2 lat mają uatrakcyjnić to miejsce. Jednak pojawiają 
się kontrowersje i niepokój. Wszystko przez pomysł 
przebudowy w dalszej przyszłości pawilonów „Centrum 
Handlowego – Spółki Kupców Ursus”. I to właśnie kupcy 
w znakomitej większości stanowili publiczność podczas 
spotkania. Boją się o swoje miejsca pracy.

T ak, jak pisaliśmy w wydaniu z 21 września br (nr 4/2016), 
zgłoszona przez artystkę Jaśminę Wójcik lokalizacja w ra-
mach pilotażowego programu „Warszawskie Centra Lokalne” 

uzyskała poparcie i znalazła się w zaszczytnym gronie 10. war-
szawskich obszarów, które zostały w pierwszej kolejności włączo-
ne do realizacji. Obszar proponowanego Centrum Lokalnego na 

os. „Niedźwiadek”, w którego skład pierwotnie wchodziły Park 
Hassów, pływalnia „Albatros”, targowisko „Centrum Handlowe-
-Spółka Kupców Ursus” oraz plac zabaw „Hasanka” , został nawet 
powiększony aż po tereny przylegające do torów kolejowych, by 
jeszcze bardziej wydobyć potencjał. Na utworzenie Centrum Lo-
kalnego Ursus już ma zabezpieczone w budżecie środki europej-
skie – średnio 5 mln zł (na wszystkie 10 CL Warszawa dysponuje 
90 mln zł). Jednak, w zależności od potrzeb mieszkańców danej 
dzielnicy, te środki mogą być przesuwane. – Liczymy na to, że ze 
względu na duży obszar naszego CL i jego atrakcyjność ten I etap 
działań może być nawet lepiej sfinansowany, niż 5–6 mln zł. Pie-
niądze na realizację są przeznaczone do 2018 roku, czyli najbliższe 
2 lata – podkreślił obecny na spotkaniu wiceburmistrz dzielnicy 
Ursus Kazimierz Sternik. 

Pomysły przewyższają budżet
Ludwika Ignatowicz – socjolożka, autorka warsztatów, konsultacji 
społecznych i wielu projektów społecznych związanych z przestrze-
nią publiczną miast – opowiedziała o procesie konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych wśród mieszkańców Ursusa na temat oma-
wianego obszaru CL. Przybliżyła zgłaszane uwagi mieszkańców. 

Te przyjazne przestrzenie sąsiedzkie muszą powstawać od początku 
we współpracy z lokalną społecznością. Powinny być dla niej łatwo 
dostępne, blisko zlokalizowane, bezpieczne i oferujące załatwienie 
różnych potrzeb dla wielu grup wiekowych przez cały rok. – Wszyst-
kie rozsypane teraz funkcje mamy na celu połączyć, by zadziałały jak 
jeden organizm – tłumaczył architekt Michał Tatjewski z pracowni 
22ARCHITEKCI, która stworzyła koncepcję architektoniczną po 
konsultacjach terenowych. Okazało się, że po zweryfikowaniu po-
trzeb mieszkańców ta koncepcja ewoluowała, przez co przekracza 
przeznaczony na I etap budżet z Urzędu Miasta st. Warszawy. Mimo 
to zebrani podczas spotkania mieli też okazję zobaczyć dalsze etapy 
przemian obszaru przeznaczonego na CL – zmiany to tylko propo-
zycje, nie przymus, na dalszą przyszłość. Mogą nawet polepszyć sy-
tuację handlu w tym miejscu. Jednak, jak za chwilę przedstawimy, 
pomysły wywołały duży niepokój wśród kupców.

Co miałoby się zmienić?
Michał Tatjewski zwrócił uwagę, że pomiędzy ulicą Wojciechow-
skiego a torami jest przestrzeń wielofunkcyjna, której elementy ze 
sobą nie współpracują przez poprzedzielanie grodzeniami. Ponadto, 
kluczem do sukcesu według architektów jest środek-serce centrum, 
czyli obszar pawilonów. „Serce” powinnno tętnić życiem, a obecnie 
jest odwrotnie. Ważne też, by połączyć dwie przestrzenie (parku 
Hassów i targowiska) po obu stronach ul. Wojciechowskiego. Jak 
ma się przekształcić teren pomiędzy Hassanką i basenem a tora-
mi? Architekci proponują, by zlokalizować parking w zachodnim 
krańcu, nawet wielopoziomowy. Pozostała przestrzeń mogłaby stać 
się strefą sportów miejskich – zorientowaną na młodzież. Warto 
byłoby przeprowadzić konsultacje z młodymi, jakich aktywności 
tam potrzebowaliby. – Przestrzeń proponujemy odgrodzić od torów 
ekranem akustycznym. Pomogłoby to stworzyć miejsce idealne do 
galerii street artu dla młodzieży, która jeszcze bardziej czułaby się 
komfortowow tym rejonie – tłumaczył Michał Tatjewski.

Park z promenadą
Hasanka, dzięki likwidacji zużytego boiska pośrodku, zyska teren, 
na którym pojawi się mniejsze boisko dla małych dzieci ze sztuczną 
trawą. Obok zaprojektowana została zielona łączka z kawiarenką po-
środku. Modernizacji uległaby też fontanna – zostanie zamieniona 
na kilka strumieni wody tryskających z gładkiej posadzki, by dzieci 
mogły z niej swobodnie korzystać. Odnowiona zostałaby także moc-
no wysłużona nawierzchnia Hassanki. Ludwika Ignatowicz i Michał Tatjewski podczas spotkania podsumowującego konsultacje społeczne dotyczące planowanego Centrum Lokalnego Ursus Niedźwiadek

Liga siódemek piłkarskich...
... „Możesz Zagrać” działa od 2009 
roku. Organizatorem zawodów ligowych 
jest Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz 
psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci 
i młodzieży.  ...............................  15
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