
	 	 ► 1

  2 ► Wstęp

  5 ► Diagnoza

  11 ► Społeczne cele rewitalizacji

  15 ► Centra lokalne i ponadlokalne

 23 ► Ulice jako pierwotna przestrzeń publiczna

 33 ► Lokale użytkowe i lokalna przedsiębiorczość

  39 ► Aktywizacja zawodowa mieszkańców

 43 ► Aktywizacja społeczna mieszkańców

 47 ► Tożsamość lokalna

  51 ► Komunikacja i organizacja ruchu

 63 ► Projekty uczestników warsztatów

 95 ► Podsumowanie

SPIS	TREŚCI



	 	 ► 3

W ramach warsztatów powstały następujące kon-
cepcje o tytułach nadanych przez uczestników:

	 ► Praga z metra
  / Andrzej Marat, Barbara Kozłowska,

  Paulina Sikorska, Aleksandra Jadach-Sepioło, 

  Stanisław Bochyński /
	 ► RE:Praga 
  / Gildas Boursin, Małgorzata Dembowska, Piotr Płoski, 

Krzysztof Michalski, Karol Langie, Marcin Kacprzyk, 

Tomasz Peszke, Konrad Marczyński, Maciej Kuziemski /
	 ► Ekosystem Praga
  / Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska,

  Ludwika Ignatowicz /
	 ► Otwarte Getto
  / Renata Pieńkowska, Katarzyna Rokicka-Müller, 

Klementyna Świeżewska /
	 ► Pragopunktura
  / Krystian Kwieciński, Maciej Siuda,

  Dorota Kabała, Jadwiga Zimpel /

Prace uczestników oceniało jury w składzie:

	 ► Marek Bryx
  / przewodniczący jury — ekonomista, 

  profesor Szkoły Głównej Handlowej /
	 ► Marek Budzyński
  / architekt, urbanista, profesor Politechniki 

Warszawskiej, OW SARP /
	 ► Aleksandra Gołdys
  / socjolożka, Centrum Wyzwań Społecznych UW /
	 ► Julitta Grocholska
  / urbanistka, doktor geografii, OW TUP /
	 ► Wojciech Nowakowski 

  / specjalista ds. lokali użytkowych /
	 ► Marcin Ochmański
  / przedsiębiorca /
	 ► Michał Owadowicz
  / architekt, OW SARP /
	 ► Katarzyna Sadowy
  / architektka, doktor ekonomii, OW SARP /
	 ► Marek Sawicki
  / architekt, urbanista, OW TUP /

  Marlena Happach
  / koordynatorka / OW SARP

Przedstawione w publikacji rekomendacje bazują na 
propozycjach przygotowanych w ramach warsztatów 
projektowych na opracowanie programu przemian 
w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym 
obszarze Pragi Północ. Organizatorem warsztatów 
jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów 
Polskich we współpracy z Miastem Stołecznym 
Warszawa oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich 
(Oddział w Warszawie). 

W warsztatach wzięło udział 5 profesjonalnych 
zespołów architektów i specjalistów z takich 
dziedzin jak socjologia, psychologia, antropologia, 
kulturoznawstwo, ekonomia, zarządzanie itp. 

Każdy z zespołów opracował swoją koncepcję 
wielokierunkowego programu przemian 
realizowanego w oparciu o miejskie zasoby lokali 
użytkowych.

Przedstawiony w tej publikacji program opracowany 
został przede wszystkim na bazie rozwiązań 
zaproponowanych w ramach warsztatów. 
Wykorzystane zostały rekomendowane przez 
jury rozwiązania autorstwa uczestników. Część 
przedstawionych zagadnień wykracza jednak poza 
zakres prac warsztatowych i opiera się na interpretacji 
propozycji zespołów oraz dodatkowych eksperckich 
opracowaniach członków jury.

Wszystkie koncepcje opracowane w ramach 
warsztatów zaprezentowane zostały w końcowej 
części publikacji. 

Szczegółowe informacje na temat Warsztatów oraz 
pełne opracowania poszczególnych programów można 
znaleźć na stronie internetowej:
www.warsztaty.sarp.warszawa.pl
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Główne problemy zidentyfikowane w obszarze opra-
cowania to przede wszystkim: 

 – zły stan techniczny budynków, w tym lokali użytkowych, 
które mają stać się jednym z głównych elementów rewitali-
zacji obszaru;

 – dominacja ruchu samochodowego (w tym parkowania) nad 
ruchem pieszym i rowerowym; 

 – znaczny udział mieszkańców bezrobotnych i/lub uzależ-
nionych od pomocy społecznej;

 – niski poziom poczucia bezpieczeństwa;
 – słaby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi inte-

resariuszami, szczególnie pomiędzy przedstawicielami ad-
ministracji samorządowej a użytkownikami i mieszkańcami;

 – rozpowszechnione złe opinie o Pradze Północ, a szczegól-
nie o ulicach znajdujących się w analizowanym obszarze.

Problemy te są ze sobą silnie powiązane. Osoby, których głównym 
problemem jest brak pracy lub środków do życia, nie są zaintere-
sowane dbałością o otoczenie. Uzależnienie od pomocy z zewnątrz 
sprzyja postawom biernym i roszczeniowym, a także negatywne-
mu nastawieniu do innych (w tym do sąsiadów i użytkowników 
przestrzeni w lepszej sytuacji materialnej). Złe warunki mieszka-
niowe pogłębiają sytuację kryzysową mieszkańców, zarówno ze 
względów zdrowotnych (np. wysoka liczba przypadków gruźlicy), 
stosunkowo wysokich kosztów utrzymania (w budynkach, gdzie 
nie ma CO i CW i podstawowym nośnikiem energii jest prąd) czy 
wreszcie braku bodźców do dbania o i tak zdewastowane otoczenie.

DIAGNOZA

_________
Stalowa 38,
fot. Jarosław
Żeliński,
www.loesje.pl
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Efektem prowadzonych działań programowych po-
winny być:

  + poprawa sytuacji mieszkańców bezrobotnych, żyjących 
poniżej progu ubóstwa, uzależnionych od pomocy opieki 
społecznej — zmniejszenie bezrobocia i podniesienie kwa-
lifikacji;

  + przyciąganie nowych, również bardziej zamożnych, przed-
siębiorczych i wykształconych mieszkańców, przy jednocze-
snym zapobieganiu gentryfikacji;

  + zapobieganie wyludnianiu się dzielnicy, bez ograniczania 
mobilności mieszkańców;

  + przyciąganie przedsiębiorców, a co za tym idzie — pracow-
ników, przede wszystkim z obszaru objętego rewitalizacją 
oraz przyciąganie nowych odbiorców oferty komercyjnej, 
artystycznej, gospodarczej. 

Wdrożenie programu rewitalizacji może przynieść 
różnego rodzaju skutki w strukturze społecznej ob-
szaru, także negatywne: 

 – działania nie odnoszą skutku, na obszarze pozostają jedy-
nie bierni mieszkańcy, najbardziej przedsiębiorczy opusz-
czają Pragę, pogłębia się degradacja techniczna i społeczno-
gospodarcza dzielnicy;

 – skutek odnoszą jedynie działania zmierzające do przycią-
gnięcia nowych użytkowników, np. turystów oglądających 
swoisty skansen Pragi, gości nielicznych lokali gastrono-
micznych czy klubów podczas gdy sytuacja mieszkańców 
nie zmienia się;

  – skutek odnoszą jedynie działania zmierzające do przy-
ciągnięcia nowych mieszkańców, jednak starają się oni żyć 
oddzieleni od dotychczasowych mieszkańców (zamknięte 
osiedla lub kamienice), nie korzystają z lokalnych ośrodków 
usługowych, nie mogą znaleźć w dzielnicy pracy odpowiada-
jącej ich kwalifikacjom, dlatego pracują poza jej obszarem;

  – nadmierna dominacja sektora prywatnego nad sekto-
rem publicznym oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) 
i podmiotami ekonomii społecznej (PES) doprowadza do 
nadmiernej zabudowy, niekorzystnych rozwiązań prze-
strzennych i/lub gentryfikacji. Bez zaangażowania kapitału 
prywatnego skuteczna rewitalizacja obszaru wymagającego 
znacznych nakładów inwestycyjnych nie wydaje się prawdo-
podobna.

EFEKTY PRZEMIAN

RYZYKO

Przy wszystkich tych problemach analizowany ob-
szar posiada duży potencjał, zarówno o charakterze 
materialnym, jak i niematerialnym. Należy do niego 
zaliczyć:

  + duży udział lokali komunalnych w liczbie lokali ogółem 
(zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych), co zapewnia 
możliwość wpływu na kierunki przekształceń oraz pozyska-
nia znaczących wpływów miasta i czerpania finansowych 
profitów ze zmian;

  + rozpowszechniona pozytywna opinia o fachowcach 
z Pragi, zachowanej tradycji rzemieślniczej i potencjale ar-
tystycznym mieszkańców;

  + popularność dzielnicy wśród osób wykonujących wolne za-
wody, freelancerów, artystów;

  + silne więzi sąsiedzkie i wyrazista tożsamość lokalna;
  + duża liczba działających organizacji pozarządowych, co 

zapewnia zarówno dobre rozpoznanie warunków lokalnych 
na najbardziej podstawowym poziomie, jak i kapitał ludzki 
i społeczny do współpracy w procesie rewitalizacji;

  + bardzo silne inicjatywy oddolne, a co za tym idzie moż-
liwość zaangażowania wielu zasobów, które nie wymagają 
znacznych nakładów finansowych; 

  + silne tradycje handlowe — szczególnie targowisk i handlu 
naręcznego. 

Potencjał ten wymaga przede wszystkim uruchomienia oraz po-
wiązania ze sobą wielu, nieraz drobnych i oddzielnych, przedsię-
wzięć i inicjatyw. Uzyskany w ten sposób efekt synergii może stać 
się ważnym czynnikiem stymulującym pozytywne przemiany na 
Pradze.

W proponowanym programie przemian stosujemy podział głów-
nych użytkowników przestrzeni na mieszkańców oraz użytkow-
ników, którzy nie mieszkając w dzielnicy odwiedzają ją i korzystają 
z jej zasobów. Obecnie, ze względu na niewielką liczbę ośrodków 
handlu i usług o znaczeniu ponadlokalnym, brak miejsc pracy oraz 
negatywną opinię o dzielnicy, w obszarze opracowania dominują 
mieszkańcy. Stosunkowo niewielu jest natomiast użytkowników 
spoza granic terenu.

_________
s. 6
Podwórko przy
ul. Środkowej,
www.odblokuj.org
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► Centrum warszawskiej Pragi ma wielki i gotowy do urucho-
mienia przestrzenny potencjał rozwojowy w postaci sieci ulic 
i nawarstwionej historycznie zabudowy. Przewaga należących do 
miasta gruntów, budynków i lokali mieszkalnych i usługowych 
w zróżnicowanym stanie technicznym daje szansę skutecznego 
sterowania przekształceniami przestrzennymi. Przemieszanie 
nowego ze starym, biednego z zamożnym, własności i najmu jest 
wielką wartością przestrzeni Pragi i jej potencjałem. 

► Dzięki gotowej strukturze przestrzennej możliwe jest jedno-
czesne rozpoczęcie wielu drobnych działań, które jako katalizatory 
zmian mogą przynieść duże i pożądane efekty. Niestandardowe

  rozwiązania mogą być sprawdzane i weryfikowane metodą te-
stowania i prototypowania. Wszystkie działania przestrzenne 
miasta muszą mieć jasno określone cele społeczne: wzmocnienie 
identyfikacji przestrzennej istniejących niepatologicznych struk-
tur społecznych i wytworzenie nowych, związanych z konkretny-
mi terytoriami. Podstawowym podmiotem działań są wspólnoty 
mieszkaniowe na ich własnym terytorium, którym powinien być 
dom z podwórzem.

► Obecne historyczne podziały przestrzeni należy wykorzystać 
dla porządkowania (podwórka dla wspólnot) i tworzenia wielo-
podmiotowych relacji społecznych (regulacje przestrzenne). Duże 
wnętrza kwartałów i decydująca operacyjna rola miasta jako ak-
tualnego właściciela umożliwia wytworzenie bezpiecznych i spój-
nych przestrzeni społecznych w kwartałach.

► Niezbędne interwencje przestrzenne muszą mieć ścisły zwią-
zek z aktywnymi, ciągłymi działaniami społecznymi i gospodarczy-
mi miasta. Działania te, z racji unikalnego zabytkowego fenomenu

  Pragi, powinny przyjąć formę transparentnego, ciągłego zarzą-
dzania przestrzenią kulturową. Zarządzanie trzeba oprzeć na 
wielodyscyplinarnej rzetelnej wiedzy i wykorzystaniu twórczego 
potencjału wszystkich grup społecznych zamieszkujących Pragę. 
Konieczna jest personalizacja opieki administracyjnej nad po-
szczególnymi miejscami w przestrzeni — potrzebni są autentyczni 
gospodarze ulic i kwartałów.

Pożądane przemiany może przynieść jedynie zintegrowane 
wielotorowe działanie, w którym najważniejszym motorem 
przemian jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

Skutek odniosą działania zmierzające do lokalizowania na Pradze 
miejsc pracy o zróżnicowanym charakterze, co zaowocuje wzro-
stem zainteresowania zamieszkaniem i działaniem na Pradze. 
Przy odpowiednim programie edukacji i aktywizacji zawodowej, 
poprawie ulegnie też sytuacja dotychczasowych mieszkańców — 
zmniejszy się bezrobocie, uzależnienie od opieki społecznej, sy-
tuacja materialna a w konsekwencji także zdrowie. Zwiększone 
wpływy podatkowe pozwolą na większe inwestycje w dziedzinie 
kultury i edukacji. Właśnie dlatego za jeden z najważniejszych 
celów programu należy uznać wypracowanie modeli współpracy 
pomiędzy administracją publiczną, sektorem prywatnym oraz 
NGOs i PES. 

Jednym z problemów, wskazywanych jako wynik badań tereno-
wych, jest swoisty rewers silnej tożsamości lokalnej, jakim jest 
trudność opuszczenia dzielnicy, obawa przed wyzwaniami, jakie 
niesie podjęcie kształcenia lub pracy poza Pragą. Jednym z efek-
tów rewitalizacji powinno być minimalizowanie tego rodzaju
barier. Ważne jest, aby mieszkańcy świadomie wybierali 
Pragę jako miejsce zamieszkania, czując swobodę wyboru 
pomiędzy miejscem urodzenia i wychowania a pozostały-
mi dzielnicami Warszawy. W efekcie może dość do migracji, 
zwłaszcza młodych mieszkańców. Nie należy traktować tego jako 
zjawiska negatywnego, ponieważ najważniejszym celem powinno 
być dobro mieszkańców. Wzmożona migracja — przyciągnięcie no-
wych mieszkańców, którzy wybiorą Pragę jako atrakcyjne miejsce 
zamieszkania oraz poszukiwanie przez dotychczasowych miesz-
kańców miejsc pracy i zamieszkania poza dzielnicą — może być 
jak najbardziej zjawiskiem pozytywnym.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

GENTRYFIKACJA

_________
Wnętrze 
podwórka przy 
ul. Wileńskiej ― 
detal,
fot. Andrzej Marat
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SPOŁECZNE	CELE	
REWITALIZACJI

Z punktu widzenia podmiotu publicznego planującego proces rewitalizacji
obszaru aktywizacja działań gospodarczych i pobudzenie lokalnego rynku nie 
jest celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest poprawa warunków 
i podniesienie jakości życia na rewitalizowanym obszarze. Przyciągnięcie sek-
tora prywatnego, a także nawiązanie z nim różnych form współpracy (włącznie 
z PPP) jest niezbędne ze względu na wysoki poziom zapotrzebowania na nakła-
dy inwestycyjne. Dobrze prosperujące firmy, wyremontowane lokale i budyn-
ki, nowe budynki tworzą także szereg pozytywnych efektów zewnętrznych — 
zwiększają poczucie bezpieczeństwa, poprawiają poziom estetyki w otoczeniu, 
zachęcają kolejnych inwestorów. Z punktu widzenia społecznego szczególnie 
ważne jest, aby pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości dawało także pozytyw-
ne efekty społeczne.

Cele społeczne, jakie powinny zostać osiągnięte w procesie rewi-
talizacji to:

	 ► powstanie zróżnicowanej pod względem poziomu wykształcenia 
i poziomu życia społeczności lokalnej: przyciągnięcie nowych, lepiej 
wykształconych i bardziej zamożnych mieszkańców bez (nadmiernego) 
wypychania dotychczasowych mieszkańców poza granice rewitalizowa-
nego obszaru;

	 ► poprawa sytuacji edukacyjnej, zawodowej i życiowej mieszkańców 
słabo wykształconych, bezrobotnych, uzależnionych od opieki społecz-
nej — w tym szczególnie ważna aktywizacja zawodowa i możliwość pod-
noszenia kwalifikacji;

	 ► wprowadzenie nowych wzorców samodzielności, przedsiębiorczości, 
odpowiedzialności za swój los poprzez uczestnictwo w działaniach na 
rzecz społeczności lokalnej, prace dorywcze, aktywizację zawodową oraz 
poznawanie dobrych praktyk i wzorców;

	 ► niwelowanie barier przestrzennych i społecznych pomiędzy róż-
nymi grupami mieszkańców. Mieszkańcy powinni móc swobodnie de-
cydować o tym, czy chcą udostępniać przestrzenie półprywatne, jakimi 
są podwórka kamienic, należy jednak dążyć do tego, aby nie powstawały 
obok siebie zamknięte i oddzielone „getta” biedy i zamożności. 

_________
Ogłoszenie przy 
ul. Środkowej,
fot. Andrzej Marat
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Jak najbardziej celowe jest natomiast wprowadzenie kryteriów 
innych niż oferowana wysokość czynszu, a związanych z efektami 
zewnętrznymi. Należy do nich zaliczyć:

	 ► liczbę miejsc pracy (od niej zależy liczba nowych użytkowników pojawia-
jących się codziennie na analizowanym obszarze, a więc także liczba klien-
tów lokalnych działalności gospodarczych i użytkowników przestrzeni 
publicznej);

	 ► liczbę miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców i formę ich zatrudnie-
nia, gotowość do organizacji szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zatrudnia-
nych mieszkańców;

	 ► spodziewaną liczbę klientów działalności gospodarczej (dla lokali 
położonych przy centrach ponadlokalnych i ulicach metropolitalnych 
preferowana jest wysoka liczba, dla centrów lokalnych — niższa, dla ulic 
lokalnych — niska);

	 ► częstość i rodzaj dostaw i ich uciążliwość dla otoczenia, konieczność lub 
jej brak przyjazdu klientów samochodami (głównie ze wzgldu na potrzebę 
odbierania towarów);

	 ► godziny otwarcia;
	 ► sposób zagospodarowania witryny i przestrzeni przed lokalem.

Przykładowo wysoką ocenę wg takich kryteriów otrzymałby przedsiębiorca, 
chcący wynająć lokal położony w centrum ponadlokalnym, który byłby gotów 
zatrudnić 3 osoby zamieszkujące w okolicy i zapewnić im stałe podnoszenie 
kwalifikacji, który spodziewałby się dużej liczby klientów, a jego działalność nie 
wiązałaby się z odbiorami ciężkiego lub kłopotliwego towaru (restauracja, sklep 
z odzieżą; zatrudnienie i szkolenie mieszkańców do pracy w kuchni lub przy 
sprzedaży). Podobnie na ulicy lokalnej preferowana byłaby działalność, która
generuje mniejszy ruch i jest cicha (np. pracownia architektoniczna). Więcej 
punktów otrzymywałby przedsiębiorca, który byłby gotów szkolić pracowników 
podnosząc ich kwalifikacje niż przedsiębiorca, który zatrudniałby mieszkańców 
do prac prostych. Ten z kolei dostawałby jednak więcej punktów niż przedsię-
biorca, który nie byłby gotów zobowiązać się do zatrudniania pracowników
lokalnych. 

W efekcie w naturalny sposób wśród najemców mogłyby pojawić się PES lub 
NGOs, które uzyskiwałyby możliwość korzystnego najmu nie ze względu na 
samą swoją formę organizacyjno-prawną, ale ze względu na konkretne działania, 
jakie podejmowałyby na rewitalizowanym obszarze. 

Klauzule społeczne mogą być również wykorzystywane do osiągnięcia zaangażo-
wania podmiotów na etapie inwestycji i remontów. Przede wszystkim mogą być 
związane z zatrudnianiem lokalnych mieszkańców lub osób wskazanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy.

_________
Praska witryna, 
mat. Ekosystem 
Praga

Z punktu widzenia podmiotu gospodarującego lokalami użytkowymi najważ-
niejszym narzędziem jest dostosowanie funkcji i sposobu prowadzenia dzia-
łalności na rewitalizowanym obszarze do założonych celów. Pożądane jest 
utrzymanie różnorodności najemców lokali użytkowych. Dlatego też należy 
postulować wykorzystanie zarówno konkursów profilowanych, jak i klauzul 
społecznych w postępowaniu przetargowym. Szczególnie klauzule społeczne, 
które pozwolą na kontrolę efektów społecznych wydają się obiecującą ścieżką 
postępowania.

Działania zmierzające do ukształtowania odpowiedniej z punktu 
widzenia lokalnej jakości życia struktury najemców powinny mieć 
kilka wymiarów:

	 ► stworzenie założeń co do struktury własnościowej/organizacyjno-
-prawnej działalności gospodarczej — udziału sektora prywatnego, 
PES i NGOs. W tym zakresie mieści się również ustalenie struktury ryzy-
ka związanego z najemcami. Ze względu na stabilność i poziom dochodów 
z najmu część lokali może być przeznaczona dla filii dużych i stabilnych 
przedsiębiorstw, część dla MŚP działających już od dłuższego czasu i osią-
gających stabilne wyniki finansowe, część dla obarczonych wysokim ry-
zykiem start-upów sektora kreatywnego lub nowych technologii. Różny 
poziom ryzyka dotyczy także PES i NGOs. Odpowiedni udział podmiotów 
ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych jest ważny ze względu 
na realizację polityki społecznej;

	 ► stworzenie podstawowych założeń funkcjonalnych. Nie wydaje się 
właściwe, aby określać dokładnie procentowy udział poszczególnych 
funkcji dla poszczególnych ulic, ale raczej wskazać wybrane istotne 
funkcje, które powinny pojawić się na danej ulicy lub w centrum lokal-
nym lub ponadlokalnym — np. ośrodek zdrowia, sklep spożywczy, bar 
mleczny, ośrodek kultury i edukacji czy poczta. Tego rodzaju konkretne 
zapotrzebowanie powinno być zgłaszane przez mieszkańców np. podczas 
konsultacji dotyczących planów rewitalizacji danej ulicy. Dla tych funkcji 
wskazana jest organizacja konkursów profilowanych. Pozostałe funkcje 
powinny wynikać z faktycznego zapotrzebowania zgłaszanego przez na-
jemców (podaż) i klientów (popyt), z uwzględnieniem wpływu prowadzo-
nej działalności wg kryteriów oceny;

	 ► opracowanie kryteriów oceny. Mogą one być wykorzystane jako kryte-
rium oceny w postępowaniu przetargowym lub konkursowym lub jako 
klauzula społeczna. Będą one związane przede wszystkim z oddziaływa-
niem przestrzennym i społecznym danej działalności. Jak już wspomniano,

  planowanie, które działy gospodarki powinny dominować na rewitalizo-
wanym obszarze nie wydaje się celowe.
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 Pod względem zarówno przestrzennym jak i funkcjonalnym, w strukturze dziel-
nicy (podobnie jak w strukturze całego miasta) znaleźć muszą się centra o cha-
rakterze lokalnym i ponadlokalnym. 

W podstawowym układzie sieci ulicznej istniejące i potencjalne 
centra lokalne powstają w miejscach:

	 ► ważnych ze względu na funkcje usługowe/handlowe, np. bazary, 
miejsca pracy, przedsiębiorstwa;

	 ► pełniących ważne funkcje publiczne/społeczne, np. świetlice środo-
wiskowe, szkoła streetworkerów, domy kultury, ogród społecznościowy;

	 ► rekreacyjnych i sportowych np. zieleńce, place zabaw, skwery.

Centra ponadlokalne to miejsca, przyciągające użytkowników również z innych 
dzielnic, a także spoza miasta. Lepsze skomunikowanie dzielnicy z lewobrzeżną 
częścią miasta przez linię metra dodatkowo zwiększy zasięg i oddziaływanie 
tych centrów, przyciągając użytkowników z innych rejonów Warszawy. Centra 
lokalne to przede wszystkim miejsca spotkań mieszkańców. Miejsca te wzmac-
niają więzi społeczne, jednak w chwili obecnej często nie oferują mieszkańcom 
żadnej oferty aktywnego spędzania czasu, przez co zdarza się, że spotkaniom 
takim towarzyszą zachowania patologiczne. Istotnym elementem każdego nowo 
powstałego centrum na terenie Pragi jest jego dodatkowy program, skierowany 
ku lokalnym społecznościom.

CENTRA	LOKALNE
I	PONADLOKALNE

_________
Ulica Stalowa 
oprac. 
Pragopunktura
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  Na omawianym obszarze Pragi Północ rolę ponadlokalnych cen-
trów stanowią lub stanowić powinny następujące obiekty:

 +++ Plac Wileński
  Kluczowa przestrzeń publiczna na przecięciu ul. Targowej i Al. Solidarno-

ści (nad stacją metra Dworzec Wileński) o znaczeniu historycznym i ko-
munikacyjnym oraz potencjale zmiany w żywy fragment miejskiej tkanki. 
Ważny węzeł przesiadkowy dla mieszkańców dzielnic prawobrzeżnych. 
Lokalizacja stacji metra może stać się bodźcem do odzyskania charakteru 
przyjaznej przestrzeni publicznej pod warunkiem uwzględnienia potrzeb 
pieszych (bez konieczności korzystania jedynie z przejść podziemnych) 
oraz odzyskania przestrzeni dla funkcji innych niż komunikacja (zieleń, 
usługi).

 +++ Plac Ząbkowski
  Proponowany wielofunkcyjny plac w miejscu połączenia ul. Ząbkowskiej 

i ul. Targowej z ulicami Ząbkowską, Okrzei i Kłopotowskiego, z wyekspo-
nowaniem strefy wejściowej na teren Bazaru Różyckiego oraz do Muzeum 
Pragi. Rekomendowane stworzenie przestrzeni pieszej, o wyrazistym cha-
rakterze, przyciągającej mieszkańców oraz innych użytkowników. Propo-
nowany plac z elementami o funkcji kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

 +++ Muzeum Warszawskiej Pragi
  Instytucja chroniąca i propagująca dziedzictwo całego obszaru prawo-

brzeżnej Warszawy. Miejsce przyjazne dla prażan, warszawiaków i tu-
rystów odkrywających stolicę — stanowiące trwały element krajobrazu. 
Adresaci działań muzeum to: mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej War-
szawy, jak i całego miasta, środowiska twórcze działające na prawym 
brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, placówki edukacyjne na te-
renie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta 
i kraju (przede wszystkim varsavianiści), środowiska żydowskie, rodzime 
i emigracyjne, odwiedzające stolicę (w kompleksie muzealnym znajdują się 
odrestaurowane sale modlitewni żydowskich).

 +++ Centrum Kreatywności Targowa 56
  W miejscu starej kamienicy powstanie zwarty kompleks z zadaszonym 

dziedzińcem. Projekt przewiduje adaptację na cele biurowo-usługowe ist-
niejącego budynku frontowego, oficyny północnej pięciokondygnacyjnej 
oraz rozbiórkę oficyny południowej dwukondygnacyjnej i wybudowanie 
od nowa trzypiętrowego skrzydła. Wynajmowana będzie tu powierzchnia 
biurowa oraz konferencyjna i wystawiennicza dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą w zawodach kreatywnych. 

 +++ Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”
  Idea Centrum Praskiego Koneser obejmuje rewitalizację zabudowań po-

fabrycznych. Planowana jest aranżacja loftów, budowa obiektów miesz-
kalnych, biurowych i handlowych. Niektóre zabudowania dawnej fabryki 
przeznaczone być mają na funkcje kulturalne. W 2017 ma powstać tutaj 
Muzeum Polskiej Wódki, które ma prezentować ponad 600-letnią historię 
i tradycję wytwarzania wódki w Polsce. Ekspozycja ma odbywać się w hi-
storycznych murach budynku rektyfikacji spirytusu z 1897.

 +++ Bazar Różyckiego
  Popularny dawniej "Różyc" może podtrzymać ważną tradycję robienia za-

kupów na targowisku. Jako miejsce sprzedaży produktów wyrabianych 
na terenie Pragi, lokalnej żywności może stać się miejscem spotkań i wy-
miany ważnych informacji lokalnych. Rekomendowane dalsze działania 
w ramach rozpoczętego projektu rewitalizacji Bazaru przy współpracy 
z Muzeum Pragi wraz z budową prostopadłych pasaży handlowych — od 
Targowej do Brzeskiej i od Ząbkowskiej do Kijowskiej.

 +++ Park Praski
  Kluczowa dla dzielnicy zielona przestrzeń łączy Plac Wileński z prawym 

brzegiem Wisły i terenami warszawskiego zoo. Potencjał rekreacyjny 
uzupełnia znajdująca się w parku muszla koncertowa, będąca w tej chwili 
jedyną plenerową sceną w tej części Warszawy. Niestety nie spełnia ona 
współczesnych standardów technicznych — szczególnie akustycznych — 
dlatego rekomendowana jest przebudowa muszli koncertowej. 

 
 Spośród lokalnych centrów wyznaczonych przez uczestników 

warsztatów jury rekomenduje następujące lokalizacje i funkcje:

 +++ Pasaż Artystyczny przy ul. Inżynierskiej 6
  Przekształcenie historycznych zabudowań Remizy Tramwajowej w en-

klawę artystyczną (miejsce dla pracowni twórczych, galerii, wernisaży, 
dyskusji, warsztatów dla dzieci i seniorów) wraz z zapleczem gastrono-
micznym. Oferta pasażu kierowana powinna być przede wszystkim do 
lokalnych i regularnych użytkowników, z dopuszczeniem funkcji adreso-
wanych do jednorazowych klientów spoza grupy mieszkańców czy stałych 
bywalców dzielnicy.

 +++ Zespół fabryczny Florange (Stalowa 34)
  Kompleksowa modernizacja budynków w celu stworzenia wielofunkcyj-

nego obiektu dla dzieci i rodzin, gdzie znalazłby się mini-żłobek, kawiar-
nia adresowana do rodziców z dziećmi, sala zabaw, mediateka, podwórko 
przearanżowane w plac zabaw oraz komercyjne centrum animacji fil-
mowej, gdzie organizowane będą warsztaty i projekcje dla mieszkańców 
dzielnicy — szczególnie dzieci i młodzieży.

	 +++	PILNE	I	KONIECZNE
	 	++	 POŻĄDANE
	 	+	 MOŻLIWE
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  +++ Pałacyk Konopackiego — dom kultury TU Praga
  Remont i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13; 

adaptacja obiektu na potrzeby Domu Kultury — Tu Praga (obecna siedziba 
ul. Dąbrowszczaków 2). Rekomendowane dołączenie funkcji towarzyszą-
cej — szkoły liderów oraz ogrodu społecznościowego.

 +++ Stałe i tymczasowe ogrody społecznościowe
  Rekomendowane stworzenie ogrodów społecznościowych współtworzo-

nych przez mieszkańców (cele: praca na świeżym powietrzu; nauka upra-
wy owoców i warzyw; mieszkańcy zaangażowani w prace w ogrodzie mają 
możliwość handlowania żywnością; każda osoba pracująca w ogrodzie 
może otrzymać przydział wyprodukowanych przez siebie owoców i wa-
rzyw; edukacja proekologiczna). Lokalizacje stałych ogrodów: Stara Praga 

— ogród ze szklarnią przy ulicy Brzeskiej 16 (konieczny zarządca np. orga-
nizacja pozarządowa), Nowa Praga — ogród przy Pałacyku Konopackiego 
z przeniesionym Domem Kultury Tu Praga (zarządcą Tu Praga). Tymcza-
sowe ogrody rekomendowane na działkach przeznaczonych do zabudowy, 
ale zawieszonych w sprzedaży ze względu na roszczenia (np. wschodni 
odcinek Stalowej, Markowska) przy ustaleniu konkretnego zarządcy (or-
ganizacja pozarządowa) i warunków (np. udostępnienie na okres 3 lat, 
rośliny sezonowe, mała architektura tymczasowa, warunkiem utrzymy-
wanie w dobrym stanie i przejrzysty sposób rekrutacji użytkowników).

  ++ Łaźnia miejska z kompleksem sportowym
  Proponowana lokalizacja — Brzeska 8. Kompleks zaproponowany jako 

miejsce spotkań mieszkańców, jednocześnie ma służyć podniesieniu stan-
dardu życia osób, które nie mają możliwości korzystać z pryszniców we 
własnych domach. Ważne jest dostosowanie łaźni do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych oraz niesamodzielnych, niedołężnych. 

  Funkcja sportowa - aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powie-
trzu; możliwość rozładowania napięcia przez sport; nawiązanie nowych 
więzi; nauka zdrowej rywalizacji; doszkalanie umiejętności sportowych. 
Ewentualna lokalizacja dla projektu Fab Lab — zamiast zabudowy boiska 
szkolnego przy Białostockiej.

  + Bazar Pachulskiego
  Rekomendowane stworzenie targowiska o zasięgu lokalnym, w pobliżu 

historycznego bazaru Pachulskiego przy ul. Strzeleckiej na rogu ul. Ko-
welskiej. Funkcja skierowana przede wszystkim do mieszkańców Nowej 
Pragi, nie konkuruje z oddalonym, znacznie większym i o szerszej ofercie 
Bazarem Różyckiego.

 Rodzajem lokalnych centrów mogą stać się place zabaw pod warunkiem ich ogól-
nej dostępności. W tkance miasta potrzebne są małe podwórkowe place zabaw 
dla najmłodszych dzieci. Ponieważ postulujemy zachowanie odrębności wspól-
not i pozostawienie im do decyzji otwarcia lub zamknięcia danej przestrzeni 
podwórkowej, podobnie traktujemy wewnętrzne place zabaw zarządzane przez 
wspólnoty. Stworzą one przyjazne miejsca dla spędzania czasu najbliższych są-
siadów, ale nie są to potencjalne centra lokalne. Nieco inną rolę pełnią place 
zabaw większe, docelowo bogato wyposażone pod kątem różnych grup wieko-
wych, zarządzane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które 
(na określonych zasadach) służą wszystkim użytkownikom — także turystom 
i mieszkańcom innych dzielnic Warszawy. Lokalizacje tego rodzaju placów po-
wiązane są z siedzibą instytucji zarządzającej. 

 Proponowane usytuowanie otwartych placów zabaw:

	 ► w Parku Praskim (plac zabaw istniejący);
	 ► przy Bazarze Różyckiego (także jako atrakcja dla rodzin robiących zaku-

py na targowisku, np. z aranżacją mini-stoisk dla dzieci);
	 ► teren sportowy (Fab Lab) przy Łaźni (Brzeska 8) z ofertą także dla 

dzieci starszych i ukierunkowaniem na zabawy z aktywnością fizyczną;
	 ► na terenie Fabryki Koneser — przestrzeń dla zabaw o charakterze twór-

czym, artystycznym (zarządcą Koneser);
	 ► przy Pałacyku Konopackiego w powiązaniu z ogrodem społecznościo-

wym (zarządcą Tu Praga);
	 ► przy Ognisku Wychowawczym Praga Północ na ul. Środkowej (szcze-

gólnie w weekendy i wakacje oraz w godzinach, kiedy przestrzeń nie musi 
służyć jedynie wychowankom Ogniska) — kontynuacja działania War-
szawskiej Strefy Rodziny;

	 ► w Pasażu Artystycznym przy ul. Inżynierskiej — przestrzeń dla zabaw 
o charakterze twórczym, możliwe użytkowanie także w razie niepogody 
(pod zadaszeniem) — ten sam zarządca pasażu i placu zabaw;

	 ► przy zespole fabrycznym Florange, po wprowadzeniu nowych funkcji 
dla rodzin i dzieci, plac zabaw sprzężony z działalnością kawiarni.

_________
Figurka Matki
Boskiej przy ulicy 
Środkowej,
fot. Andrzej Marat
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Plac Wileński
Rekomendowane działania: przejścia naziemne dla pieszych, 
odzyskanie przestrzeni dla funkcji innych niż komunikacja 
- na zieleń, małą architekturę, usługi.

Pasaż Artystyczny
Przekształcenie historycznych zabudowań Remizy Tramwajowej 
przy Inżynierskiej 6 w enklawę  artystyczną.

Florange (Stalowa 34)
Wielofunkcyjny obiekt dla dzieci i rodzin - mini-żłobek, kawiarnia 
adresowana do rodziców z dziećmi, sala zabaw, mediateka, 
podwórko przearanżowane w plac zabaw oraz komercyjne centrum 
animacji �lmowej.

Pałacyk Konopackiego
Adaptacja obiektu na potrzeby Domu Kultury - Tu Praga 
(dziś ul. Dąbrowszczaków 2). Rekomendowane dołączenie funkcji 
towarzyszącej – szkoły liderów, placu zabaw 
oraz ogrodu społecznościowego.

Bazar Pachulskiego
Targowisko o zasięgu lokalnym, w miejscu historycznego 
bazaru. Funkcja skierowana przede wszystkim 
do mieszkańców Nowej Pragi.

Park Praski
Kluczowa dla dzielnicy  zielona przestrzeń łączy Plac Wileński 
z prawym brzegiem Wisły i terenami warszawskiego zoo  
- rekomendowana jest przebudowa muszli koncertowej. 

Plac Ząbkowski
Rekomendowane stworzenie przestrzeni pieszej, o wyrazistym 
charakterze, przyciągającej mieszkańców oraz innych użytkowników. 
Proponowany plac z elementami o funkcji kulturalnej, edukacyjnej, 
artystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Centrum Kreatywności Targowa 56
Wynajmowana będzie tu powierzchnia biurowa oraz konferencyjna
i wystawiennicza dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
w zawodach kreatywnych. 

Muzeum Warszawskiej Pragi
Instytucja chroniąca i propagująca dziedzictwo całego obszaru 
prawobrzeżnej Warszawy. Miejsce przyjazne dla prażan, warszawiaków
 i turystów odkrywających stolicę – stanowiące trwały element krajobrazu.

Bazar Różyckiego
Jako miejsce sprzedaży produktów wyrabianych na terenie Pragi może 
stać się miejscem spotkań i wymiany ważnych informacji lokalnych. 
Rekomendowana rewitalizacja Bazaru przy współpracy
z Muzeum Pragi.

Szklarnia i ogród społecznościowy
Ogród i szklarnia zarządzane przez ngo i mieszkańców 
(cele: praca na świeżym powietrzu; nauka uprawy owoców i warzyw;  
przydział wyprodukowanych przez siebie owoców i warzyw; edukacja 
proekologiczna). 

Łaźnia miejska + sport
Miejsce spotkań mieszkańców służyć ma podniesieniu 
standardu życia osób bez pryszniców we własnych domach. 
Funkcja sportowa - aktywne spędzanie czasu; rozładowanie napięcia 
przez sport; nawiązanie nowych więzi; nauka zdrowej rywalizacji.

Centrum Praskie Koneser
Rewitalizacja zabudowań pofabrycznych: aranżacja loftów, budowa 
obiektów mieszkalnych, biurowych i handlowych. Dodatkowe funkcje 
kulturalne. 
W 2017 ma powstać tutaj Muzeum Polskiej Wódki.

CENTRA LOKALNE I PONADLOKALNE

otwarte place zabaw

działania pilne i konieczne

działania pożądane

działania możliwe

centra lokalne / ponadlokalne
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ULICA	JAKO	PIERWOTNA
PRZESTRZEŃ	PUBLICZNA

 Ważnym zagadnieniem dotyczącym zarówno polityki przestrzennej, jak i stra-
tegii wynajmu jest określenie charakteru poszczególnych ulic i ich przestrzeni. 
Ma to na celu zwrócenie uwagi na istniejące funkcje, warte wsparcia i zachowa-
nia dla wzmocnienia lokalnej tożsamości. Zarządzanie miejskim zasobem lo-
kalowym w obszarze opracowania powinno bazować na potencjale wszystkich 
grup społecznych zamieszkujących Pragę. Poniższe opracowanie może stać się 
z czasem punktem wyjścia dla ustalenia pożądanego tenant mixu, określającego 
preferowany udział poszczególnych branż. Jeżeli podstawowe cele rewitalizacji 
zostaną spełnione, wzrośnie atrakcyjność obszaru zarówno dla jego mieszkań-
ców i użytkowników, jak i najemców. Na wcześniejszym etapie istotne jest wy-
korzystanie stworzonej charakterystyki ulic nie dla narzucania potencjalnym 
najemcom ograniczeń i utrudnień, ale w celu stworzenia pozytywnych efektów 
i czynników podnoszenia jakości przestrzeni.

  Narzędziami, które mogą do tego posłużyć mogą być np.:

	 ► bezpłatne katalogowe projekty witryn i szyldów;
	 ► preferencyjne stawki dla ogródków kawiarnianych na danej ulicy;
	 ► konkursy na najpiękniejsze witryny z nagrodą w postaci promocji 

w miejskich mediach.

 Ze względu na fakt, że katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego na 
tym obszarze może i powinna być przedsiębiorczość, konkursy profilowa-
ne ograniczające swobodę wyboru funkcji mogą przyczynić się do spadku 
zainteresowania najemców zamiast wzrostu.

 Dla określenia charakteru ulic wprowadzony został podział na na-
stępujące kategorie:

 METROPOLITALNE — ważne, ogólnomiejskie arterie komunikacyjne 
o potencjale reprezentacyjnych bulwarów miejskich z ofertą skierowaną 
do mieszkańców całego miasta i turystów.

 LOKALNE — ulice wolne od „łatwego“ tranzytu, z ruchem uspokojonym, 
płatnym parkowaniem, uregulowanym współistnieniem pieszych, rowerów 
i pojazdów, umeblowane i zazielenione, z usługami głównie dla mieszkańców 
dzielnicy, z preferencją dla funkcji sprzyjających wzmacnianiu społeczności 
i tożsamości lokalnej. Określenie ulic jako lokalnych lub metropolitalnych 
pozwoli na wskazanie możliwego kręgu najemców dla lokali użytkowych. 
Na ulicach lokalnych — sklepy i punkty usługowe przeznaczone dla 
mieszkańców, na ulicach metropolitalnych — dla innych użytkowników. 

_________
Ulica Ząbkowska, 
fot. Andrzej Marat
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  ULICA TARGOWA
  
  Ulica metropolitalna. Wielkomiejski bulwar handlowy. Dogodnie skomu-

nikowany dzięki transportowi zbiorowemu przy poszerzonej strefie pie-
szej wraz z oprawą architektoniczną reprezentacyjnych kamienic. Obiekty 
kulturalne (Muzeum Pragi) i handlowe (Bazar Różyckiego) wraz z towa-
rzyszącymi sklepami i gastronomią oraz Centrum Kreatywności Targowa 
56 tworzą ofertę adresowaną dla mieszkańców całej Warszawy i regionu.

  Propozycje działań:

  +++ przekształcenie ulicy w atrakcyjny miejski bulwar z szeroką strefą pie-
szą i infrastrukturą rowerową (ścieżka, stojaki). Rekomendowane uspraw-
nienie komunikacji publicznej, eliminacja ruchu ciężarowego, naziemne 
przejścia dla pieszych;

  +++ łączenie lokali usługowych i poprawa ich standardu, tak by mogły 
stanowić ofertę dla dużych marek modowych i gastronomicznych;

  +++ Plac Ząbkowski na wysokości Bazaru Różyckiego i Muzeum Warszawskiej 
Pragi celem stworzenia powiązania funkcjonalnego pomiędzy nimi oraz 
wyeksponowania obiektu na narożnej działce u zbiegu ulicy Ząbkowskiej 
i Targowej;

  + zastąpienie istniejącego pawilonu Pasaż Wileński przy ulicy Targowej 
66 nowoczesnym, częściowo przeszklonym pasażem z zielenią ekstensyw-
ną na części dachu oraz z parkingiem podziemnym; układ galerii powi-
nien być przelotowy, dając możliwość swobodnej komunikacji pomiędzy 
sąsiednimi kwartałami.

  ULICA ZĄBKOWSKA
  
  Ulica lokalna z metropolitalnym odcinkiem od Targowej do Centrum Ko-

neser z Muzeum Polskiej Wódki. Główna przestrzeń dzielnicy o charak-
terze miejsca spotkań.

  Propozycje działań:

  +++ tymczasowe uliczne targowiska i wydarzenia np. Święto ulicy z moż-
liwością zamknięcia ruchu kołowego ulicy na jeden dzień;

  +++ regularne w okresie letnim ograniczenie ruchu kołowego i umożliwie-
nie czasowego powiększania ogródków kawiarnianych po otwarciu metra 
np. poprzez zamknięcie ruchu w weekendy od ulicy Targowej;

  +++ Plac Ząbkowski na wysokości Bazaru Różyckiego i Muzeum Warszawskiej 
Pragi celem stworzenia powiązania funkcjonalnego pomiędzy nimi oraz 
wyeksponowania obiektu na narożnej działce u zbiegu ulicy Ząbkowskiej 
i Targowej;

  +++ rewitalizacja Bazaru Różyckiego, stworzenie oprawy architektonicznej 
wejścia na bazar od ul. Ząbkowskiej;

  ++ do ulicy Brzeskiej preferowany najem na cele gastronomii oraz buti-
ków niezależnych projektantów (moda, design, wzornictwo przemysłowe);

  ++ po zakończeniu budowy ulicy Nowo Kijowskiej całkowite zamknięcie 
ulicy Ząbkowskiej do ul. Brzeskiej oraz okresowe zamykanie ruchu na

  ul. Brzeskiej;
  + w perspektywie wieloletniej zamiana lokali mieszkalnych przy ul. Ząb-

kowskiej (między Targową a Brzeską) w usługowe (np. biura);
  + odnowienie ulicy z założeniem podwyższonego standardu — nie-

standardowa mała architektura i oświetlenie — projekt Trakt Praski 
(ciąg Okrzei-Ząbkowska odpowiednikiem Traktu Królewskiego po praskiej 
stronie Wisły).

  ULICA WILEŃSKA

  Ulica lokalna. Potencjał metropolitalny ma odcinek od Targowej do In-
żynierskiej — przed wojną mieściły się na nim luksusowe kamienice, po 
wojnie Ambasady ZSRR. Ulica historycznie związana z koleją — sąsia-
dowała z Dworcem Petersburskim, do dziś południową pierzeję tworzą 
zabudowania należące do PKP. Wileńska przez wiele lat pełniła rolę arterii 
komunikacyjnej, którą przejęła później Aleja Solidarności.

  Propozycje działań:

  +++ przebudowa ulicy na odcinku od Targowej do Konopackiej; poszerze-
nie chodników, modernizacja oświetlenia, wprowadzenie małej architek-
tury; uzupełnienie wschodniego szpaleru drzew i wprowadzenie zieleni 
po stronie zachodniej; przygotowanie mobilnej infrastruktury (atraktor 
pieszy) umożliwiającej organizację czasowych instalacji artystycznych 
i wystaw promujących kreatywną działalność artystów oraz przedsiębior-
ców (m.in. korzystających z lokali użytkowych z zasobu komunalnego);

  +++ jednodniowy targ (w przestrzeni instalacji artystycznych i wystaw, z wy-
korzystaniem wielofunkcyjnej infrastruktury);

  ++ na odcinku od Pl. Wileńskiego do Inżynierskiej ulica o funkcji zapra-
szającej z przewagą gastronomii (klubokawiarnie, restauracje);

  ++ na odcinku Konopacka — Szwedzka w kwartale między Równą istnie-
jące tereny sportowe i place zabaw towarzyszące infrastrukturze przed-
szkolnej i szkolnej otwarte czasowo dla użytkowników z zewnątrz;

  + kamienica na rogu Wileńskiej i Targowej przeznaczona na hostel pro-
wadzony w ramach PES na wzór pensjonatu „U Pana Cogito” w Krakowie.

	 +++	PILNE	I	KONIECZNE
	 	++	 POŻĄDANE
	 	+	 MOŻLIWE
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  ULICA STALOWA

  Ulica lokalna. Ulica o spójnym charakterze dzięki zachowaniu pierzei 
przedwojennych kamienic. Duży potencjał, związany z możliwością wpro-
wadzenia zabudowy plombowej na wolnych działkach, dużą ilością usłu-
gowych lokali komunalnych w parterach i bliskością terenu po dawnym 
bazarze Pachulskiego. 

  Propozycje działań:

  +++ uzupełnienie pierzei zabudowy — funkcja mieszkalna i usługi w parterach;
  +++ reorganizacja i uspokojenie ruchu, uregulowanie parkowania;
  +++ sezonowe zamykanie ruchu pomiędzy ul. Czynszową i Szwedzką w celu 

reaktywacji dawnego Bazaru Pachulskiego;
  +++ Stalowa 34 Florange — kompleksowa modernizacja budynków w celu 

stworzenia wielofunkcyjnego obiektu dla dzieci i rodzin, w którym zna-
lazłby się mini-żłobek, kawiarnia adresowana do mam z dziećmi, sala 
zabaw, mediateka, podwórko przearanżowane w plac zabaw oraz komer-
cyjne centrum animacji filmowej organizujące warsztaty i projekcje dla 
mieszkańców dzielnicy — szczególnie dzieci i młodzieży;

  ++ lokalizacja punktu informacji kulturalnej i ew. turystycznej dla Nowej 
Pragi;

  ++ przestrzeń co-workingu ul. Stalowa 28/30 — pustostan — przestrze-
nie do pracy dla młodych przedsiębiorców oraz czasowo dla przedsię-
biorców wynajmujących lokal w okolicy i działających w oczekiwaniu na 
remont swojego lokalu, wyremontowany lokal wynajmowany jednemu 
podmiotowi z możliwością podnajmu lub wielu podmiotom na specjalnych 
warunkach (z umeblowaniem, dostępem do mediów);

  + organizacja tymczasowych ogrodów na pustych działkach we wschod-
niej części ulicy z tymczasowa architekturą;

  + między Konopacką a Czynszową gastronomia (restauracje i kluboka-
wiarnie) oraz działalność galeryjno-wystawiennicza w parterach.

  ULICA BRZESKA

  Ulica lokalna, uznawana za artefakt dawnej Pragi z przełomu XIX i XX wie-
ku, oraz za centrum tzw. północnopraskiego trójkąta bermudzkiego czyli 
najniebezpieczniejszej części dzielnicy Praga-Północ; według mieszkańców 
lewobrzeżnej części miasta jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic War-
szawy; potencjałem Brzeskiej jest bezpośredni styk Bazaru Różyckiego i le-
genda szemranej ulicy — zagłębia włamywaczy, kasiarzy i kieszonkowców.

  Propozycje działań:

  +++ szeroko zakrojona modernizacja witryn handlowych;
  +++ modernizacja ulicy z poszerzeniem strefy pieszej (zmniejszenie liczby 

miejsc parkingowych);

  +++ ogród społecznościowy ze szklarnią — Brzeska 16;
  +++ łaźnie miejskie z kompleksem sportowym — Brzeska 8;
  +++ współpraca z Centrum Kreatywności Targowa 56 — najem preferen-

cyjny dla usamodzielnionych przedsiębiorców;
  +++ preferencyjne czynsze dla grup twórczych/artystycznych/rzemieśl-

niczych, pod warunkiem organizacji bezpłatnych, cyklicznych zajęć dla 
dzieci z lokalnych przedszkoli i szkół. To samo może dotyczyć start-upów 
technologicznych i przedsiębiorstw sektora badań i rozwoju;

  ++ organizacja cotygodniowego bazaru antyków i staroci na pustej pose-
sji pomiędzy kamienicą przy ul. Brzeskiej 8a i ul. Brzeskiej 6 — funkcja 
tymczasowa do czasu rewitalizacji Bazaru Różyckiego;

  + proponowana funkcja lokali usługowych antykwarystyczna, rze-
mieślnicza, bukinistyczna — jako uzupełnienie oferty Bazaru Różyckiego;

  + w perspektywie wieloletniej zamiana komunalnych mieszkań na parte-
rach na lokale handlowe.

  ULICA JAGIELLOŃSKA

  Docelowo ulica lokalna z elementami metropolitalnymi. Ważna funkcja 
kulturalna: kino PRAHA, teatr BAJ, Muzeum Żydowskiej Pragi (róg Kło-
potowskiego i Jagiellońskiej), oświata i sport (basen i hala sportowa).

  Propozycje działań:

  +++ ograniczenie tranzytowej roli ulicy oraz reorganizacja i uspokojenie 
ruchu;

  ++ stworzenie miejsc przyciągających użytkowników pieszych, poprzez 
stoiska handlowe i gastronomiczne.

  ULICA STEFANA OKRZEI

  Ulica lokalna. Ważny trakt poprzeczny dla ul. Targowej, łączy zrewitalizo-
wany fragment ulicy Ząbkowskiej oraz dawną wytwórnię wódek „Koneser” 
z ciągiem rekreacyjnym i plażami nad Wisłą.

  Propozycje działań:

  +++ ograniczenie tranzytowej roli ulicy oraz reorganizacja i uspokojenie 
ruchu; 

  ++ stworzenie miejsc przyciągających użytkowników pieszych, poprzez 
stoiska handlowe i gastronomiczne;

  + odnowienie ulicy z założeniem podwyższonego standardu — nie-
standardowa mała architektura i oświetlenie — projekt Trakt Praski 
(ciąg Okrzei-Ząbkowska odpowiednikiem Traktu Królewskiego po praskiej 
stronie Wisły).
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  ULICA STRZELECKA

  Ulica lokalna. Biegnie między Konopacką a Szwedzką.

  Propozycje działań:

  + Szkoła Fachów Praskich — projekt do realizacji w perspektywie wie-
loletniej. Edukacja na poziomie średnim i wyższym. Innowacyjne połą-
czenie tradycji ginących zawodów ze współczesną nauką projektowania 
produktu. Synergia współdziałania szkoły oraz pracowni oraz punktów 
sprzedaży w lokalach na sąsiednich ulicach (Szczególnie przy Stalowej 
i Szwedzkiej).

  ULICA INŻYNIERSKA

  Ulica lokalna, tradycyjnie związana z działalnością artystyczno-kultural-
ną. Charakter ulicy współtworzą działające tu od lat pracownie artystycz-
ne (szczególnie kamienica Inżynierska 3) oraz kluby i kawiarnie (Melon, 
nieistniejący Sen Pszczoły). Wyjątkowy charakter tworzy szczególnie pie-
rzeja zachodnia z przewagą elewacji z czerwonej cegły.

  Propozycje działań:

  ++ zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty powierzchni przeznaczonych 
do najmu dla artystów (kamienica Inżynierska 3 oraz budynek dawnej 
Zajezdni Tramwajowej) — utworzenie Pasażu Artystycznego.

  ULICA MAŁA

  Ulica lokalna, o unikatowym charakterze, dzięki zachowanej w całości 
zwartej zabudowie z przełomu XIX i XX wieku; z racji zachowania niemal 
całej dawnej zabudowy, ulica Mała wielokrotnie służyła za plan filmo-
wy, udając przedwojenną Warszawę. Stała się plenerem zdjęciowym m.in. 
w filmach „Pianista” Romana Polańskiego oraz „Korczak” Andrzeja Wajdy.

  Propozycje działań:

  +++ działania kulturalne, artystyczne, animacyjne w przestrzeni ulicy (np. 
Święto Ulicy Małej, festiwal sztuki ulicznej) ze specjalnym programem 
adresowanym do dzieci i młodzieży, przy czasowym wyłączaniu ulicy z ru-
chu;

  +++ edukacja przez sport. Zagospodarowanie wspólnego podwórka między 
Małą, Konopacką, Wileńską;

  +++ stworzenie świetlicy środowiskowej, dającej możliwość aktywnego spę-
dzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych;

  +++ realizacja projektu Ulica Rzemieślników czyli stworzenie strefy usług 
rękodzielniczych, gdzie przedstawiciele zawodów unikatowych (takich jak 
bieliźniarstwo, brązownictwo, ceramika, cholewkarstwo, grawerstwo czy 
introligatorstwo) mogą korzysta z preferencyjnych stawek czynszowych;

  +++ historyczny charakter szyldów — współpraca z Centrum Kreatywności 
Targowa 56 przy tworzeniu replik, przestrzeń ulicy jako pole eksperymen-
talne dla tego rodzaju praktyk na większym obszarze;

  +++ renowacja nawierzchni i chodników przy zachowaniu i uzupełnieniu 
historycznych materiałów — w połączeniu z szyldami przestrzeń ulicy 
odtworzy charakter przedwojennej Pragi i może służyć jako scenografia 
dla wydarzeń artystycznych (film, teatr uliczny);

  ++ polityka przekształceń pustostanów mieszkalnych na parterach w lo-
kale użytkowe (obecnie 5 pustostanów);

  ++ zagospodarowanie wnętrza kwartału między Małą, Konopacką i Wi-
leńską pod kątem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez 
dzieci, młodzież, dorosłych oraz edukacji przez sport;

  + w dalszej perspektywie, pod warunkiem powodzenia przedsięwzięcia Uli-
ca Rzemieślników, przekształcanie zamieszkanych komunalnych lokali 
mieszkalnych na parterach w lokale usługowe.

  ULICA ŚRODKOWA

  Ulica lokalna. Ulica Środkowa swoją nazwę zyskała w 1907 roku, zawdzię-
czając ją ówczesnemu centralnemu położeniu. Najważniejszym obiektem 
znajdującym się przy niej jest zbudowany w latach sześćdziesiątych XIX 
wieku Pałacyk Konopackiego.

  Propozycje działań:

  +++ doposażenie ogrodu Ogniska Wychowawczego Praga Północ — wzo-
rem działań w projekcie Warszawska Strefa Rodziny ogród może i powi-
nien być udostępniany nie tylko wychowankom. Warunkiem jest dopo-
sażenie ogrodu i wprowadzenie infrastruktury bezpiecznej także przy 
funkcjonowaniu bez konieczności stałego bezpośredniego dozoru.
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CHARAKTER ULIC
ulica WILEŃSKA
Od Targowej do Konopackiej: poszerzenie chodników, modernizacja 
oświetlenia, wprowadzenie małej architektury; uzupełnienie z wschodniego 
szpaleru drzew i wprowadzenie zieleni po stronie zachodniej; przygotowanie 
mobilnej infrastruktury czasowych instalacji artystycznych i wystaw.
Jednodniowy targ (w przestrzeni instalacji artystycznych i wystaw,
z wykorzystaniem wielofunkcyjnej infrastruktury).
Na odcinku od Pl. Wileńskiego do Inżynierskiej ulica o funkcji
zapraszającej z przewagą gastronomii (klubokawiarnie, restauracje).
W kwartale Konopacka – Szwedzka - Równa istniejące tereny sportowe 
i place zabaw otwarte czasowo dla użytkowników z zewnątrz.
Kamienica na rogu Wileńskiej i Targowej przeznaczona na hostel 
prowadzony w ramach PES.

ulica STALOWA
Uzupełnienie pierzei zabudowy – nowe budynki o funkcji mieszkalnej 
z usługami w parterach.
Reorganizacja i uspokojenie ruchu, uregulowanie parkowania.
Sezonowe zamykanie ruchu pomiędzy ul. Czynszową i Szwedzką
w celu reaktywacji dawnego Bazaru Pachulskiego.
Stalowa 34 Florange —  wielofunkcyjny obiekt dla dzieci i rodzin, 
(mini-żłobek, kawiarnia dla mam, z dziećmi, sala zabaw, mediateka, 
plac zabaw oraz komercyjne centrum animacji �lmowej).
Lokalizacja punktu informacji kulturalnej i turystycznej dla Nowej Pragi.
Przestrzeń co-workingu ul. Stalowa 28/30 – pustostan –  przestrzenie 
do pracy dla młodych przedsiębiorców.
Organizacja tymczasowych ogrodów na pustych działkach we wschodniej części 
ulicy z tymczasowa architekturą.
Od Konopackiej do Czynszowej -  gastronomia (restauracje, 
klubokawiarnie) oraz działalność galeryjno-wystawiennicza w parterach. 

ulica STRZELECKA
Szkoła Fachów Praskich – realizacjaw perspektywie wieloletniej.
Innowacyjne połączenie tradycji ginących zawodów ze współczesną nauką 
projektowania produktu.

ulica ŚRODKOWA
Otwarcie ogrodu Ogniska Wychowawczego Praga Północ 
– wzorem działań w projekcie Warszawska Strefa Rodziny.

ulica MAŁA
Działania kulturalne, artystyczne, animacyjne w przestrzeni ulicy 
(np. Święto Ulicy Małej, festiwal sztuki ulicznej) z programem 
adresowanym do dzieci i młodzieży, przy czasowym wyłączaniu ulicy 
z ruchu.
Edukacja przez sport. Zagospodarowanie wspólnego podwórka
między Małą, Konopacką, Wileńską.
Stworzenie świetlicy środowiskowej, dającej możliwość aktywnego 
spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Realizacja projektu Ulica Rzemieślników - strefy usług rękodzielniczych, 
gdzie przedstawiciele zawodów unikatowych otrzymują 
preferencyjne stawki czynszowe.
Historyczny charakter szyldów- współpraca z Centrum Kreatywności 
Targowa 56 przy tworzeniu replik.
Renowacja nawierzchni i chodników przy zachowaniu historycznych 
materiałów – historyczna scenogra�a dla wydarzeń artystycznych.
Polityka przekształceń pustostanów mieszkalnych na parterach
w lokale użytkowe.
Kwartał Mała - Konopacka - Wileńska zagospodarowany pod kątem 
spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych szczególnie 
w formie edukacji przez sport.
W dalszej perspektywie przekształcanie zamieszkanych komunalnych lokali 
mieszkalnych na parterach w lokale usługowe.

ulica INŻYNIERSKA
Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty powierzchni przeznaczonych do najmu 
dla artystów  — utworzenie Pasażu Artystycznego.
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ulica BRZESKA
Szeroko zakrojona modernizacja witryn handlowych.
Modernizacja ulicy z poszerzeniem strefy pieszej 
(zmniejszenie liczby miejsc parkingowych).
Ogród społecznościowy ze szklarnią – Brzeska 16.
Łaźnie miejskie z kompleksem sportowym – Brzeska 8.
Współpraca z Centrum Kreatywności Targowa 56 — najem preferencyjny 
dla usamodzielnionych przedsiębiorców.
Preferencyjne czynsze dla grup twórczych/artystycznych/rzemieślniczych 
(warunkiem organizacjA bezpłatnych, cyklicznych zajęć dla dzieci).
Organizacja cotygodniowego bazaru antyków i staroci na pustej posesji 
pomiędzy kamienicą przy ul. Brzeskiej 8a i ul. Brzeskiej 6 .
Proponowana funkcja lokali usługowych antykwarystyczna, rzemieślnicza, 
bukinistyczna – jako uzupełnienie oferty Bazaru Różyckiego.
W perspektywie wieloletniej zamiana komunalnych 
mieszkań na parterach na lokale handlowe.

ulica ZĄBKOWSKA
Tymczasowe uliczne targowiska i wydarzenia np. Święto ulicy z możliwością 
zamknięcia ruchu kołowego ulicy na jeden dzień.
Regularne w okresie letnim ograniczenie ruchu kołowego i umożliwienie 
czasowego powiększania ogródków kawiarnianych.
Plac Ząbkowski na wysokości Bazaru Różyckiego i Muzeum Warszawskiej 
Pragi.
Rewitalizacja Bazaru Różyckiego, stworzenie oprawy architektonicznej wejścia 
na bazar od ul. Ząbkowskiej.
Do ulicy Brzeskiej preferowany najem na cele gastronomii oraz butików
projektantów (moda, design, wzornictwo przemysłowe).
Po zakończeniu budowy ulicy Nowo Kijowskiej całkowite zamknięcie ulicy 
Ząbkowskiej do ul. Brzeskiej oraz okresowe zamykanie ruchu na ul. Brzeskiej.
W perspektywie wieloletniej zamiana lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 
(między Targową a Brzeską) w usługowe (np. biura).
Odnowienie ulicy z założeniem podwyższonego standardu 
– niestandardowa mała architektura i oświetlenie – projekt Trakt Praski.   

ulica TARGOWA
Przekształcenie ulicy w atrakcyjny miejski bulwar z szeroką strefą pieszą 
i infrastrukturą rowerową (ścieżka, stojaki). 
Łączenie lokali usługowych i poprawa ich standardu, tak by mogły stanowić 
ofertę dla dużych marek .
Plac Ząbkowski na wysokości Bazaru Różyckiego 
i Muzeum Warszawskiej Pragi.
Zastąpienie istniejącego pawilonu Pasaż Wileński nowoczesnym pasażem 
z zielenią  na części dachu oraz z parkingiem podziemnym. 

ulica JAGIELLOŃSKA
Ograniczenie tranzytowej roli ulicy oraz reorganizacja i uspokojenie ruchu.
Stworzenie miejsc przyciągających użytkowników pieszych, poprzez stoiska 
handlowe i gastronomiczne.

ulica STEFANA OKRZEI
Ograniczenie tranzytowej roli ulicy oraz reorganizacja i uspokojenie ruchu.
Stworzenie miejsc przyciągających użytkowników pieszych, poprzez stoiska 
handlowe i gastronomiczne.
Odnowienie ulicy z założeniem podwyższonego standardu,  niestandardowa 
mała architektura i oświetlenie – projekt Trakt Praski (ciąg Okrzei-Ząbkowska).
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LOKALE	UŻYTKOWE
I	LOKALNA	PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 Podstawą do proponowanych działań powinna być w pierwszej kolejności polity-
ka związana z najmem lokali. Obecnie stanowią one istotny pod względem liczby 
i powierzchni zasób komunalny, który jednak nie przynosi ani oczekiwanych 
korzyści finansowych, ani nie pełni funkcji pobudzającej lokalną działalność 
społeczną lub gospodarczą.

 Trzy główne przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu tego za-
sobu to:

 – zły stan techniczny lokali;
 – negatywny wpływ otoczenia — złej opinii o Pradze Północ jako dziel-

nicy oraz w wielu przypadkach wpływ bezpośredniego sąsiedztwa —
  zaniedbanych budynków i podwórek, zamkniętych lokali sąsiednich;
 – trudności w zawarciu umowy najmu i uzgodnieniu warunków najmu 

pomiędzy chętnymi a ZGN.

 Kształtowanie lokalnego rynku pracy i działalności gospodarczej ma dwa aspekty.
 Pierwszym z nich jest przyciąganie inwestorów i przedsiębiorców, którzy będą 

tworzyli podaż produktów i usług, a także nowe miejsca pracy, drugim — kształ-
towanie lokalnego i ponadlokalnego rynku odbiorców, a więc strony popytowej. 
Sukces może zapewnić tylko jednoczesne pobudzenie podaży i popytu, w czym 
istotną rolę może również odegrać administracja samorządowa w ramach pro-
wadzonych działań rewitalizacyjnych.

 W tym celu należy odpowiedzieć na podstawowe pytania:

	 ► Jakie czynniki mogą zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia dzia-
łalności właśnie w analizowanym obszarze?

	 ► Kto będzie odbiorcą ich produktów i usług?
	 ► Jakiego rodzaju korzyści pozarynkowe (w tym dla mieszkańców oraz 

sektora publicznego) mają zostać osiągnięte poprzez aktywizację gospo-
darczą obszaru?

_________
Przykład handlu 
lokalnego,
fot. Krystian 
Kwieciński
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  Przedsiębiorców do rewitalizowanego obszaru mogą przyciągnąć 
różnego rodzaju korzyści.

  Dostęp do atrakcyjnych lokali użytkowych
  Wynajem lokali i pustostanów wymaga aktywnego podejścia miasta i jego 

instytucji, a więc współpracy z mieszkańcami, jasnych zasad wynajmu 
potwierdzonych regulaminami, rzetelnej informacji, zwłaszcza w wa-
runkach lokalnych. Do tego konieczne jest uregulowanie kwestii kosztów 
remontu tych lokali w sposób korzystny dla przyszłych najemców.

  Atrakcyjność lokali może polegać na niższych kosztach najmu, możliwo-
ści dostosowania lokali do swoich potrzeb, czy też korzystnego położenia 
w dobrze skomunikowanym miejscu.

  Aby przedsiębiorcy mogli te korzyści odnosić należy stworzyć pulę lokali 
doprowadzonych do dobrego stanu technicznego (rekomendowane są lo-
kale z wejściem od ulicy, szczególnie przy ulicach metropolitalnych oraz 
centrach lokalnych i ponadlokalnych), do wynajęcia od zaraz. Druga gru-
pa lokali to lokale wymagające remontów i wyższych nakładów. Może to 
dla niektórych najemców stanowić korzyść (możliwość pełnego dosto-
sowania do swoich potrzeb), ale jedynie pod warunkiem zawarcia umo-
wy na długi okres, jasno określonych warunków rozliczenia nakładów 
poniesionych na modernizację lokalu, czyli przy możliwości odzyskania 
poniesionych nakładów dzięki prowadzonej działalności. Dotychczaso-
we doświadczenia wielu najemców wręcz zniechęcają do podejmowania 
takich działań.

  Istotne jest zapewnienie minimum jakości technicznej wszystkich lokali. 
Brak doprowadzonych instalacji oraz zagrzybienie lub zawilgocenie mu-
rów może okazać się problemem dla każdego potencjalnego najemcy.

  Dostęp do lokalnego lub ponadlokalnego rynku klientów
  Opcja uzyskana dzięki lokalizacji. Korzyść ta może być zrealizowana tylko 

pod warunkiem powodzenia innych aspektów rewitalizacji: przyciągnię-
cia na Pragę nowych mieszkańców, poprawy poziomu życia dotychczaso-
wych mieszkańców, stworzenie atrakcyjnego obrazu Pragi, który przycią-
gnie turystów i osoby z innych dzielnic.

  Przyciągnięcie nowych mieszkańców/użytkowników może mieć 
miejsce pod warunkiem stworzenia istotnych bodźców, takich jak:

  ► atrakcyjne warunki mieszkaniowe (na które złoży się jakość budynków 
nowych lub remontowanych, poczucie bezpieczeństwa, dobry transport 
publiczny, możliwość wynajęcia mieszkań w atrakcyjnych cenach, możli-
wość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dzięki małym spółdzielniom 
mieszkaniowym lub w ramach PPP);

  ► centra ponadlokalne — silne ośrodki kultury, handlu lub usług, jakimi 
może stać się Muzeum Pragi lub Bazar Różyckiego;

  ► zmiana wizerunku Pragi, która może dokonać się zarówno poprzez zmia-
ny w stanie faktycznym (poprawa bezpieczeństwa, pojawienie się atrak-
cyjnych miejsc rozrywki i spędzania czasu, pojawienie się miejsc pracy 
i zamieszkania atrakcyjnych dla wysoko wykwalifikowanych osób), jak 
i działania promocyjne;

  ► dobre połączenie za pomocą transportu publicznego z pozostałymi 
częściami miasta, co zostanie osiągnięte poprzez już realizowane zmiany 
komunikacyjne;

  ► poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.

  Upusty, zniżki, inne korzyści materialne i niematerialne
  Przedsiębiorcy mogą zostać zachęceni do prowadzenia działalności na 

analizowanym obszarze różnego rodzaju korzyściami: obniżkami czyn-
szu, obniżkami podatku od nieruchomości, ale także dostępem do nie-
odpłatnej lub niedrogiej reklamy powiązanej z działalnością promocyjną 
dzielnicy lub miasta. Korzyści te powinny zostać powiązane z efektami 
pozarynkowymi (głównie społecznymi), które zostały opisane w opraco-
waniu.

  Korzyści dla dzielnicy i miasta:

 ► Zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym dzię-
ki wzrostowi podatków od dochodu z działalności prowadzonych przez 
lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców. Aby tę korzyść zmaksy-
malizować istotne jest przyznawanie wszystkich lub niektórych korzyści 
(obniżek czynszu lub podatku od nieruchomości) tym przedsiębiorcom, 
których działalność jest zarejestrowana na Pradze i którzy zatrudniają 
mieszkańców dzielnicy.

 ► Ograniczenie bezrobocia i uzależnienia mieszkańców od pomocy społecznej.
 ► Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych — przede wszyst-

kim dzięki podniesieniu poziomu życia mieszkańców i ich zdolności do 
ponoszenia nakładów na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, ale także 
ograniczeniu dewastacji przez osoby pozostające bez pracy, uzależnione 
od pomocy społecznej.

_________
s. 34
fot.
Andrzej Marat
s. 35
fot.
Andrzej Marat
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 Określenie pożądanych funkcji, jakie mogłyby się pojawić na analizowanym
 obszarze jest zadaniem wyjątkowo trudnym, ze względu na współczesną dyna-

mikę zmian gospodarczych. Przewidywania, które działy gospodarki — usługi, 
ośrodki handlu, sektor kreatywny, rzemiosło czy może prace biurowe — mogą 
stać się kołem zamachowym aktywności gospodarczej w obszarach rewitalizo-
wanych, powinny być prowadzone bardzo ostrożnie i zawsze traktowane z odpo-
wiednim dystansem. Ważne jest zapewnienie dobrych warunków do prowadzenia

  działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy oraz zachowanie od-
powiedniego stopnia kontroli nad efektami społecznymi takiej aktywizacji.

 Struktura zabudowy analizowanego obszaru oraz wielkości komunalnych lo-
kali użytkowych sprawiają, że naturalnymi partnerami gospodarczymi stają 
się przedsiębiorcy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a przede 
wszystkim mikroprzedsiębiorcy oraz start-upy. Tacy przedsiębiorcy odpo-
wiadają także już kształtującemu się charakterowi dzielnicy nieco alternatywnej, 
z rosnącą popularnością wśród wolnych zawodów, oferującej raczej wyrazisty 
charakter niż standardowe warunki pracy.

 Stąd też profilowanie korzyści, o których była mowa wcześniej, powinno zo-
stać dostosowane przede wszystkim do potrzeb mikroprzedsiębiorców (w tym 
wolnych zawodów) oraz start-upów. Dla tego rodzaju działalności istotne mogą 
być nawet niewielkie obniżki kosztów prowadzenia działalności. Pomocne może 
być także elastyczne dostosowanie się do przejściowych trudności, ponieważ

 mikroprzedsiębiorstwa i start-upy mogą mieć okresy, gdy ich działalność nie 
przynosi zysku. Korzyścią może być więc dla nich możliwość opóźnienia płatno-
ści czynszu, regulowania go w nietypowych, ustalonych z ZGN okresach, opła-
cania z góry itp.

 Oczywiście zasady takie musiałyby gwarantować rentowność i pewność ściągnię-
cia należności stronie publicznej, ale mogłyby się one okazać korzystne dla obu 
stron. Wymagałyby na pewno większego zaangażowania ze strony podmiotu 
wynajmującego, starannego przygotowania indywidualnych umów oraz odpo-
wiedniej kontroli. Mogą więc pociągać za sobą pewne dodatkowe koszty, które 
również należy wziąć pod uwagę. 

 W wielu propozycjach programu przemian pojawił się sektor kreatywny oraz 
stare rzemiosła powiązane z designem jako najbardziej pożądany sektor dzia-
łalności gospodarczej na zrewitalizowanej Pradze. Propozycje te warto wziąć 
pod uwagę, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Sektor kreatywny (w tym design 
oraz nowe formy starych rzemiosł) znajdzie swoich odbiorców przede wszyst-
kim przy wysokiej ogólnej koniunkturze lub w przypadku przyciągnięcia za-
możnych użytkowników, np. turystów, gotowych na wysokie wydatki w ramach

 turystyki kulturalnej. Trudno dziś stwierdzić, czy te warunki zostaną spełnione.
 Powstanie na Pradze sektora nowych/starych rzemiosł jest możliwe w przypadku
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 zaangażowania innych podmiotów — uczelni artystycznych, instytucji kultury 
i przedsiębiorców. Ich aktywność, jeżeli ma być długotrwała i efektywna, nie 
powinna być wymuszona.

 Jeżeli w tym sektorze będzie zauważalny potencjał rozwoju, którego podstawo-
wym miernikiem jest przede wszystkim popyt na jego działalność, to będzie on 
funkcjonował i można będzie wówczas rozważyć stworzenie specjalnych zachęt, 
celem przyciągnięcia jego przedstawicieli właśnie na Pragę. Tworzenie szeroko 
zakrojonych programów w celu pobudzania tego rodzaju działalności będzie uza-
sadnione tylko wtedy, jeżeli w otoczeniu rynkowym pojawiają się istotne bodźce 
(popyt na dobra i/lub usługi nietypowe, unikalne, rzemieślnicze) i/lub pojawi się 
duże zaangażowanie ze strony partnerów akademickich i gospodarczych. Cha-
rakter dzielnicy kojarzy się jednak wielu osobom z rzemiosłem oraz zawodami 
artystycznymi, stąd warto na pewno obserwować zachowania rynku i aktywność 
potencjalnych partnerów lub wykonywać swego rodzaju „testy” stanu sektora 
kreatywnego przez organizację konkursów profilowanych. Liczba i rodzaj zgło-
szeń mogą pokazać jego potencjał i wskazać, czy warto stymulować powstawanie 
klastrów kreatywnych właśnie na Pradze.

 Innym potencjalnie ważnym sektorem działalności start-upów i mikroprzedsię-
biorstw mogą być nowe technologie oraz współpraca sektora nauki i go-
spodarki. Obecnie wiele programów polskich, europejskich i światowych ma na 
celu pobudzanie tego rodzaju rozwoju, co przynosi pierwsze rezultaty. Można 
oczekiwać, że liczba takich przedsiębiorstw będzie rosła. Nie wydaje się więc 
wskazane nadmierne koncentrowanie się na przyciągnięciu akurat sektora kre-
atywnego w momencie, w którym równie duże zainteresowanie może wkrótce 
przyjść ze strony start-upów technologicznych. Mikroprzedsiębiorstwa, sektor 
kreatywny oraz start-upy mają pewną wspólną cechę, jaką jest wysokie ryzyko 
prowadzenia działalności. Takie przedsiębiorstwa pojawiają się dość licznie, 
ale również częściej niż średnie i duże przedsiębiorstwa bankrutują i są zamy-
kane lub zawieszane. W ramach polityki najmu lokali należy również przygo-
tować się do tego rodzaju sytuacji. Jedną z możliwości jest wskazana wcześniej 

 elastyczność, która może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania mikroprzed-
siębiorstwa. Z kolei przyznawanie upustów lub obniżek można powiązać z długo-
ścią okresu najmu, tak aby przedsiębiorca miał bodziec do podtrzymania swoich 
zobowiązań i unikania zrywania umowy. Z tego względu działające inkubatory 
przedsiębiorczości mogą być bardzo dobrym partnerem dla dzielnicy przy wy-
najmie lokali użytkowych. Zapewniają one osobowość prawną dla działających 
w ich ramach start-upów, oceniają ryzyko związane z ich działalnością i mogą 
udzielać różnego rodzaju gwarancji lub zabezpieczeń.
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AKTYWIZACJA	ZAWODOWA
MIESZKAŃCÓW

 W większości programów wskazuje się dwie grupy społeczne, które różnią się 
znacznie od siebie poziomem kwalifikacji zawodowych i poziomem aktywności

 zawodowej/gospodarczej. Jedną z nich są „rdzenni” mieszkańcy, nieraz od poko-
leń uzależnieni od pomocy społecznej, z niskimi kompetencjami zawodowymi. 
Drugą zaś „nowi” mieszkańcy, często wykonujący wolne zawody. Do tej grupy 
będą także zaliczali się przedsiębiorcy, którzy wybiorą Pragę jako miejsce lo-
kalizacji działalności gospodarczej. Stąd można wyróżnić trzy główne obszary 
aktywizacji zawodowej mieszkańców na analizowanym obszarze.

 Prace proste, niewymagające kwalifikacji, związane przede wszystkim z re-
montami i utrzymaniem porządku. Tego rodzaju oferty pracy powinny być kie-
rowane (za pośrednictwem PUP, ale także we współpracy z lokalnymi liderami, 
NGOs lub streetworkerami) do lokalnych społeczności, zwłaszcza, że dla wielu 
mieszkańców obszaru dojazdy do pracy stanowią poważną barierę, często unie-
możliwiającą jej podjęcie. Mogą one (co już ma miejsce) stanowić formę spłaty 
zaległych czynszów, ale także źródło stałych dochodów podczas działań moder-
nizacyjnych. Jak wspomniano wyżej, wymóg zatrudniania przy wykonywaniu 
takich prac może zostać zawarty w klauzulach społecznych, zarówno w przy-
padku przetargów na wynajem lokali użytkowych, jak i w innych zamówieniach 
publicznych na wykonywanie prac budowlanych czy porządkowych na analizo-
wanym obszarze.

 Należy przy tym zwrócić uwagę, że jednym z celów całego procesu powinno być 
podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców. 
Taki proces wymaga jednak czasu i w pierwszych latach wielu mieszkańców mo-
głoby znaleźć zatrudnienie jedynie przy pracach prostych. Również z czasem, 
jeżeli uda się uniknąć gentryfikacji, na terenie dzielnicy będą najprawdopodob-
niej zamieszkiwać osoby o niskich kwalifikacjach i wskazane jest, aby mogły one 
również znaleźć zatrudnienie.

_________
Prascy fachowcy,
fot. Dorota 
Kabała
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 Nowa przedsiębiorczość związana z sektorem usług, sektorem kreatywnym 
lub sektorem nowych technologii. Może ona pobudzać aktywizację zawodową już 
przez sam fakt rozwoju na terenie dzielnicy, tworzenie nowych miejsc pracy i moż-
liwości podnoszenia kwalifikacji. Lokalna przedsiębiorczość mogłaby również

 zapewniać miejsca pracy dla nowych, wyżej kwalifikowanych mieszkańców, a więc 
powodować swego rodzaju sprzężenie zwrotne, gdy po przekroczeniu pewnego 
progu lokalne zasoby pracy są zachętą dla przedsiębiorców do lokalizacji dzia-
łalności, a istniejące miejsca pracy są zachętą do wyboru miejsca zamieszkania.

 Działania zmierzające do powiązania zawodowego/gospodarczego dotych-
czasowych mieszkańców oraz nowej przedsiębiorczości mogłyby być reali-
zowane w formie „dzielnicy fachowców” lub „dzielnicy tradycyjnych zawodów”. 
Umożliwiłoby to szereg aktywności — np. poprzez współpracę projektantów 
wzornictwa przemysłowego i młodzieży zdobywającej zawód rzemieślniczy; 
przekazywanie umiejętności rzemieślniczych ginących zawodów; tworzenie 
ośrodków przedsiębiorczości, które miałyby zarówno wymiar edukacyjny, 
społeczny, jak i gospodarczy. Jeżeli tego rodzaju działania miałyby odnieść

 zamierzony skutek, wymagałyby opracowania własnego programu działań okre-
ślającego aktywne podmioty (którymi mogą być m.in. przedsiębiorcy sektora 
kreatywnego, szkoły zawodowe, wyższe szkoły techniczne lub artystyczne) oraz 
zawierającego plan finansowy takich przedsięwzięć.

 Niezależnie od obszaru działalności przedsiębiorców wskazane byłyby warsz-
taty, szkolenia lub dni otwarte organizowane w przedsiębiorstwach, przede 
wszystkim z myślą o młodych mieszkańcach. W tym zakresie potrzebna byłaby

 współpraca sektora prywatnego z administracją lokalną (a także PES i/lub 
NGOs). Zapoznanie się z zawodem, sposobem prowadzenia działalności gospo-
darczej może stać się nowym wzorcem życiowym, którego obecnie brakuje, być 
pomocne przy wyborze kierunku kształcenia, a także — w przypadku staży — 
umożliwić nabycie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do zdobycia pracy.

 Warto zwrócić uwagę na rozwijający się obecnie trend ściślejszego wiązania 
edukacji z potrzebami rynku pracy. Nowe modele kształcenia, programy 
współpracy szkół i uczelni z przedsiębiorstwami, które obecnie powstają, dają 
możliwość wprowadzenia mieszkańców rewitalizowanego obszaru na ścieżkę 
ustawicznego kształcenia i zdobycia stałej pracy przy niewielkich nakładach

 finansowych i organizacyjnych ze strony administracji publicznej. Podobnie jak 
w przypadku inkubatorów przedsiębiorczości działających na uczelniach, stro-
na publiczna byłaby przede wszystkim odpowiedzialna za wyszukiwanie tego 
rodzaju szans w otoczeniu akademickim i gospodarczym, nawiązywanie kon-
taktów, współpracę oraz politykę informacyjną.

_________
s. 40
Ulica Czynszowa, 
fot. Andrzej Marat
s.41
Tworzenie 
miejskiej sieci
co-workingowej, 
fot.
lec.leeds.ac.uk
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AKTYWIZACJA	SPOŁECZNA
MIESZKAŃCÓW

 Zdecydowana większość uczestników warsztatów, ale także mieszkańców i akty-
wistów, biorących udział w spotkaniach, zwracała uwagę na potrzebę organizacji 
działań poprzez stworzenie swego rodzaju „instytucji” lidera lokalnego. Wiąże 
się to wyraźnie z potrzebą dobrego rozpoznawania lokalnych potrzeb, jak i bu-
dowania systemu kontaktów i porozumienia społecznego wokół zachodzących 
procesów rewitalizacji.

 Lider powinien pełnić funkcję gospodarza na danym terenie i i pośrednika 
między mieszkańcami, a innymi interesariuszami, w tym urzędnikami, ale też 
przedsiębiorcami, nowymi mieszkańcami itp.

 Możliwe są dwa rodzaje podejścia do tworzenia tego rodzaju funkcji:

	 ► lider lokalny danego obszaru (np. ulicy, fragmentu ulicy, lokalnego cen-
trum — nazywany również w niektórych programach „gospodarzem uli-
cy”), który zajmuje się wszystkimi sprawami, które na danym obszarze 
się dzieją, pomaga w koordynacji działań różnych podmiotów, informuje 
mieszkańców o planowanych wydarzeniach i zmianach;

	 ► lider lokalny konkretnych działań, na większym obszarze, np. animator 
sportu, animator działań edukacyjnych itp.

 Na pewno bardzo ważne jest, aby osoba taka była wiarygodna dla mieszkańców 
i dobrze przez nich znana. Jednocześnie jej funkcja musi być jasno ustalona 
i konkretna (aby nie było trzech, rywalizujących ze sobą liderów tej samej ulicy). 
Lider lokalny musi zostać wskazany przedstawicielom samorządu terytorialnego, 
a zakres jego uprawnień i obowiązków ustalony pomiędzy nim (nią), mieszkań-
cami i administracją lokalną.

_________
Podwórko przy
ul. Środkowej,
fot. 
www.odblokuj.org
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 Ważną funkcją liderów lokalnych byłoby aktywizowanie samych mieszkańców 
do dbania o własne otoczenie i włączanie ich do prac np. przy sprzątaniu lub 
utrzymaniu zieleni (w formie działań pro publico bono lub odpłatnych, na zasa-
dach ustalanych przez wszystkie strony). Elementem takich działań może być 
także udostępnianie mieszkańcom i ich liderom lokali o mniejszym potencjale 
komercyjnym, głównie zlokalizowanych w oficynach, z wejściem z podwórka. 
Warte rozważenia jest np. wynajęcie po obniżonych kosztach tych lokali na usta-
lony okres w zamian za przeprowadzenie w nich prac remontowych. Mogą w nich 
zostać zlokalizowane różne pożyteczne dla mieszkańców funkcje, takie jak kluby 
opieki nad dziećmi, kluby seniora, warsztaty, sale spotkań, rowerownie, pralnie.

 Liderzy lokalni powinni również uczestniczyć w pracach zespołu, którego po-
wstanie jest postulowane i warte rozważenia, tj. interdyscyplinarnego zespo-
łu do opracowania wytycznych dot. estetyki, modernizacji i zmian wizerunku 
dzielnicy. Mogliby też odegrać ważną rolę w procesie przygotowywania niektó-
rych rozwiązań przestrzennych — projektowaniu urządzeń sportowych, ławek, 
zieleni ulicznej itp. Tego rodzaju projekty, jeżeli powstające obiekty mają być wła-
ściwie użytkowane i jeśli mają dobrze funkcjonować, powinny być wcześniej pre-
zentowane mieszkańcom w formie możliwie jak najbardziej czytelnej i zbliżonej 
do formy ostatecznej, testowane przez nich, zmieniane, a nawet — wytwarzane.

 Równie ważne dla rozwoju społecznego dzielnicy jest minimalizowanie 
barier pomiędzy różnymi grupami mieszkańców i użytkowników — szcze-
gólnie obiecujące wydają się efekty takich działań w dwóch obszarach — 
kulturze i sporcie. 

 Na badanym obszarze działają już instytucje kultury, potrzebna wydaje się 
zatem przede wszystkim właściwa animacja działań, dostosowywanie ich do 
potrzeb poszczególnych użytkowników, zachęty do korzystania z oferty dla 
mieszkańców. Tę funkcję mogą spełniać również m.in. liderzy lokalni.

 W przypadku sportu istnieje potrzeba stworzenia przestrzeni do jego uprawiania —
  łatwo dostępnej, ale też bezpiecznej i pozostającej pod kontrolą animatorów lub 

opiekunów danego miejsca. Dużym potencjałem są boiska szkolne i otoczenie 
szkół, ale ich wykorzystanie przez użytkowników innych niż uczniowie i pracow-
nicy szkoły musiałoby zostać starannie zaplanowane i dobrze prowadzone, aby 
nie dochodziło do konfliktu interesów lub zagrożenia dla różnych (np. wiekowo) 
grup użytkowników.

 Sprzęty sportowe, odpowiednio zaprojektowane i bardzo wytrzymałe, mogłyby 
również znaleźć się w przestrzeniach publicznych — na pustych działkach, śle-
pych ścianach (kosze do gry, ścianki wspinaczkowe).

 Sport, animowany we właściwy sposób, może stać się polem współdziałania 
różnych grup — mieszkańców rodowitych i napływowych, osób mniej i bar-
dziej zamożnych. Utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, dyscypliny, jaką na-
rzuca uprawianie wysiłku fizycznego, jest także doskonałym motywatorem dla 
bardziej aktywnych postaw życiowych. Sprzyja również ograniczeniu proble-
mów zdrowotnych, które mogą być szczególnie nasilone w środowiskach osób 
niezamożnych.

 Warte szczególnej uwagi jest aktywizowanie osób, które zwykle nie uprawiają 
sportu — np. osób starszych czy dziewczynek. W tym celu potrzebne byłoby 
również odpowiednie zaprojektowanie sprzętów sportowych, tak, aby mogły być 
one wykorzystywane przez osoby o mniejszej sile fizycznej lub np. po prostu 
niższe.

 Należy unikać sytuacji, w której powstaje infrastruktura sportowa, 
przeznaczona de facto wyłącznie dla jednej, określonej grupy wie-
kowej czy płci. Praca animatorów związana byłaby również z za-
pewnieniem możliwości bezpiecznego i komfortowego uprawiania 
sportu przez wszystkich użytkowników.

_________
s. 44
We design for 
physical culture, 
fot. Natalia 
Niedziela
s. 45
Przykłady 
spędzania 
wolnego czasu 
w przestrzeni 
miejskiej,
fot. Lou Bueno
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TOŻSAMOŚĆ
LOKALNA

 Praga Północ jest dzielnicą o wysokich walorach historycznych oraz bardzo wy-
razistym charakterze. Jest szczególnie ważne, aby podczas działań rewitalizacyj-
nych likwidować elementy szkodliwe dla funkcjonowania obszaru (bariery prze-
strzenne, stresory, elementy reklamowe i informacyjne niespełniające przyjętych 
wymogów estetycznych, obiekty całkowicie zdegradowane pod względem tech-
nicznym), ale nie zatracić jednocześnie jej specyficznego stylu oraz obiektów, któ-
re powinny podlegać ochronie. Takie działania wymagają sporządzenia (w poro-
zumieniu z konserwatorem zabytków oraz specjalistami z zakresu historii Pragi)  
swego rodzaju podręcznika dobrych praktyk dla Pragi. 

  Zawierałby on informacje dotyczące wartości historycznych i za-
bytkowych oraz wytyczne dotyczące m.in.:

	 ► wielkości szyldów, stosowanych materiałów i kolorystyki;
	 ► sposobu urządzenia, zasłaniania, dekorowania i oświetlenia witryn;
	 ► sposobu prowadzenia remontów i modernizacji elewacji budynków (ro-

dzaju i podziałów stosowanej stolarki lub ślusarki, kolorystyki i materia-
łów elewacyjnych, detalu).

 Na podstawie wielu zrealizowanych już na Pradze programów można wysnuć 
wniosek, że projekty podwórkowe mają pozytywne efekty tam, gdzie da się 
zaobserwować autentyczną oddolną inicjatywę i zaangażowanie mieszkańców. 
Dotychczasowe doświadczenia powinny być kontynuowane, ale należy przy nich 
brać pod uwagę inicjatywę i udział mieszkańców. To samo dotyczy projektów 
realizacji miejsc uprawiania sportu czy lokalnych miejsc rekreacji i wypoczynku 
w przestrzeniach publicznych i półpublicznych.

_________
Kapliczka przy
ul. Stalowej,
fot. Andrzej Marat
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 Ingerencja miasta powinna się skupić przede wszystkim na problemach, których 
mieszkańcy samodzielnie nie rozwiążą — prostym do rozwiązania problemem 
odbijającym się jednak na wizerunku dzielnicy i jakości życia są podwórkowe 
składowiska śmieci (przykry zapach, pasożyty). Pożądana jest segregacja odpa-
dów (i związana z nią edukacja mieszkańców), zapewnienie nowych, estetycz-
nych i łatwych do utrzymania w czystości altan śmietnikowe; ważna jest też 
osobna diagnoza dotycząca lokalizacji i sposobu odbioru śmieci.

 Witryny i szyldy handlowe na terenie całego kraju tworzone są bez spójności 
z otoczeniem, z wykorzystaniem jak najtańszych materiałów i możliwie najbar-
dziej agresywnej grafiki, która ma zwrócić uwagę potencjalnego klienta. Prze-
strzeń analizowanego obszaru zdominowały reklamy i przerysowana informa-
cja wizualna, które przy obecnej ilości i natłoku nie tylko nie stanowią żadnej 
wskazówki dla użytkowników, ale równocześnie poważnie oszpecają przestrzeń. 
Zastosowane substandardowe, najtańsze materiały nie są odporne na warunki 
atmosferyczne i już w kilka tygodni po realizacji płowieją, pękają lub są zwyczaj-
nie brudne.

 Na froncie walki o jakość przestrzeni publicznej witryny odgrywają szczególnie 
ważną rolę — znajdują się na poziomie wzroku przechodniów, przez co są jed-
nym z podstawowych bodźców odbieranych przez użytkowników miasta. 

 Niestety, estetyka witryn i szyldów powszechnie uznawana jest za zbędny luksus, 
drugorzędny względem innych potrzeb.

 Proponowane działania:

	 ► wyczyszczenie parterów handlowych z reklam, kabli, plastikowych 
peszli, naklejek i banerów;

	 ► opracowanie katalogu wzorcowych rozwiązań z możliwością fachowej 
konsultacji;

	 ► pozytywna motywacja dla najemców do stosowania wyznaczonych stan-
dardów np. poprzez obniżone stawki czynszowe za zastosowanie rozwią-
zań systemowych.

_________
s. 49
Uliczne festiwale 
artystyczne, 
fot. Krystian 
Kwieciński
s. 49
Ulica Brzeska, 
CC3.0
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KOMUNIKACJA
I	ORGANIZACJA	RUCHU

 Wszyscy uczestnicy warsztatów podkreślali ważną rolę kształto-
wania przestrzeni publicznych ulic i placów w procesie rewitali-
zacji obszaru Pragi, aktywizacji lokalnej społeczności, kształto-
waniu kontaktów społecznych, znoszeniu barier oraz zachowania 
lokalnej tożsamości. W związku z tym proponowane rozwiązania 
komunikacyjne zostały dostosowane zarówno do formy przestrze-
ni miejskiej, jak i oczekiwań mieszkańców i użytkowników Pragi.

 Podkreślona została przede wszystkim rola komunikacji pieszej 
i rowerowej, zgodnie z generalną zasadą przywracania równowagi 
w obszarach śródmiejskich poprzez zwiększanie przestrzeni dla 
pieszych i rowerzystów oraz ograniczanie przestrzeni zajmowanej 
przez ruch samochodowy. Wprowadzenie rozwiązań sprzyjających 
uspakajaniu ruchu, ograniczaniu ruchu kołowego o charakterze 
tranzytowym czy też ograniczaniu i porządkowaniu miejsc par-
kingowych będzie docelowo sprzyjało poprawie warunków życia 
poprzez ograniczenie hałasu i uciążliwości, udostępnienie prze-
strzeni publicznych dla potrzeb aktywności handlowych, kultu-
ralnych, społecznych i rekreacyjnych. 

 W celu uzyskania zamierzonego efektu zwiększenia atrakcyjności 
publicznych przestrzeni wspólnych rekomendujemy wprowadza-
nie spójnych rozwiązań komunikacyjnych i przestrzennych, to 
znaczy realizację projektów zawierających rozwiązania architek-
toniczne i drogowe dostosowane do funkcji, tradycji i charakteru 
poszczególnych ulic i placów. Kształtowanie formy oraz urządze-
nie przestrzeni ulic i placów powinno zachowywać elementy wła-
ściwe dla tożsamości Pragi, takie jak charakterystyczne widoki, 
zabytkowe detale, szczególnie ważne miejsca i obiekty. Należy 
unikać wprowadzania typowych rozwiązań drogowych na rzecz 
indywidualnych projektów „scenografii” będących tłem dla życia 
miejskiego, podobnie jak miało to miejsce przy przebudowie i aran-
żacji Traktu Królewskiego.

_________
Praski krajobraz, 
fot. Andrzej Marat
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 Sformułowane przez uczestników warsztatów oraz przez lokalne 
społeczności postulaty dotyczące podniesienia standardu projekto-
wania i urządzania przestrzeni publicznych, skierowane są przede 
wszystkim do władz miasta i władz dzielnicy, będących gospoda-
rzami i zarządcami przestrzeni ogólnodostępnych placów i ulic.

 Ponieważ obszar Pragi jest częścią centrum miasta o zwartej 
śródmiejskiej zabudowie, wiodącą rolę dla jego rozwoju będzie 
pełniła komunikacja piesza. Stworzenie sprzyjających warunków 
dla pieszych (zarówno mieszkańców, jak i użytkowników, w tym 
turystów) jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na 
rewitalizację obszaru.

Rekomendowane rozwiązania uwzględniające roz-
wój przestrzeni pieszych zaproponowane w pracach 
warsztatowych oraz w opracowaniach miejskich obej-
mują przede wszystkim:

	 ► Kształtowanie przestrzeni pieszych w poziomie te-
renu, jako najwygodniejszej formy ruchu pieszego. Na 
obszarze śródmiejskim istniejące przejścia podziemne lub 
projektowane przy stacji metra Dworzec Wileński pasaże 
podziemne nie powinny zastępować komunikacji pieszej 
w poziomie terenu, a jedynie ją uzupełniać. Obecnie naj-
większymi barierami dla ruchu pieszego są ulice Targowa 
i al. Solidarności. W związku z tym na ulicy Targowej pre-
ferowana jest realizacja naziemnych przejść dla pieszych: 
w obrębie Placu Wileńskiego, przy skrzyżowaniach z ulicami 
Ząbkowską, Okrzei i Kłopotowskiego, przy bazarze Różyc-
kiego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Kijowską. W al. Solidar-
ności naziemne przejścia dla pieszych powinny znaleźć się 
dodatkowo co najmniej na przedłużeniu ul. Inżynierskiej 
oraz przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską.

	 ► Poszerzenie chodników w przestrzeni większości ulic 
praskich. Tworzenie przestrzeni dla animacji życia miej-
skiego wymaga zwiększenia szerokości chodników kosztem 
szerokości jezdni oraz uporządkowaniu parkowania, które 
obecnie często pochłania przestrzeń pieszą. Szczególnie 
istotne jest to w ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego, 
takich jak: ul. Targowa, ul. Stalowa, ul. 11 listopada oraz 
w ulicach, które prowadzą w kierunku Wisły (ul. Okrzei

  i ul. Kłopotowskiego) lub do miejsc atrakcyjnych (ul. Ząb-
kowska, ul. Wileńska).

	 ► Urządzenie placów miejskich. Wzbogacenie przestrze-
ni Pragi poprzez wyznaczenie miejsc szczególnych o dużej 
koncentracji ruchu pieszego. Zagospodarowanie obszaru na 
przecięciu ul. Targowej i Al. Solidarności (nad stacją metra 
Dworzec Wileński) jako Placu Wileńskiego. Urządzenie wie-
lofunkcyjnego placu w miejscu połączenia ul. Ząbkowskiej 
i ul. Targowej z ulicami Ząbkowską, Okrzei i Kłopotowskie-
go, z wyeksponowaniem strefy wejściowej na teren Bazaru 
Różyckiego oraz do Muzeum Pragi.

	 ► Utworzenie stref pieszych. Przekształcanie w pasaże 
piesze odcinków ulic, przy których koncentrują się funkcje 
usługowe, np. odcinek ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową  
i ul. Brzeską. 

	 ► Sezonowe lub okazjonalne zamykanie dla ruchu koło-
wego odcinków ulic. Doraźne pozyskiwania przestrzeni 
dla organizacji lokalnych imprez plenerowych, wystaw lub 
festynów. Proponujemy w tym celu odcinki ulic Stalowej, In-
żynierskiej, Ząbkowskiej i Targowej, Małej, Konopackiej lub 
innych.

	 ► Ograniczenie parkowania ulicznego do przestrzeni 
jezdni lub parkowania równoległego. Likwidacja istnieją-
cych obecnie na większości ulic kolizji parkowania i ruchu 
pieszego.

	 ► Tworzenie pasaży pieszych i przestrzeni pieszych we-
wnątrz kwartałów zabudowy. Zagęszczenie na terenie 
śródmiejskim Pragi sieci przestrzeni publicznych poprzez 
tworzenie publicznych lub prywatnych pasaży handlowych 
i usługowych oraz aktywizację lokali i miejsc położonych 
w głębi zabudowy, np. w rejonie bazaru Różyckiego i kwarta-
łów zabudowy sąsiadujących z ul. Targową lub z ul. Stalową.

 Postulaty zgłaszane w trakcie warsztatów są dla obszarów Pragi 
zbieżne z polityką miasta, wyrażoną w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
w strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. 
Dla obszarów śródmiejskich, obejmujących również centralne ob-
szary dzielnicy Praga Północ, w zakresie układu komunikacyjnego 
przewidywane jest uspokojenie ruchu oraz zachowanie równowagi 
pomiędzy transportem zbiorowym, ruchem samochodowym, pie-
szym i rowerowym, podporządkowane zasadzie poprawy wizerun-
ku przestrzeni miejskiej.

POWIĘKSZANIE	
PRZESTRZENI
PIESZYCH

USPOKOJENIE
RUCHU
NA	OBSZARZE
PRAGI
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  Cele te mają być osiągane poprzez: 

	 ► przywrócenie ulicom funkcji miejskich. Ulice położo-
ne w centrum miasta mają odzyskać tradycyjny charakter, 
pełniąc również funkcje społeczne, kulturowe i estetyczne 
na równi z funkcjami obsługi ruchu samochodowego i ko-
munikacji publicznej;

	 ► preferencje dla rozwoju transportu publicznego (me-
tro, tramwaje i autobusy) oraz rozwoju komunikacji pieszej 
i rowerowej. Oferta parkingowa i natężenie ruchu powinny 
być dostosowane do ograniczonej przepustowości układu 
ulicznego;

	 ► poprawę standardu publicznej przestrzeni miejskiej. 
Tworzenie reprezentacyjnych miejsc przyjaznych człowieko-
wi, nasyconych funkcjami usługowymi i zielenią oraz łatwo 
dostępnych głównie dzięki transportowi publicznemu. Uli-
ce i place powinny mieć ograniczony, uspokojony ruch oraz 
rozwinięte urządzenia dla ruchu pieszego i rowerowego.

 Należy wzmacniać powiązania centrum dzielnicy z terenami 
rekreacyjnymi położonymi nad rzeką (poprzez ulice Okrzei, 
Kłopotowskiego i Ratuszową) oraz ograniczać rolę komuni-
kacyjną ulic Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie. Zna-
czącą rolę odgrywać powinna planowana Obwodnica Śródmiejska. 
Dopiero budowa układu obwodowego na terenie Pragi (od ronda 
Żaba wzdłuż linii kolejowej i ul. Zabranieckiej w kierunku ronda 
Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych) oraz budowa dojazdu do 
obwodnicy poprzez ul. Kijowską (Trasa Świętokrzyska) umożliwi 
realne, docelowe ograniczenie i uspokojenie ruchu kołowego na 
obszarach Nowej i Starej Pragi. Dlatego realizacja wschodniego 
(praskiego) odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej jest jedną z najpil-
niejszych, priorytetowych inwestycji miejskich na obszarze pra-
wobrzeżnej Warszawy. W pierwszej kolejności należy zbudować 
trasę na odcinku od ronda Żaba do Trasy Świętokrzyskiej. Już te-
raz proponujemy jednak stosowanie doraźnych rozwiązań ogra-
niczających ruch kołowy oraz zmniejszających ilość pasów ruchu 
kołowego na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i usprawnienia ko-
munikacji publicznej również w okresie poprzedzającym realizację 
układu obwodowego. 

 W pierwszej kolejności proponujemy rozwiązania, obejmujące 
przede wszystkim: ograniczenie liczby pasów ruchu w ul. Tar-

 gowej — zmniejszenie przekroju jezdni do 1-2 pasów ruchu w każ-
dym kierunku, ograniczenie szerokości jezdni jednokierun-
kowych w ulicach Okrzei i Kłopotowskiego do 1-2 pasów

ZBLIŻENIE	MIASTA	
DO	WISŁY	

STREFA 30 km/h 

 ruchu, wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ząbkowskiej oraz zwę-
żenie jezdni w innych ulicach lokalnych i dojazdowych. Na obszarze

 Nowej i Starej Pragi preferencje dla ruchu pieszego i rowerowe-
go oraz komunikacji publicznej, które zostaną osiągnięte przede 
wszystkim poprzez ograniczenie przestrzeni zajmowanej obecnie 
przez ruch kołowy oraz przeniesienie parkowania w obszar jezdni. 
Ze względu na wygodę mieszkańców oraz zapewnienie dostępno-
ści do obiektów usługowych na terenie ulic o klasach zbiorczych

 (ul. Targowa, ul. 11 Listopada, al. Solidarności, ul. Białostocka) nale-
ży dążyć do zrównoważenia ruchu kołowego, pieszego i rowerowego.

 W opracowaniach zespołów Praga z Metra i Pragopunktura zawarte 
zostały propozycje rozbudowy i zwiększenia przepustowości ukła-
du drogowego wzdłuż Wisły (ulice Wybrzeże Helskie i Wybrzeże

 Szczecińskie), jako alternatywa dla ruchu tranzytowego, który 
obecnie dominuje na ul. Targowej i ul. Jagiellońskiej. Rozwiąza-
nia takie należy uznać za niekorzystne i szkodliwe z punktu wi-
dzenia rozwoju Pragi, ponieważ będą one powodowały pogłębienie 
efektu „odcięcia” Pragi od atrakcyjnych i rozwijających się tere-
nów nadwiślańskich. Biorąc pod uwagę wyszczególnione wcześniej 
priorytety, rekomendujemy rozwiązania zawarte w opraco-
waniu zespołu Re:Praga, sprzyjające powiązaniu pieszemu 
i rowerowemu centrum Pragi z nadwiślańskimi terenami 
rekreacyjnymi. Docelowo ruch tranzytowy powinien być skiero-
wany na Obwodnicę Śródmiejską, a ruch wzdłuż Wisły od strony 
południowej powinien zostać skierowany na obwodnice poprzez 
Trasę Świętokrzyską. Na ulicach Wybrzeże Helskie i Wybrzeże 
Szczecińskie należy zmniejszyć przekrój jezdni do 1 pasa ruchu 
w każdym kierunku oraz dopuścić częste przejścia piesze.

 Dla obszaru Centrum Pragi za szczególnie ważne uznajemy roz-
wiązania proponujące wyznaczenie obszarów ruchu uspokojone-
go — strefy ograniczonej prędkości do 30km/h. Koncepcja ta 
została szczególnie rozwinięta w opracowaniu zespołu Re:Praga. 
Ograniczenie prędkości ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa użyt-
kowników będzie wymagała zastosowania środków technicznych 
i przestrzennych uspokojenia ruchu oraz dostosowania formy 
poszczególnych ulic do wymogów właściwych dla strefy, co przy 
indywidualnym podejściu może mieć pozytywny wpływ na wy-
gląd tych ulic. Na terenie ulic o większym natężeniu ruchu, takich 
jak ul. Targowa, ul. 11 listopada i al. Solidarności, rekomendujemy 
przyjęcie rozwiązań technicznych i przestrzennych właściwych dla 
obszaru zabudowanego i strefy ograniczonej prędkości do 50km/h.
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 Inną formą uspokojenia ruchu będzie wyznaczenie obszarów 
ograniczonego ruchu — miejsc wyłączonych z ruchu ko-
łowego. Stworzenie strefy pieszej proponujemy np. na odcinku 
ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową i ul. Brzeską. Uzasadnione 
jest również tworzenie obszarów i miejsc sezonowo wyłączonych 
z ruchu kołowego — proponowane na odcinkach ulic Stalowej, In-
żynierskiej, Ząbkowskiej, Targowej, Małej lub Konopackiej. Biorąc 
pod uwagę wiodącą rolę ul. Targowej w układzie komunikacyjnym 
oraz dużą szerokość ulicy nie ma uzasadnienie dla przekształcenia 
ul. Targowej w pasaż pieszy lub obszar o znaczącym ograniczeniu 
ruchu co zostało zaproponowane w opracowaniu zespołu Otwarte 
Getto. Ze względu na wielkomiejski i handlowy charakter ulicy uza-
sadnione jest zachowanie ograniczonej komunikacji kołowej i wy-
znaczenie miejsc parkingowych obsługujących obiekty usługowe.

 We wszystkich pracach warsztatowych podkreślona została ko-
nieczność dynamicznego rozwoju infrastruktury rowerowej 
oraz tworzenia spójnego systemu komunikacji rowerowej 
na obszarze Nowej i Starej Pragi. Układ dróg rowerowych musi 
być powiązany z terenami otaczającymi. Na ulicach o większym 
natężeniu ruchu, takich jak ul. Targowa, al. Solidarności, ul. 11 
listopada, czy ul. Jagiellońska, konieczne jest wyznaczanie dróg 
rowerowych lub pasów dla ruchu rowerowego. W przypadku ulic 
lokalnych i dojazdowych o ruchu uspokojonym najbardziej od-
powiednim rozwiązaniem będzie prowadzenie wspólnego ruchu 
kołowego i rowerowego w ramach jezdni. Na ulicach jednokierun-
kowych konieczne jest zaś wyznaczanie kontrapasów dla ruchu 
rowerowego. 

 W opracowaniu zespołu Ekosystem Praga podkreślona została 
również rola społeczna ruchu rowerowego na obszarze Pragi jako 
taniego i dostępnego środka transportu. Poruszanie się rowerem 
jest dogodne na terenie gęstej zabudowy miejskiej. Biorąc pod 
uwagę obecne tendencje i rosnącą popularność ruchu rowerowego 
zasadne jest wzmożone rozwijanie systemu wypożyczalni roweru 
miejskiego oraz realizacja miejsc parkingowych (stojaków) dla ro-
werów na obszarze Pragi.

 Rozwój ruchu rowerowego podobnie jak w przypadku ruchu pie-
szych wymaga likwidacji istniejących barier przestrzennych i ko-
munikacyjnych. Szczególnie dotyczy to możliwości przekraczania 
ciągów ulic al. Solidarności i ul. Targowej, na których konieczne 
jest kształtowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów 
w poziomie terenu. 

ZIELONE
ŚWIATŁO
DLA	
ROWERZYSTÓW

 Ulica Targowa jest główną osią przestrzenną obszaru centrum Pragi 
i najważniejszą przestrzenią reprezentacyjną skupiającą życie miej-
skie. Pełni ona kluczową rolę w kształtowaniu systemu przestrzeni 
publicznych Nowej i Starej Pragi. Przebudowa ulicy oraz uporząd-
kowanie i urządzenie jej przestrzeni jest jednym z podstawo-
wych zadań wzmacniających proces rewitalizacji obszaru. 

 Za najbardziej wskazane w dalszych pracach projektowych uznaje-
my przyjęcie przekroju ulicy z dwiema jezdniami o dwóch pasach 
ruchu. Zwężenie jezdni umożliwi poszerzenie chodników i wydzie-
lenie przestrzeni dla pieszych, wprowadzenie pasów dla ruchu ro-
werowego przy jezdniach lub ścieżek rowerowych, uporządkowanie 
parkowania oraz wprowadzenie i uzupełnienie szpalerów drzew 
w przestrzeni chodników i wzdłuż linii tramwajowej. Proponowane

 do wdrożenia są rozwiązania zawarte w opracowaniu zespołu
 Ekosystem Praga oraz rozwiązanie etapowe przedstawione w opra-

cowaniu zespołu Re:Praga. W przestrzeni ul. Targowej należy 
podkreślić miejsca szczególne i urządzić je w sposób właściwy dla

 placów miejskich, o ujednoliconej posadzce, formie przestrzennej 
oraz „umeblowaniu”. Predysponowane miejsca to: rejon ul. Ząb-
kowskiej, bazaru Różyckiego i Muzeum Pragi, rejon Placu Wileń-
skiego na przedpolu Centrum Handlowego Wileńska i budynku 
Cerkwi oraz rejon skrzyżowania z al. Zieleniecką i przedpola bu-
dynku Teatru Powszechnego.

 Przewidywane przekształcenia przestrzeni ulic powinny zostać 
skoordynowane z uporządkowaniem parkowania przyulicznego.

 Konieczne jest limitowanie liczby miejsc parkingowych oraz 
preferencje dla wyznaczania miejsc parkingowych równole-
głych w przestrzeni jezdni. Regulacje dotyczące funkcji pełnio-
nych przez lokale użytkowe, a w szczególności zapotrzebowanie na 
dostawy i konieczność/brak konieczności odbioru zakupionych to-
warów samochodem może również znacznie ułatwić uporządkowa-
nie problemu parkowania. Na obszarze śródmiejskim Pragi należy 
dążyć do ograniczania parkowania i dostępności obszarów dla ko-
munikacji indywidualnej — ograniczanie do minimum inwestycji 
drogowych, mogących doprowadzić do zwiększenia przepustowości 
ulic. W związku z powyższym nie rekomendujemy rozwiązań, 
które zachęcają do korzystania z komunikacji samochodowej, 
takich jak: realizacja dodatkowych miejsc parkingowych lub 
placów parkingowych „na zapas” lub sytuowania na obsza-
rze centrum parkingów typu park&ride (parkuj i jedź), które 
winny być sytuowane na terenach obrzeżnych i zachęcać podróż-
nych do przesiadania się do metra, tramwaju, autobusu lub kolei. 

WIODĄCA	ROLA	
PRZESTRZENI
UL.	TARGOWEJ
I PLACU	WILEŃSKIEGO

PORZĄDKOWANIE	
PARKOWANIA
I	ROZWÓJ	KOMUNI-
KACJI	PUBLICZNEJ
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 Zamiast tego wzmocnić należy rolę komunikacji publicznej — 
 poprzez dalszą rozbudowę systemu metra, uprzywilejowanie ruchu
  autobusów i tramwajów, wzmacnianie roli kolei oraz usprawnienie 

przesiadek. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie ilości 
pasażerów oraz ograniczenie wykorzystania komunikacji indy-
widualnej a tym samym zmniejszenie ilości niezbędnych miejsc 
parkingowych.

 Większość zaproponowanych w pracach warsztatowych 
rozwiązań przestrzennych i komunikacyjnych jest spójna 
z dokumentami planistycznymi i może być zrealizowana 
na podstawie obowiązujących już na obszarze opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

► W znacznym stopniu ułatwi to wdrażanie szczegółowych roz-
wiązań, bez konieczności przechodzenia czasochłonnych pro-
cedur opracowania nowych planów miejscowych. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy, 
zgodnie z polityką transportową miasta, w sferze rozwiązań

 komunikacyjnych i przestrzennych przewiduje na obszarach śród-
miejskich dzielnicy Praga Północ stopniowe ograniczanie roli ruchu

  kołowego. W obrębie ulic ograniczonym Obwodnicą Śródmiejską 
zmniejszona została ich klasa — na obszarze tym występują ulice 
dojazdowe, lokalne i zbiorcze. Polityka miejska nie przewiduje na 
tym obszarze realizacji i utrzymania ulic o charakterze tranzyto-
wym. Pojawiające się w opracowaniach warsztatowych wprowadze-
nie stref ruchu uspokojonego i ograniczeń ruchu na terenie Pragi, 
jak również realizacja węzła przesiadkowego przy Dworcu Wileń-
skim mieści się w zakresie ustaleń Studium Miasta. Jednocze-
śnie ważne jest ukończenie prac nad opracowaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Nowej

 Pragi i Portu Praskiego. Przyjęcie planów miejscowych będzie mia-
ło wpływ na koordynację działalności realizacyjnej na obszarze 
Centrum Pragi. Obowiązujące już miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego Pragi Centrum, Nowej Pragi II i Dworca

 Wschodniego nie wymagają na obecnym etapie wprowadzania 
zmian, a postulowane rozwiązania związane z rewitalizacją 
w większości mieszczą się w ustaleniach tych planów.

_________
Ulica Targowa, 
pocztówka
z przełomu 
XIX/XX w.
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ORGANIZACJA RUCHU

Naziemne przejścia dla pieszych

Kształtowanie przestrzeni pieszych w poziomie  terenu, jako 
najwygodniejszej formy ruchu pieszego. Na obszarze śródmiejskim 
istniejące przejścia podziemne lub projektowane przy stacji metra 
Dworzec Wileński pasaże podziemne nie powinny zastępować 
komunikacji pieszej w poziomie terenu, a jedynie ją uzupełniać.

 

Poszerzenie chodników

Tworzenie przestrzeni dla animacji życia miejskiego wymaga zwiększenia 
szerokości chodników kosztem szerokości jezdni oraz uporządkowaniu 
parkowania, które obecnie często pochłania przestrzeń pieszą. 
Szczególnie istotne jest to w ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego 
oraz w ulicach, które prowadzą w kierunku Wisły.

Urządzenie placów miejskich

Wzbogacenie przestrzeni Pragi poprzez wyznaczenie miejsc szczególnych 
o dużej koncentracji ruchu pieszego. Zagospodarowanie Placu 
Wileńskiego. Urządzenie wielofunkcyjnego Placu Ząbkowskiego, 
z wyeksponowaniem strefy wejściowej na teren Bazaru Różyckiego 
oraz do Muzeum Pragi.

Utworzenie stref pieszych

Przekształcanie w pasaże piesze odcinków ulic, przy których koncentrują 
się funkcje usługowe, np. odcinek ul. Ząbkowskiej pomiędzy 
ul. Targową i ul. Brzeską.

Sezonowe lub okazjonalne zamykanie dla ruchu kołowego 
odcinków ulic

Doraźne pozyskiwania przestrzeni dla organizacji lokalnych imprez 
plenerowych, wystaw lub festynów.

Ograniczenie parkowania ulicznego

Ograniczenie parkowania do przestrzeni jezdni lub parkowania 
równoległego. Likwidacja istniejących obecnie na większości ulic kolizji 
parkowania i ruchu pieszego.

Tworzenie pasaży pieszych

Tworzenie pasaży i przestrzeni pieszych wewnątrz kwartałów zabudowy. 
Zagęszczenie na terenie śródmiejskim Pragi sieci przestrzeni publicznych 
poprzez tworzenie publicznych lub prywatnych pasaży handlowych 
i usługowych oraz aktywizację lokali i miejsc położonych w głębi 
zabudowy, np. w rejonie bazaru Różyckiego i kwartałów zabudowy 
sąsiadujących z ul. Targową lub z ul. Stalową.
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 ekosystem — [z gr. ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, ‘zestawienie’, 
‘połączenie’], jednostka ekologiczna, stanowiąca funkcjonalną całość, w któ-
rym zachodzi obieg materii i przepływ energii.

 Zgromadzona wiedza z terenowych ekspedycji (3 spacery badawcze, 12 wywia-
dów pogłębionych) pomogła nam opracować program rehabilitacji Pragi Północ, 
który oparty jest na następujących założeniach:

► Wykorzystanie potencjału dzielnicy;
► Podkreślenie roli i wykorzystanie rzemieślniczego charakteru Pragi;
► Idea zrównoważonego rozwoju;
► Położenie nacisku na społeczny wymiar rewitalizacji;
► Rozwijanie roli streetworkerów na obszarze dzielnicy;
► Zwrócenie się ku lokalności — tworzenie lokalnych centrów;
► Wprowadzenie elementów miękkiej urbanistyki; 
► Tworzenie obszarów o zróżnicowanej funkcji;
► Nadanie nowego charakteru miejsc/obszarów, które były niezagospodarowane
 lub funkcjonowały nieprawidłowo;
► Tworzenie sieci połączeń pomiędzy obszarami;
► Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb różnych grup społecznych;
► Wykorzystanie działek niezabudowanych celem wprowadzenia większej ilości
 obszarów zielonych. 

	 PRASCY	RZEMIEŚLNICY
 Naszym postulatem jest stworzenie zagłębia fachowców, z możliwością douczania 

się lub stworzenia miejsca pracy; wsparcie zawodów ginących; docenienie rangi 
limitowanych produktów, wytwarzanych ręcznie; stworzenie szkoły rzemiosła, jako 
marki Pragi; wytwarzanie produktów eksportowych; stworzenie banku fachowców; 
zachęcanie do edukacji grup wykluczonych; stworzenie nowych perspektyw za-
wodowych „fach w rękach”; wytworzenie łańcucha powiązań pomiędzy drobnymi 
przedsiębiorcami, miejscami zbytu usług/produktów.

 STREETWORKERZY
 Nasz projekt jest oparty na wsparciu społeczności lokalnych w rozwiązywaniu pro-

blemów przez sieć współpracy z streetworkerami oraz stworzenie nowego zawodu: 
gospodarza dzielnicy. Streetworkerzy stanowiliby „pomost” pomiędzy urzędem 
a mieszkańcami, angażowaliby dzieci i młodzież w lokalne sprawy, aktywizowali 
dzieci ulicy. Streetworker to osoba zaufana, odpowiedzialna za monitorowanie 
problemów społecznych dzielnicy z możliwością szybkiej reakcji wraz z władza-
mi miasta oraz monitoring współpracy mieszkańców z organizacjami pozarzą-
dowymi, pracownikami socjalnymi; osoba motywująca i zachęcająca do udzie-
lania się w wydarzeniach praskich; osoba o zakresie wiedzy na temat lokalnych 
miejsc pracy i możliwości uzyskania wsparcia; opiekun miejsc nowopowstających.  
Pałacyk Konopackiego stałby się nową siedzibą dla Domu Kultury oraz Szkoły  
dla Streetworkerów i Gospodarzy Dzielnicy.

 RECEPTURKI
 Analizowany przez nas obszar został podzielony na tereny, które charakteryzują 

się daną cechą/funkcją, bądź dostrzegamy tam potencjał, który może przyczynić 
się do rozwoju poszczególnych części dzielnicy. Podział nie jest sztywny, obszary 
konkretnych wpływów mogą zmieniać swoje rozmiary i przenikać się. 

Barbara Nawrocka, 
Dominika Wilczyńska,
Ludwika Ignatowicz
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 ZDROWIE/EKOLOGIA 
 Kompleksowy projekt uwzględnia program przekształcania obszarów zaniedba-

nych na tereny sprzyjające rekreacji na świeżym powietrzu oraz propagowania 
pozytywnych nawyków prozdrowotnych: aktywizacji ruchowej, kupowaniu zdrowej 
żywności na lokalnych targowiskach, uprawie warzyw etc. Poprzez wprowadzenie 
sieci plenerowych siłowni, udostępnianiu boisk szkolnych, wzmacnianie ulicznego 
handlu (bazary) i wprowadzaniu ogrodów społecznościowych tworzymy lokalne 
centra.

	 LOKALNE	CENTRA
 Ogromną	siłą	Pragi	Północ jest przywiązanie do dzielnicy oraz więzi społeczne. 

Na jej terenie można zaobserwować wiele miejsc spotkań mieszkańców. Zdarza 
się, że zgrupowaniom towarzyszą zachowania patologiczne, np. picie alkoholu. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że oprócz bliskości sklepów monopolowych, przy-
czynami takich zachowań jest brak odpowiedniej oferty lub jej niedostosowania 
do potrzeb mieszkańców. Nasza koncepcja zakłada stworzenie miejsc spędzania 
wolnego czasu w sposób aktywny, inny niż do tej pory. Miejscom spotkań miesz-
kańców nadajemy charakter i funkcję oraz wyposażamy w małą architekturę. 

 Lokalne	Centra są wytwarzane w miejscach: ważnych ze względu na funkcje usłu-
gowe/handlowe, np. bazary, miejsca pracy, przedsiębiorstwa; pełniących ważne 
funkcje publiczne/społeczne, np. świetlice środowiskowe, szkoła streetworkerów, 
domy kultury, ogród społecznościowy; będących w pełni wyposażoną przestrzenią 
publiczną np. zieleńce, place zabaw, skwery. Chcemy, by każdy użytkownik miał 
dostęp do najważniejszych informacji na temat dzielnicy, i wydarzeń, dlatego lo-
kalne centra powinny mieć tablice informacyjne oraz strefę miejskiego wi-fi. 

 Podnoszenie	standardu społecznie pożądanych miejsc ma za zadanie zwiększe-
nia świadomości wśród mieszkańców na temat dzielnicy i zachodzących w niej 
zmianach. Centra o bardzo zróżnicowanej charakterystyce łączy fakt, że ich ofer-
ta łączy wiele grup odbiorców — są to miejsca ogólnodostępne, nastawione na 
wspieranie lokalnej społeczności:

	 ► Kampus Szkoły Fachów Praskich;
	 ►	Przestrzeń coworkingu na ul. Stalowej;
	 ►	Przestrzeń targowa na ul. Czynszowej;
	 ►	Świetlica środowiskowa wraz  

z przestrzenią ulicy Małej;
	 ►	Pałacyk Konopackiego —  

dom kultury wraz ze szkołą  
streetworkerów;

	 ►	Przedsiębiorstwa  
przy ulicy Wileńskiej;

	 ►	Bazar Różyckiego;
	 ►	Ogród społecznościowy;
	 ►	Łaźnia miejska wraz z kompleksem 
 sportowym.

	 SZKOŁA	FACHÓW	PRASKICH
 Nowa	instytucja	państwowa na terenie Pragi z ofertą skierowaną zarówno do młodszych i star-

szych osób. Szkoła miałaby charakter wieczorowy z możliwością prowadzenia warsztatów dosz-
kalających. Osoby posiadające małe zakłady i fach w rękach (zegarmistrz, krawiec, rymarz etc.) 
mogą stać się nauczycielami młodych ludzi szukających pracy, potrzebujących nie tylko zawodu 
ale i podstaw przedsiębiorczości oraz platformy kontaktu z firmami i projektantami potrzebujących 
tego typu pracowników i współpracowników. Dzięki temu ginące zawody, stanowiące o charakterze 
dzielnicy, mogłyby otrzymać drugie życie.

 Szczególnie	 korzystna jest tu ścisła współpraca z Akademią Sztuk Pięknych (np. we 
wspólnej  pracy warsz tatowej ,  udostępniania przestrzeni ,  w ymianą w ykładowców,

 organizowania praktyk i wyjazdów ze studentami ASP, szczególnie takich kierunków jak wzornictwo 
przemysłowe, grafika, ceramika, czy rzeźba). Nowe kierunki łączące sztukę i rzemiosło mogły-
by być bardzo atrakcyjne dla ludzi z wyższym wykształceniem (po architekturze lub kierunkach 
artystycznych) natomiast dla młodych bezrobotnych osób są przepustką do nowego życia zawo-
dowego. Uczniowie — przyszli fachowcy mogliby wychodzić ze swoimi umiejętnościami w prze-
strzeń dzielnicy, działając na jej rzecz. Dodatkowo w szkole znajdowałby się Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości oraz przestrzeń ekspozycyjna, która z jednej strony czyniłaby atrakcyjniejszym 
ogólnodostępny teren przed kampusem, z drugiej mogłaby promować uczniów swojej szkoły.

 
	 OGRÓD	SPOŁECZNOŚCIOWY
 Miejsce,	gdzie	mieszkańcy wraz z organizacjami pozarządowymi, gospodarzami, streetworkerami 

oraz rzemieślnikami mogą aktywnie spędzać czas na pracy i  edukacji  ekologicznej 
i prozdrowotnej. Wspólnie uzyskane plony będzie można rozdysponować wśród mieszkańców, 
którzy pracowali na terenie ogrodu.

 Po upływie czasu i wyłonieniu grupy najbardziej aktywnych mieszkańców, będzie możliwość 
sprzedawania swoich plonów na terenie pobliskiego Bazaru Różyckiego. Mieszkańcy Pragi 
mają możliwość nauczyć się odpowiedzialnego biznesu, nowej formy spędzania wolnego cza-
su oraz dbania o najbliższą okolicę. Założeniem jest, by działania były inicjowane przez orga-
nizacje pozarządowe, które z czasem oddają inicjatywę w ręce wykwalifikowanych już miesz-
kańców. Do etapu współtworzenia można również zaprosić Szkołę Wyższą Gospodarstwa 
Wiejskiego, która mogłaby przeprowadzać tam zajęcia terenowe lub przeprowadzać praktyki.
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	 EKSPERYMENT	URBANISTYCZNY
 Aby	skutecznie	pobudzić	społeczność	lokalną oraz wy-

korzystać drzemiący potencjał Pragi, warto podejmować 
próby i stosować eksperymentalne rozwiązania urbani-
styczne. Bazując na elementach miękkiej urbanistyki, 
tj. wprowadzając funkcje tymczasowe (np. wykorzystu-
jąc pustostany) sprawdzamy czy przyjęte rozwiązania 
przynoszą oczekiwane zmiany i są akceptowane przez 
mieszkańców. Tymczasowość i eksperyment zmniejsza 
ryzyka finansowe oraz zwiększa skuteczność rozwiązań 
w planowaniu długofalowym. Istotnym aspektem jest 
odpowiednie określenie ram czasowych poszczegól-
nych rozwiązań, aby miały szansę rozwoju oraz stworze-
nie możliwości przekształcania działań tymczasowych 
w stałe.

	 ŁAŹNIA	MIEJSKA
 W	wielu	starych	kamienicach na terenie Pragi na kilka 

mieszkań przypada jedna łazienka. Często też są one 
bardzo małe i niewygodne dla osób starszych. Kamie-
nice wymagają gruntownych remontów, doprowadzenia 
mediów i zwiększenia ilości łazienek, jednak wprowadze-
nie w życie takich zmian, z racji kosztów, jest procesem 
długotrwałym. W odpowiedzi na powyższe problemy nasz 
projekt zakłada budowę miejskiej łaźni, w której oprócz 
pryszniców i basenów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, znajdzie się też otwarta pralnia. 
Cały obiekt jest usytuowany na terenie sportowo — re-
kreacyjnym tak, aby po zajęciach sportowych można było 
wziąć kąpiel. Za korzystanie z łaźni zakładamy wprowa-
dzenie niższych opłat dla osób z niepełnosprawnością, 
seniorów, czy uboższych, bądź wielodzietnych rodzin.

 ***
 Lokalny	ekosystem	jest	możliwy	dzięki	przenikaniu	

się	i	uzupełnianiu	podstawowych	sfer	życia	w	mieście,	
tj.	sfery	przestrzennej,	społecznej,	polityki	lokalowej	
oraz	ekonomicznej.	Efektem	ekosystemu	jest	przede	
wszystkim	wzmacnianie	więzi	Prażan	i	podkreślenie	
potencjału	dzielnicy.
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 Najważniejsi	dla	nas	są	mieszkańcy, których chcielibyśmy ocalić i właczyć ich 
w przemiany na Pradze. Chcemy promować nowoczesne, ekologiczne rozwiazania 
przy zachowaniu historycznej unikalnej tożsamości i klimatu Pragi. Stawiamy na mi-
kro (lokalną) tożsamość — „swojską” przestrzeń z którą mieszkańcy się identyfikują. 
W ramach tego chcemy budować lokalne centra — wokół których będą współdziałać 
lokalni aktywiści (artyści, działacze społeczni) i ludność lokalna.

 W	swojej	pracy	budujemy	przeciwwagę	dla	popularnej	narracji	modernizacji. We-
dług nas Praga nie powinna i nie może stać się kolejnym Mokotowem czy Żoliborzem. 
Ubóstwu materialnemu Pragi towarzyszy bardzo bogaty i nieoczekiwany program 
zdarzeń. Wszystko co się składa na często złą reputację Pragi, dla nas stanowi war-
tość — my na praskim folklorze budujemy program OTWARTE GETTO.

 Zestawienie	cech	miejscowych	pijaczków	oraz	nowoprzybyłej	klasy	kreatywnej 
skłoniło nas do przypisania grupom odpowiednio kategorii „dzikich” oraz „przedsta-
wicieli cywilizacji”. Warto zwrócić uwagę, że stosujac powyższy zabieg teoretyczny, 
o modernizacji można pomyśleć jak o próbie kolonizacji (dzikich z Pragi) przez cywili-
zowanych, czyli próbie wchłonięcia zastanej kultury i narzucenia własnej wizji świata. 
Tym, co znajdowałoby się po przeciwnej stronie modernizacji, byłyby działania pod-
kreślające różnicę, takie jak stworzenie „getta” czy „rezerwatu”, czyli opowiedzenie 
się po stronie „dzikich” i uznanie ich prawa do tego obszaru. Uznanie wartości ich 
odrębności kulturowej i próba jej ochrony przed wpływami cywilizacji.

 W	naszej	strategii	chcemy	rozbudzić	potencjał i energię drzemiacą na Pradze. W tym 
celu planujemy wykorzystać największe atuty tego obszaru i jego mieszkańców.

 Należą do nich:
 ► Rozbudowane stosunki społeczne;
 ► Folklor i koloryt;
 ► Wyjątkowe w skali miasta budynki;
 ► Pozostałości rzemiosła (zarówno pamięć po nim;
  jak i pojedyncze zakłady kultywujące tradycję).

 Za	głównych	odbiorców	naszych	działań	uznajemy	„dzikich”	—	mieszkańców	Pragi.	
Mamy	zamiar	poprawić	im	jakość	przestrzeni,	dać	im	narzędzia	nie	zmuszając	do	
rezygnacji	ze	swoich	zwyczajów.
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OTWARTE GETTO
ZESPÓŁ: Renata Pieńkowska, Katarzyna Rokicka-Muller, Klementyna Świeżewska
ILUSTRACJE: Piotr Pieńkowski

ZAKAZ GRY W PIŁKĘ
Ślepe ściany kamienic mogą, być wykorzystane jako 

miejsce do gry w piłkę czy na ściankę wspinaczkową.
 

Ci ze Stalowej mają taki fajny kosz. Byliśmy tam z zeszły 
piątek z chłopakami. Pozwolili nam trochę pograć. Nawet 

urządziliśmy mecz. Oni są lepsi, bo codziennie po szkole 
grają, ale jeszcze damy im w kość. Mówią, że mogą grać 

do 20.00, bo taką mają umowę. Mama obiecała pójść do 
Pani z administracji spytać się, jak taki kosz załatwić. Jak 

dobrze pójdzie rewanż zagramy u siebie.

PODWÓRKOWY WARZYWNIAK
Przydomowe ogródki i niezagospodarowane 
tereny łatwo można przekształcić na ogródki 
warzywne. Przestrzeń do tej pory martwa może 
stać się miejscem integracji sąsiadów, dzieci i 
starszych wśród zieleni pnącej się po starych 
murach.

Znowu nicponie podjadają pomidory z krzaka! 
Myślą, że nie widzę. Niechby je umyli chociaż. 
O, i jacy zadowoleni z siebie. Chwalą się przed 
kolegami, że sami je sadzili. Czasem nawet 
pomogą z podlewaniem.
Pięknie patrzeć, jak tak wszystko rośnie. Kryśka 
sadziła kwiatki, to jej nikt ich nie zjada.

ZACHOWAĆ KLIMAT PODWÓREK
Podwórka na Pradze to przestrzeń półprywatna, z którą mieszkańcy 
okolicznych kamienic silnie się identyfikują. Tu spędzają wolny czas, 
spotykają sąsiadów, rozmawiają.

Na naszym podwórku postawiliśmy nowe ławki i stół. W sumie ze dwa 
dni nam zeszło, bo przez cały jeden dyskutowaliśmy, gdzie te sprzęty 
mają stanąć. Za to robota poszła migusiem. Teraz całe przedpołudnie 
pani Irenka i pani Bożenka okupują ławki, dyskutując o serialach.
Jak już sobie pójdą, siadamy z Gustawem na partyjkę szachów. 

PRZYGODOWY PLAC ZABAW
Nie chcemy, żeby dzieci z Pragi, które obecnie wychowują się na podwórku 
swobodnie decydując o sobie, zostały skoszarowane w ogrodzonych, 
geometrycznych i sterylnych placach zabaw.

Nasz plac zabaw jest wyjątkowy. Najpierw przyszli do nas studenci i zapytali, co 
lubimy najbardziej. Hanka powiedziała, że uwielbia błoto i piasek, Zosia chciała 
wieszać się jak małpa, a Rózia zażyczyła sobie huśtawkę. Jasi, co mieszka nad 
nami, uparł się na okopy, bo chce się zabawić w wojnę. Potem narysowaliśmy 
taki wielki plan, na którym było napisane, co gdzie ma być. Z pomocą pana 
Wojtka zrobiliśmy listę potrzebnych rzeczy. Przyjechała ciężarówka pełna skarbów. 
Przy pomocy dorosłych i starszych chłopaków z bandy Darka powstał nasz plac 
zabaw. Zostawiliśmy na nim dużo ruchomych elementów do wykorzystania: 
opony, plastikowe rurki i ukochane ścięte drzewo. Górki są okopami, a murki
z cegły z dawnego śmietnika samochodem, a pod drzewem mamy 
dwupokojowy domek. Dzisiaj bawiliśmy się w Dziki Zachód.  

PUSTOSTANY DLA MIESZKAŃCÓW
Niezagospodarowane pustostany zostają przekazane 

mieszkańcom, którzy mogą zaadoptować je wedle potrzeb 
na rowerownię, wózkownię, warsztat naprawczy, kuchnię 

plenerową czy miejsce gry w tenisa stołowego.

 Nasza Wspólnota wyremontowała poddasze, które od lat 
stało puste. Teraz znajduje się tam hostel. Przyjeżdżają 

ciekawi goście, często z zagranicy. Bardzo im się tu podoba. 
Pani Jadzia z trzeciego piętra ugotuje im czasem pyzy, a pan 

Wiesław oprowadzi po okolicy, przy okazji trochę dorobią. 

A W SOBOTĘ BĘDZIE FESTYN NA TARGOWEJ.

ZNOWU PRZYJDZIE PÓŁ MIASTA.

RZEMIOSŁO I ZAKŁADY WYTWÓRCZE
Wspieranie lokalnego rzemiosła i nawiązywanie kontaktów z sektorem 

kreatywnym może podnieść rentowność zakładów rzemieślniczych i dać 
zatrudnienie lokalnej społeczności.

Mama Zosi i Hani, pani Renata jest krawcową. Od kiedy zaczęła szyć dla 
młodej polskiej projektantki nie wie w co ręce włożyć. Na szczęście swój 

zakład krawiecki ma od frontu naszej kamienicy, więc ma blisko do domu.
Pan Wojciech jest ślusarzem, kilka miesięcy temu zaczął współpracować z 

producentem wiatraków, mógł kupić nowe maszyny i rozwinąć warsztat na 
sąsiedniej ulicy. Wykona też kilka elementów na nasz plac zabaw. 

Mama Róży jest Administratorem. W pokoju na poddaszu ma swoje biuro, 
zajmuje się też organizacją pracy hostelu. 

Renata Pieńkowska
Katarzyna Rokicka-Müller
Klementyna Świeżewska
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 Koncepcja	„Praga	z	metra”	odchodzi	od	leczenia	objawowego,	propo-
nuje	kompleksową	terapię	przyczyn	dostosowaną	do	wyzwań,	z	któ-
rymi	dzielnica	będzie	musiała	się	zmierzyć	w	nadchodzącej	dekadzie.

 
  Proponujemy program:

 JESTEŚ	W	ŚRÓDMIEŚCIU	—	MIESZKAJ,	PRACUJ,	ODPOCZYWAJ!
 i uszczegóławiamy go dla historycznej głównej osi
 Konopacczyzny — ulicy Środkowej i okolicy.

 
PODSTAWOWE	ZAŁOŻENIA	PROGRAMU:

► KOMUNIKACJA
► KOOPERACJA
► KOMPROMIS
► PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

DZIAŁANIA	KRÓTKOTERMINOWE

► Stworzenie programu rewitalizacji Pragi Północ w oparciu o kulturową 
tożsamość miejsca.

► „Miękka” promocja Pragi poprzez spacery wirtualne i utworzenie sys-
temu identyfikacji wizualnej.

► Możliwie szybkie utworzenie podmiotów ekonomii społecznej (ZAZ, 
spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne).

► Ułatwienia działania podmiotom ekonomii społecznej z dzielnicy po-
przez obowiązkowe stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul 
społecznych.

► Polityka obniżonego czynszu na czas budzenia aktywności ekonomicznej;
► Zmiany w polityce informacyjnej dzielnicy/miasta dotyczącej najmu 

lokali użytkowych.
► Opracowanie „Kodeksu wytycznych konserwatorskich”.
► Promocja nowych rozwiązań dotyczących zmian w polityce najmu.
► Realizacja inwestycji dzielnicowych, które są już przygotowane.
► Przeznaczenie wolnych budynków do dzierżawy lub na sprzedaż.
► Włączenie biur miejskich do aktywnego tworzenia programu rewitalizacji.

DZIAŁANIA	DŁUGOTERMINOWE

► Wykorzystanie potencjału środowisk lokalnych w tworzeniu polityki 
rewitalizacyjnej na Pradze.

► Zaprzestanie ograniczania procesu planistycznego wyłącznie do reali-
zacji jego procedur ustawowych.

► Tworzenie warunków do partnerstwa publiczno-prywatnego.
► Wypracowanie czytelnych reguł konserwatorskich dostępnych dla 

wszystkich inwestorów z gradacją wymagań w zależności od obiektu 
(„Kodeks wytycznych konserwatorskich”).

► Utworzenie systemu otwartych przestrzeni publicznych.
► Zmiany w komunikacji: przeniesienie ciężaru ruchu tranzytowego, na 

system obwodowy, utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadko-
wych, obniżenie atrakcyjności komunikacyjnej dla ruchu samochodów, 
rozszerzenie strefy płatnego parkowania, uprzywilejowanie ruchu ro-
werowego, połączenie obu części dzielnicy rozciętych linią kolejową  
i Al. Solidarności, wykorzystanie obwodowego układu linii kolejowych 
dla ruchu pasażerskiego.

► Utworzenie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej oraz informacji.
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W docelowym układzie komunikacyjnym Pragi Północ łatwość i krótki czas podróży transportem indywidualnym 
nie są priorytetem w modelowaniu układu.

Główne zasady proponowanego układu komunikacyjnego to:

przeniesienie ciężaru ruchu tranzytowego (szczególnie międzydzielnicowego) na system istniejących  
i projektowanych dróg zlokalizowanych obwodowo w stosunku do całej dzielnicy. Najważniejszą rolę będą 
pełnić ulice:

 » od zachodu Wybrzeże Helskie z projektowanym przedłużeniem w kierunku północnym wzdłuż Wisły  
i projektowanym węzłem na skrzyżowaniu z Al. Solidarności zapewniającym wszystkie relacje ruchu,

 » od północy istniejąca ulica Stefana Starzyńskiego,
 » od wschodu projektowana obwodnica Pragi,
 » od południa projektowana ulica Nowokijowska wraz z postulowaną Nowoportową.  

Układ obwodnicowy jest silnie wsparty przebiegiem linii kolejowych okalających Pragę.
• utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) umożliwiających funkcjonalną i szybką zmianę 

środka transportu  (szczególnie z indywidualnego) i dotarcie do wnętrza dzielnicy:
 »  ZWP „Wileńska”: kolej, metro, tramwaj, autobus, samochód indywidualny (parking typu P+R), rower;
 » ZWP „Jagiellońska”: kolej, tramwaj, autobus, samochód indywidualny (parking typu P+R), rower;
 » ZWP „Wschodnia”: kolej, tramwaj, autobus, samochód indywidualny (parking typu P+R), rower;
 » ZWP „Żaba”: kolej, tramwaj, autobus, samochód indywidualny (parking typu P+R), rower;
 » ZWP „Szwedzka”: metro, tramwaj, autobus, samochód indywidualny (parking typu P+R);

• obniżenie atrakcyjności komunikacyjnej dla ruchu indywidualnych samochodów całego systemu ulic 
wewnątrz układ obwodowego na rzecz sprawnej komunikacji publicznej (tramwaj, elektryczne autobusy 
niskoemisyjne, rower miejski) elastycznie reagującej na zmienne potrzeby przewozowe (bliskość zajezdni 
autobusowej i tramwajowej są dodatkowym ułatwieniem) i penetrującej możliwie całe wnętrze dzielnicy,

• korekta przebiegu linii tramwajowych wykorzystująca istniejący potencjał przewozowy,
• uprzywilejowanie ruchu rowerowego i pieszego wewnątrz dzielnicy poprzez stworzenie preferencyjnych 

warunków technicznych i organizacyjnych,
• połączenie obu części dzielnicy rozciętych linią kolejową i Al. Solidarności:

 » kładką pieszo-rowerową o charakterze zielonego bulwaru na wysokości ul. Środkowej,
 » ulicą Tysiąclecia o zmiennym charakterze: na odcinku od węzła „Żaba” do Al. Solidarności –  
tranzytowy, a na odcinku od Al. Solidarności do ul. Nowokijowskiej – lokalny; 

• rozszerzenie strefy płatnego parkowania na teren całego systemu ulic wewnątrz układ obwodowego  
i podwyższenie opłat parkingowych;

• wykorzystanie obwodowego układu linii kolejowych dla ruchu pasażerskiego (SKM) szczególnie dalszych 
podróży międzydzielnicowych i dalekobieżnych.

 Po	wielu	dyskusjach	i	wizjach	lokalnych zdecydowaliśmy, że nie 
będziemy dokonywali analizy całego obszaru zaproponowanego 
w ramach warsztatów. Funkcje poszczególnych ulic Starej Pragi 
stają się coraz bardziej wyraziste, są to funkcje reprezentacyjne, 
handlowe, edukacyjne, kulturalne, a dla wielu imprezowe. W kon-
tekście przyszłych zamierzeń ta część Pragi Północ ma szansę roz-
winąć się najszybciej. Uznaliśmy więc, że tzw.: Nowa Praga będzie, 
tak jak i obecnie, mniej eksponowana i zauważana w planach re-
witalizacyjnych. Stacje metra: Szwedzka i Dworzec Wschodni będą 
budowane w późniejszym etapie, aż do 2020 roku. Stan techniczny 
niektórych budynków już dziś budzi obawy, czy przetrzymają one 
najbliższe lata bez właściwej opieki zarządczej i polityki konser-
watorskiej. Jest to kolejny autentyczny fragment miasta/dzielnicy, 
który powstał w latach 60-tych XIX wieku dzięki przedsiębiorczości 
i wizjonerstwu jednego człowieka — Ksawerego Konopackiego, któ-
ry nabył grunty w połowie XIX wieku i w 1861 roku dokonał podziału 
terytorium Konopacczyzny. To wtedy wytyczono siatkę dziesięciu 
ulic. Sześć lat później Nowa Praga liczyła już jedenaście ulic, które 
przetrwały w tym samym układzie do dnia dzisiejszego. Spośród 
tych ulic wybraliśmy ulicę Środkową wraz z najbliższym otocze-
niem. To ona jest obszarem naszego szczegółowego opracowania.

 Na	obszarze	Konopacczyzny mamy szereg obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Jest to unikatowy obszar na mapie War-
szawy, który uniknął wielu zniszczeń w czasie II wojny świato-
wej, a po niej stopniowo niszczał i popadał w coraz większą de-
gradację. Zabytki praskie są szczególnie cenne dla lokalnych 
społeczników i mieszkańców. Postulujemy, aby powstał „Kodeks 
wytycznych konserwatorskich”, zawierający ogólne wskazania 
konserwatorskie dotyczące inwestycji w obiektach zabytkowych  
na Pradze Północ oraz detaliczne, łatwo dostępne informacje o kon-
kretnych budynkach.

Andrzej Marat
Barbara Kozłowska
Paulina Sikorska
Aleksandra Jadach-Sepioło
Stanisław Bochyński
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 Nasz	program	opiera	się	na	działaniu we wszystkich aspektach rewitalizowanego 
obszaru, co pozwoli na osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy ładem przestrzen-
nym, rozwojem ekonomicznym i społecznym zaangażowaniem mieszkańców. Postu-
lujemy szereg działań od poprawek komunikacyjnych, poprzez „Kodeks wytycznych 
konserwatorskich”, czytelną politykę informacyjną i promocyjną, tworzoną w opar-
ciu o współpracę i zaangażowanie wszystkich biur miejskich, precyzyjny program 
działań ekonomicznych, aż po działania lokalne, obejmujące mikro przestrzeń, 
czyli podwórko położone w kwartale ulic: Strzelecka ― Stalowa ― Środkowa ― Ko-
napacka… Obszar ten powinien stanowić jeden system podwórkowo ― zielonego 

 obszaru publicznego, pełniący klasyczną funkcję miejsc spotkań, odpoczynku i za-
bawy. Prowadzone prace powinny zmierzać do udrożnienia przejść, w tym likwida-
cję murów i płotów od skrzyżowania ul. Stalowej i Środkowej. Wejście na ten teren 
powinno być możliwe z dziewięciu stron, w tym z wykorzystaniem sześciu przejść 
bramnych. Konieczna jest zarówno naprawa oświetlenia, jak i instalacja monito-
ringu, co znacznie zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Montaż ele-
mentów sportowych oraz małej architektury powinien być wynikiem współpracy 
z mieszkańcami. Jest to w naszym odczuciu jeden z przykładów prospołecznego 
działania „od ogółu do szczegółu” umożliwiającego ochronę dawnej Konopacczyzny. 

 Niezwykle	ważne	jest	stopniowe	oswajanie	mieszkańców z zachodzącymi zmianami, 
pomoc w zrozumieniu i znaczeniu tych zmian. Zaangażowanie mieszkańców może 
zostać połączone z mechanizmem ekonomicznym pozwalającym na pracę na rzecz 
dzielnicy za długi. Wszelkie prowadzone prace powinny być realizowane z poszano-
waniem grup społeczno-ekonomicznych, tym samym mając na celu unikanie ich izo-
lacji i segregacji. Powinny one uwzględniać wspieranie słabszych grup społecznych. 
Podejmowane interwencje powinny ekonomicznie być dopasowane do mieszkańców 
zastanych, nie dopuszczając do ich ucieczki. Ponadto realizowane działania powinny 
silnie korespondować ze zidentyfikowanymi potrzebami, a zmiany przestrzenne nie 
powinny przyczyniać się do wyobcowania tzw. starych mieszkańców. Potrzebne jest 
wspólne opracowanie katalogu zasad współpracy wraz z mieszkańcami, który poza 
opisem działań każdorazowo podejmowanych podczas realizacji inwestycji, będzie 
pokazywał, w jaki sposób służy ona dobru wspólnemu, zaspokojeniu potrzeb spo-
łeczności lokalnych i ponadlokalnych, w tym ich integracji i poprawie jakości życia.

Andrzej Marat
Barbara Kozłowska
Paulina Sikorska
Aleksandra Jadach-Sepioło
Stanisław Bochyński
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pragopunktura

STRATEGIA:
ulica jako pierwotna przestrzen publiczna
__relacje w przestrzeni ulicy

obecny układ komunikacyjny
__tranzyt przez dzielnicę

planowany układ komunikacyjny
__uspokojenie ruchu kołowego

STRATEGIA:
ulica jako pierwotna przestrzen publiczna
__handel uliczny zszywający obecne arterie komunikacji kołowej

STRATEGIA:
dzielnica kulturalna fizycznie
__przestrzenie sportowo-rekreacyjne katalizujące
przemiany społeczne

STRATEGIA:
ulica jako pierwotna przestrzeń publiczna
__miejskie sieci co-workingowe

STRATEGIA:
nowe formy starych zawodów
__sieć lokalnych rzemieślników promowana globalnie

Główną ideą programu Pragopunktura jest relacyjność. Uważamy, że najistotniejszym aktorem 
przemian Pragi Północ jest sieć relacji łączących użytkowników między sobą i użytkowników ze 
środowiskiem zabudowanym. Zagęszczanie, rozszerzanie i wzmacnianie tej sieci to główny cel 
Pragopunktury. Realizowany jest on poprzez cztery główne strategie: Dzielnica Kulturalna 
Fizycznie, Nowe Formy Starych Zawodów, Ulica jako Pierwotna Przestrzeń Publiczna, Marka 
Praga Północ, którym przyporządkowane są konkretne działania.

Na obszar opracowania spoglądać można z 
dwóch dominujących perspektyw: odgórnej 
i oddolnej.
Perspektywa odgórna przedstawiona jest 
na mapie dzielnicy oraz mapach 
pokazujących dzielnicę w odniesie-
niu do szerszego kontekstu. 
Proponowane działania przed-
stawione są tu w uproszczeniu, 
które pozwala uwidocznić ich 
kierunki  i  planowane rezultaty.

działania umożliwiające wprowadzenie STRATEGII:
ulica jako pierwotna przestrzen publiczna
__realizacja odcinka wschodniego obwodnicy Śródmieścia
__realizacja Trasy Świętokrzyskiej
__realizacja Traktu Nadwiślańskiego
__likwidacja ruchu tranzytowego przez dzielnicę
__ograniczenie ruchu na ulicy 11 Listopada i Radzymińskiej
__komunikacja lokalna w kierunku PN-PD: ul. Jagiellońska | połączenie ul. Namysłowskiej z Konopacką | 
przedłużenie ul. Stalowej  do Trasy Świętokrzyskiej
__ komunikacja lokalna w  kierunku ZACH-WSCH: ciąg ulic Ratuszowa-Kowieńska | ciąg ulic 
Okrzei-Ząbkowska-Kawęczyńska
__spowolnienie i zmniejszenie natężenia ruchu kołowego wewnątrz dzielnicy poprzez zmniejszenie 
przepustowości wskazanych ulicy oraz zamianę ich w ciągi pieszo kołowe
__przywrócenie ulicom funkcji pierwotnych przestrzeni publicznych

N

przestrzenie niepubliczne

węzły - place

połączenia kołowe

połączenia tramwajowe

połączenia rowerowe

połączenia zieleni

połączenia przestrzeni handlu ulicznego

połączenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnych

połączenia przestrzeni co-workingowych

połączenia przestrzeni starych/nowych zawodów
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Perspektywa oddolna prezentowana jest na przykładzie konk-
retnych przestrzeni dzielnicy – jej wycinków. Wskazane 
wycinki reprezentują typy charakterystycznych dla Pragi 
Północ zasobów i problemów. Przy uwzględnieniu lokalnych 
rozbieżności proponowane dla tych przestrzeni rozwiązania mogą 
być stosowane w innych punktach dzielnicy.

Wycinek Wileńska

W wycinku Wileńska, ze względu na obecne tu zakłady m.in. krawieckie i 
kaletnicze, główny nacisk należy położyć na realizację strategii Nowe Formy 
Starych Zawodów. W związku z bliskim sąsiedztwem stacji metra część lokali 
w tej okolicy proponuje się przeznaczyć na wynajem pod działalność 
handlowo-usługową. Realizując to zadanie należy zadbać o wizualnie atrak-
cyjne opracowanie ciągu witryn lokali, zgodne z dzielnicowymi wytycznymi SI 
i SIW.
W ramach strategii Dzielnica Kulturalna Fizycznie proponuje się 
przekształcenie podwórzy w „mikro boiska” sąsiedzkie – dedykowane pros-
tym i cichym sportom powszechnym, np. gra w bule, szachy, joga, TRX, itp. 
Przy tworzeniu „mikro-boisk” sąsiedzkich szczególnie ważne jest stosowanie 
rozwiązań włączających grupy zwyczajowo pomijane przy tego typu inter-
wencjach: seniorzy, kobiety i dziewczynki. Finansowanie i zarządzanie 
powstałą w ten sposób przestrzenią dla sportu i rekreacji proponuje się  
realizować w oparciu o przedstawioną wyżej mikro-sieć relacji.
Ważnym zasobem ulicy Wileńskiej, który sprzyja realizacji strategii Ulica jako 
Pierwotna Przestrzeń Publiczna jest jej szerokość, która pozwala na bezkonf-
liktowe umieszczenie tu „stoisk” do handlu ulicznego, zaprojektowanych 
specjalnie z myślą o tej przestrzeni.

Wycinek Ząbkowska, Brzeska, Białostocka

Dla wycinka Ząbkowska, Brzeska, Białostocka przewidziano działania
promujące aktywność sportową wśród mieszkańców, które wpisują się 

w strategię Dzielnica Kulturalna Fizycznie. Do zespołu działań tego 
typu należą:

– usunięcie aktualnych ogrodzeń i zastąpienie ich ogrodzeniami 
zapraszającymi, przyjaznymi;

– weekendowe otwarcie boisk dla dowolnego użycia przez 
mieszkańców;
– przeprowadzenie ścieżki pieszej i rowerowej wzdłuż boiska;
– wprowadzenie nowych funkcji sportowych;

– zastąpienie standardowego placu zabaw placem niejed-
noznacznym, wyzwalającym w dzieciach kreatywność i 

poczucie sprawstwa – edukującym.
Przewidywane jest także zaangażowanie sąsiednich 
restauracji, kawiarni i pobliskiego sprzedawcy 
warzyw w nadzór nad przestrzenią dla sportu i 
rekreacji oraz opiekę nad okolicznym trawnikiem, co 

potencjalnie przyczyni się do realizacji w wycinku 
Ząbkowska, Brzeska i Białostocka celów zawartych w 

strategii Ulica jako Pierwotna Przestrzeń Publiczna i strategii 
Marka Praga Północ. 

Legenda:
(1) ścianka wspinaczkowa; (2) lokal 50m2 dla klubu wspinaczkowego; (3) plac zabaw "Ognisko Praga" i 

przejście przez mur placu do ścianki wspinaczkowej; (4) teren zielony z prototypami siedzisk; (5) zakład 
zegarmistrza; (6) parking; (7) ścieżka rowerowa; (8) mural „Kocham Pragę”; (9) stragan warzywny; (10) 
przystanek autobusowy; (11) lokale usługowo-handlowe; (12) zaprojektowana przestrzeń dla handlu 
ulicznego; (13) drzewa; (14) skarpa blokująca wypadanie piłki z boiska, pełniąca jednocześnie funkcję 
siedziska i zadaszenia dla przestrzeni warsztatowych; (15) ścieżka dla pieszych; (16) przestrzeń 
sportowa; (17) nieoczywisty plac zabaw rozwijający kreatywność użytkowników.

Wycinek Stalowa

Dla wycinka Stalowa, w ramach strategii Dziel-
nica Kulturalna Fizycznie, proponowane 

jest utworzenie mikro-sieci relacji 
pomiędzy: mieszczącym się przy ul. 
Środkowej ZOW Ognisko „Praga”, komer-
cyjnym klubem wspinaczkowym oraz inwe-
storem komercyjnym. Łącznikiem między 
podmiotami współtworzącymi mikro-sieć jest 
stworzona między budynkami infrastruktura spor-
towa, w skład której wchodzi ścianka wspinaczkowa 
zrealizowana w oparciu o ślepą ścianę kamienicy oraz 

budynek w podwórzu ulicy Stalowej 29 zagospodarowany na 
przechowalnię sprzętu, przebieralnie i pokój dla instruktorów.

W ramach strategii Nowe Formy Starych Zawodów proponowane jest 
stworzenie partnerstwa, w skład którego wchodzą rzemieślnik i 
przedsiębiorca. Ich współpraca powinna zostać poprzedzona stworzeniem 
biznesplanu, określeniem kamieni milowych, celów oraz metod ewaluacji 
przedsięwzięcia. Przykładowym zakładem, który mógłby zostać objęty tego 
typu partnerstwem jest mieszący się przy ulicy Stalowej 21 zakład 
zegarmistrza.
W ramach strategii Ulica jako Pierwotna Przestrzeń Publiczna realizowanej w 
wycinku Stalowa, proponuje się przeznaczyć część lokali na wynajem dla 
start-upów i mikro-przedsiębiorców (np. lokale przy ul. Stalowej 29) oraz 
stymulować rozwój sieci lokali o różnorodnej ofercie gastronomicznej, która 
służyłaby użytkownikom pracującym na terenie dzielnicy.

STALOWA

W
ILEŃSKA

BIAŁOSTOCKA
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Rys 9 Schemat budowania relacji ekonomicznych w strategii Nowe Formy Starych Zawodów - organizacja warsztatów

Rys. 10 Sieć relacji budowanych w ramach strategii Nowe Formy Starych Zawodów                               
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1.2. Nowe Formy Starych Zawodów 

Obecność zakładów rzemieślniczych w obszarze opracowania stanowi 

bardzo ważny element istniejących w dzielnicy sieci relacji społecz -

no-gospodarczych, które decydują o jej atmosferze i wchodzą w skład 

marki dzielnicy. Przyspieszenie cyklów życia produktu, z którym mamy 

do czynienia współcześnie, powoduje jednak, że atrakcyjność oferty 

rzemieślniczej spada. Dużą rolę odgrywają tu względy finansowe – 

naprawa często kosztuje więcej niż kupno nowego przedmiotu, musimy 

też włożyć większy wysiłek w odnalezienie zakładu, który świadczy 

interesujące nas usługi. Z drugiej strony rozwija się trend powrotu do 

rękodzieła, a sposób pracy rzemieślnika przechwytywany i twórczo 

przetwarzany jest przez sektor kreatywny. Zainteresowanie branży 

kreatywnej pracą rąk stanowi szansę rozwoju dla istniejących na Pra -

dze Północ zakładów rzemieślniczych i może wesprzeć przekształcenie 

sektora tradycyjnych usług i handlu w formę dostosowaną do potrzeb 

ogólno-warszawskich. Ewolucyjne podtrzymanie istnienia tradycyj -

nych zawodów w nowej formie wymaga rozwijania relacji współpracy 

i transferu wiedzy między przedstawicielami rzemiosła i przedstawi -

cielami branży kreatywnej. Wdrożenie strategii Nowe Formy Starych 

Zawodów, opartej na bezpośrednim i celowym budowaniu kontaktów 

biznesowych wymaga przygotowania przez Miasto bazy rzemieślników 

Pragi Północ. W dalszym etapie typuje się 5 zakładów do objęcia stra -

tegią. W wytypowanych zakładach przeprowadza się audyt mający na 

celu określenie słabych i mocnych stron prowadzonej działalności oraz 

analizę możliwości tworzenia potencjalnych połączeń biznesowych 

między zakładem i wybranymi przedsiębiorcami z branży kreatywnej. 

Poza budowaniem sieci relacji łączących rzemieślników i przedstawi -

cieli sektora kreatywnego, ważne są także działania w obszarze polityki 

lokalowej. 

Polegają one na: zbadaniu możliwości włączenia niektórych lokali do 

programu Nowe Formy Starych Zawodów. W razie pozytywnego wy -

niku takich badań należy przeprowadzić prace polegające na aranżacji 

i wyposażeniu wnętrz i witryn lokali przy uwzględnieniu wytycznych 

SIW i SI określonych dla dzielnicy oraz wykorzystać potencjał otwartej 

witryny pozwalającej na obserwację pracy rzemieślnika z ulicy. Działa -

nia tego typu pozwolą odnowić wizerunek zakładów rzemieślniczych, 

stając się tym samym komponentem działań brandingowych realizowa-

nych w ramach strategii Marka Praga Północ. 

 

Rys 8 Schemat przykładowej relacji współpracy i finansowania w przypadku przestrzeni sportowej
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Przykład projektu w odniesieniu do strategii Dzielnica Kultutralna 

Fizycznie:

Sportowo-rekreacyjne meble miejskie

Dorota Kabała - Head of Design w studio 

We design for physical culture

Stadion Narodowy w Warszawie, 2013 

2.  Zasady 

Działania przewidziane dla czterech wyróżnionych w programie 

Pragopunktura strategii powinny być realizowane z uwzględnieniem 

czterech poniższych zasad.    

2.1. Testuj!  Prototypowanie 

Główną wartością jaką niesie prototypowanie jest możliwość dostar -

czenia trafnego rozwiązania, które spełni oczekiwania użytkowników. 

Wprowadza ono jednocześnie możliwość włączenia użytkowników w 

proces projektowy i dalej inwestycyjny. Test społeczny, któremu pod -

daje się prototypy jest szczególnie istotny przy tworzeniu rozwiązań 

dla przestrzeni miejskiej, gdzie niedostosowane do potrzeb użytkowni -

ków interwencje pogłębiają istniejące zjawiska kryzysowe. Tworzenie 

prototypu danego rozwiązania przestrzennego może być realizowane 

w trakcie otwartych warsztatów projektowania partycypacyjnego, w 

którym biorą udział mieszkańcy. Warsztaty zakładają fizyczne zaanga -

żowanie uczestników w budowanie prototypu, który następnie zostaje 

oddany do ich użytku na okres od kilku do kilkunastu miesięcy. 

 W przypadku inwestycji wielkoskalowych brać można pod 

uwagę prototypowanie cyfrowe, wykorzystujące dostępne narzędzia 

wizualizacji obiektów architektonicznych. W wielu wypadkach zadanie 

prototypowania potraktować można jako okazję dla organizacji inte-

grującego mieszkańców  i promującego dzielnicę wydarzenia, np. video 

mapping 3D.    

 Uważamy, że prototypowanie należy stosować przed realizacją 

każdego typu inwestycji, niezależnie od jej skali i przeznaczenia. Mimo, 

że w początkowej fazie procesu inwestycyjnego prototypowanie wy -

dłuża okres realizacji projektu, w szerszej perspektywie czasowej jest 

działaniem opłacalnym. 

 Mierzenie sukcesu prototypu może być realizowane przy za -

stosowaniu: metod obserwacji uczestniczącej w ewaluacji funkcjonal -

ności i społecznej atrakcyjności obiektu, wywiadów z użytkownikami, 

rejestracji obrazem oraz w ramach konsultacji społecznych, podczas 

których mieszkańcy wyrażają swoje opinie na temat proponowanego 

rozwiązania.

 

Rys 15. Schemat zależności wynikających z prototypowania przestrzeni publicznej
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1.0 POLITYKA LOKALOWA

RE:PRAGA  /       s. 2

       do 2015 — ulica Brzeska, budynek na tyłach Bazaru Różyckiego

Na obszarze rewitalizacji należy prowadzić politykę najmu lokali 
użytkowych nastawioną na realizację długookresowych celów 
rewitalizacyjnych, a nie na krótkookresową maksymalizację 
dochodów z czynszu. Podstawowym narzędziem polityki 
czynszowej powinien być planowy dobór rodzaju prowa-
dzonej działalności w lokalach usługowych, ulokowanych na 
jednej ulicy/obszarze (tenant mix). 

Proponuje się wprowadzenie preferencyjnych warunków 
najmu lokali użytkowych dla działalności mogącej podtrzymać/
stworzyć unikatowy charakter dzielnicy. Tradycyjne rzemiosło 
w połączeniu z szeroko rozumianą współczesną wytwórczością 
może wzbogacić przestrzeń Pragi o atrakcyjną, specyficzną 
ofertę i dzięki temu przyciągnąć nowych użytkowników w 
przestrzeń dzielnicy.

Równolegle, na całym obszarze Parku Kulturowego  “PRAGA” 
sugeruje się wprowadzenie zbioru zasad korzystania z lokali 
użytkowych w postaci Regulaminu Najmu. Miałby on na celu 
wskazanie granic swobody najemców w zakresie wyglądu 
witryn, reklam i szyldów, a także nałożenie na nich innych 
obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w lo-
kalu. Dzięki temu polityka lokalowa przyczynić się do poprawy 
jakości przestrzeni publicznej w rejonie objętym procesem  
rewitalizacji.

ULICA  
METROPOLITARNA

ULICA  
LOKALNA

sklepy specjalistyczne
gastronomia
dizajn i rzemiosło
sklepy spożywcze, 
wielobranżowe
kultura, edukacja
zdrowie
biura i banki
inne

FUNKCJE W PARTERACH

RE:PRAGA

RE:PRAGA  /       s. 1

Re:PRAGA to rewitalizacja, restytucja, reminiscencja. Praca obe-
jmuje praktyczne rekomendacje wynikłe z doświadczeń i wiedzy 
architektów, lokalnych aktywistów, artystów i mieszkańców skupi-
onych wokół pracowni Nieporęcka.

Za konieczne uznajemy skoordynowanie działań (polityki lo-
kalowej, społecznej, gospodarczej, organizacji przestrze-
ni, transportu) na poziomie planowania i zarządzania. 
Realizacja części propozycji możliwa jest niemal natych-
miast (w 2015 r), a większe inwestycje do roku 2020. 
 

Od ‘Re’ zaczyna się wiele określeń, które dotyczą Pragi Północ. 
‘Re:’ to również odpowiedź na wiadomość czy sygnał, a 
„Re:PRAGA” to tytuł interwencji artystycznych przeprowad-
zonych w 2012 roku przez grupę Nieporęcka. To wtedy dzięki 
współpracy różnych środowisk i fantazji artystów przestrzeń 
Fabryki Wódek Koneser została na kilka miesięcy wypełniona 
kosmicznymi instalacjami, tworząc nową jakość i wydobywając 
potencjał drzemiący w dzielnicy. 

Również tym razem zespół “Re:Praga” występuje w szerokim 
składzie, łącząc wiedzę i doświadczenia architektów, lokalnych 
aktywistów, artystów i mieszkańców Pragi. Z tej perspekty-
wy konstruowane są propozycje działań, których celem jest 
wydobycie szczególnego charakteru dzielnicy oraz wsparcie 
lokalnej społeczności.

Pełne warsztatowe opracowanie zawiera diagnozę podsta-
wowych dysfunkcji obszaru oraz propozycje konkretnych 
rozwiązań, obejmujących działania związane z polityką 
lokalową, przestrzenią publiczną, komunikacją i organizacją 
ruchu oraz działaniami społeczno-ekonomicznymi.

Pierwszy etap realizacji projektu przewiduje szereg interwencji 
tymczasowych i niedrogich, możliwych do przeprowadze-
nia niemal natychmiast, by w zauważalnym stopniu ożywić 
przestrzeń Pragi. W dłuższej perspektywie wskazane zostały 
sposoby przeprowadzenia inwestycji przywracających klu-
czowym przestrzeniom właściwą rangę i wiodącą rolę w roz-
woju całego prawego brzegu stolicy.

Analizowany obszar powinien podlegać długotrwałej i ciągłej 
rewitalizacji: konsekwentnej realizacji spójnego, wieloletniego 
programu strategicznego, z zapewnioną ciągłością finanso-
wania, ustalonym modelem zarządzania procesem oraz kon-

trolowania i korygowania jego przebiegu. 

 
D l a t e g o  t e ż  p ro p o n u j e  s i ę 

u t w o r z e n i e 
PARKU KULTUROWEGO “PRAGA”, 

b ę d ą c e g o  i n s t y t u c j ą  o d p o w i e d z i a l n ą 
z a  w ł a ś c i w y  p r z e b i e g  r e w i t a l i z a c j i  w e 

w s z y s t k i c h  o p i s y w a n y c h 
p ł a s z c z y z n a c h .
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3.0 KOMUNIKACJA/
 ORGANIZACJA RUCHU

4.0 DZIAŁANIA
  EKONOMICZNO- SPOŁECZNE

RE:PRAGA  /       s. 4

       do 2015   Zieleń tymczasowa na ważniejszych ulicach

       Wprowadzenie stref TEMPO30, uspokojenie ruchu na ul. Targowej

Konsekwentna realizacja ogólnomiejskiej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu, zapewni priorytet dla 
komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów. Już w momen-
cie otwarcia stacji metra należy przeciwdziałać zwiększonej 
presji parkingowej związanej z przesiadaniem się do podziem-
nej kolejki. Proponujemy wprowadzenie w całości obszaru 
strefy płatnego parkowania oraz włączenie do niej istniejących 
prywatnych wielopoziomowych parkingów. 

Propozycje obejmują stopniowe przywrócenie pieszym 
najbardziej atrakcyjnych ciągów historycznego centrum Pra-
gi. W krótkim okresie będą to sezonowe wyłączenia z ruchu 
krótkich fragmentów ulic (“strefa I-PR”: Ząbkowska, Stalowa, 
Okrzei), w powiązaniu z animacją ich programu usługowego 
i rozrywkowego. Równolegle wskazane jest wprowadzanie 
pierwszych urządzeń ograniczających prędkość samochodów 
do 30 km/h, zaczynając od miejsc dojścia do ważniejszych 
punktów ściągających pieszych (ulica Wileńska na drodze do 
Inżynierskiej i Stalowej, ul. Brzeska i Ząbkowska w powiązaniu 
z Bazarem Różyckiego i Wytwórnią Koneser, ul. Okrzei łącząca 
z zieloną ścieżką nad Wisłą). 

Wprowadzenie do 2020 roku na całym obszarze strefy TEM-
PO30 zmniejszy hałas do nieszkodliwego poziomu, zapewni 
dostępność obszaru dla rowerzystów i pozwoli na całościowy 
rozwój handlu i usług. Z kolei uspokojenie ruchu na ulicy Tar-
gowej i sezonowe ograniczenie ruchu samochodów prywat-
nych pozwoli utworzyć drugi po Trakcie Królewskim bulwar 
pieszy z prawdziwego zdarzenia. 

Polityka mieszkaniowa: 
• zrównoważenie liczby lokali komunalnych i socjalnych 

(ograniczenie udziału w ogólnej puli z 39% do 25%)
• remont lub sprzedaż w pierwszej kolejności budynków za-

bytkowych (w rejestrze lub przeznaczonych do rejestru)
• wsparcie dla niekomercyjnego budownictwa mieszkaniowe-

go (mikrospółdzielnie, kooperatywy mieszkaniowe)

Aktywizacja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości:
• publiczne zlecenia na prace proste wykonywane lokalnie 

(sprzątanie, proste naprawy i remonty, konserwacja ziele-
ni, usługi wymagające krótkotrwałego przeszkolenia)

• przekształcanie sektora rynku tradycyjnego rzemiosła w sek-
tor wyrobów rzadkich, unikatowych, designerskich, eko-
logicznie wytwarzanych.

• rozwijanie turystyki i rozrywki, z poszanowaniem krajobrazu 
kulturowego i komfortu mieszkańców. 

Targi i handel uliczny:
• Organizacja corocznej dużej imprezy targowo-wystawien-

niczej: Praskie Targi Sztuki, Rzemiosła Artystycznego i 
Wzornictwa

• Organizacja kiermaszy lokalnych – stworzenie nowego mod-
elu mikrohandlu

Spółdzielczość i przedsiębiorczość społeczna:
• Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
• Przeznaczenie puli lokali komunalnych dla spółdzielni soc-

jalnych i przedsiębiorstw społecznych (nastawionych na 
realizację celów społecznych, nie zysk), zlecanie im real-
izacji części zadań gminy.

2.0 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

RE:PRAGA  /       s. 3

       do 2015 — Sezonowe zagospodarowanie  ulic — Stalowa

       do 2020 — Odzyskanie historycznych ciągów pieszych

Przywrócenie odpowiedniej rangi powyższym obszarom jest 
zadaniem inwestycyjnym wymagającym czasu, możliwym do 
zrealizowania do roku 2020. 

Działania związane z poprawą jakości przestrzeni publicz-
nej koncentrują się na przywróceniu świetności głównym 
ulicom i placom Pragi, a tym samym na stworzeniu spójnej 
struktury przestrzeni łączącej ze sobą Starą Pragę, Nową 
Pragę i Szmulowiznę oraz całą przestrzeń Pragi Północ z 
lewobrzeżną Warszawą. Do najważniejszych przestrzeni Pragi, 
wymagających szczególnego opracowania zaliczyć należy:

• ulicę TARGOWĄ wraz z PLACEM WILEŃSKIM- 
reprezentacyjny bulwar, centrum dzielnicy

oraz ciągi poprzeczne, prowadzące z najbardziej oddalonych 
części Pragi w kierunku Wisły, a docelowo także na jej drugi 
brzeg:

• historyczny trakt wzdłuż ulic: KAWĘCZYŃSKIEJ, 
ZĄBKOWSKIEJ, OKRZEI1

•  ulicę STALOWĄ - oś Nowej Pragi

Istotną rolę w udostępnieniu przestrzeni Pragi ma również Ale-
ja Solidarności wraz z prowadzącym do niej mostem Śląsko- 
Dąbrowskim.   1 projekt Traktu Praskiego, łączącego lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawę wzdłuż ulic: 

Karowej (Powiśle), dalej kładką pieszo-rowerową w kierunku ulicy Okrzei, Ząbkowskiej i 
Kawęczyńskiej; praca dyplomowa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; autor: 
Małgorzata Dembowska; promotor: prof. nzw. dr hab inż. arch.  Ewa Kuryłowicz

Wcześniej, już od roku 2015 możliwe jest przeprowadze-
nie szeregu interwencji w przestrzeni, które nie wymagają 
dużych nakładów inwestycji a mogą w sposób zauważalny 
uczynić ją bardziej przyjazną pieszym i rowerzystom. Klucz-
owym działaniem jest tutaj reorganizacja ruchu w obszarze 
ulic (ograniczenie dostępności dla samochodów prywatnych) 
oraz czasowe zamknięcie ich fragmentów dla ruchu drogowe-
go.  Zorganizowanie w odzyskanej tak przestrzeni: miejsc 
do siedzenia, zieleni w donicach, tymczasowych pawilonów, 
zadaszeń, namiotów, placów zabaw pozwoli ogniskować 
różnorodne aktywności kulturalne, handlowe, sportowe i 
rekreacyjne w celu przyciągnięcia w szybki sposób możliwie 
dużej liczby osób. Większa ilość osób wspomoże działalność 
w pobliskich lokalach usługowych i handlowych. Jednocześnie 
ogólnodostępne urządzenia takiego tymczasowego zagospo-
darowania powinny równoważyć funkcje komercyjne. Poz-
woli to szybko zrekompensować miekszkańcom kamienic brak 
urządzonych miejsc rekreacji. 

Większą ilość zieleni wprowadzić można urządzając tymcz-
asowo ulice (drzewa w donicach) i wolne działki (ogrody 
społeczne). W dłuższej perspektywie należy zrewidować plan 
miejscowy w celu wprowadzenia sieci zielonych skwerów w 
odległości 3 min. dojścia od domów. 
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PODSUMOWANIE

	 PODSTAWOWE	CELE	REWITALIZACJI:

► aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów;
► przyciągnięcie nowych użytkowników i mieszkańców;
► poprawa sytuacji dotychczasowych mieszkańców;
► modernizacja lokali użytkowych;
► reorganizacja komunikacji z uspokojeniem ruchu kołowego i uprzyiwlejowa-

niem ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego;
► ochrona istniejących wartości i charakteru dzielnicy;
► budowa wizerunku Pragi jako dzielnicy przyjaznej.
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_________
Ulica Inżynierska, 
fot. Andrzej Marat
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	 REKOMENDOWANE	KLUCZOWE	DZIAŁANIA:
► polityka lokalowa: remonty, utworzenie czytelnych i korzystnych dla obu stron 

zasad najmu, usprawnienie procesu najmu, aktywna postawa podmiotu odpo-
wiedzialnego za lokale, określenie korzyści dla najemców w zamian za wpisanie 
się w politykę społeczną;

► nowe funkcje: określenie oczekiwanych celów nowych działalności go-
spodarczych (poziom czynszu, ruch generowany przez lokale, liczba miejsc pra-
cy, pożądane funkcje na wybranych ulicach i w wybranych centrach lokalnych 
i ponadlokalnych). Uwzględnianie informacji płynących z otoczenia (rynkowego, 
prawnego itd.);

► działania społeczne: klauzule społeczne związane z zatrudnianiem i podno-
szeniem kwalifikacji mieszkańców;

► liderzy lokalni: osoby rozpoznawalne i wiarygodne dla wspólnot lokalnych, 
dobrze znające zarówno uwarunkowania lokalne, jak i szerszy kontekst podej-
mowanych działań; dobrzy negocjatorzy, którzy potrafią pełnić zarówno funkcję 
negocjacyjną, jak i informacyjną;

► reorganizacja ruchu i przebudowa ulicy Targowej — przekształcenie ulicy 
w atrakcyjny miejski bulwar z szeroką strefą pieszą i najważniejszymi atrakto-
rami: Muzeum Warszawskiej Pragi i Bazarem Różyckiego; infrastrukturą rowe-
rową (ścieżka, stojaki), usprawnienie komunikacji publicznej, eliminacja ruchu 
ciężarowego;

► reorganizacja ruchu i przebudowa ulicy Wileńskiej — przebudowa na od-
cinku od Targowej do Konopackiej; poszerzenie chodników, modernizacja oświe-
tlenia, wprowadzenie małej architektury; uzupełnienie południowego szpaleru 
drzew i wprowadzenie zieleni po stronie południowej.

► rewitalizacja i tworzenie nowych centrów ponadlokalnych i lokalnych — 
przede wszystkim Placu Wileńskiego i Ząbkowskiego; 

► poszerzanie chodników w przestrzeni większości ulic praskich — zwięk-
szenie szerokości chodników kosztem szerokości jezdni i uporządkowanie par-
kowania. Szczególnie istotne jest to w ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego 
w ulicach, które prowadzą w kierunku Wisły lub do miejsc atrakcyjnych;

► rewitalizacja Bazaru Różyckiego — reaktywacja funkcji handlowych także 
w celu budowy lokalnej tożsamości i wspólnoty oraz wzmacniania marki Praga;

► Pałacyk Konopackiego — remont i modernizacja zabytkowego budynku; 
adaptacja obiektu na potrzeby Domu Kultury — Tu Praga. Rekomendowane 
stworzenie ogrodu społecznościowego, współtworzonego przez mieszkańców. 
Utworzenie centrum edukacji i współpracy liderów lokalnych;

► sport i kultura: podejmowane działania powinny mieć wymiar społeczny, pro-
wadzić do wzmocnienia więzi w społecznościach lokalnych i inkluzji wszystkich 
grup;

► testowanie rozwiązań: wprowadzane rozwiązania powinny być sprawdzane 
i konsultowane przed ich realizacją.
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_________
Mural na ul. 
Stalowej 25,
mat. Ekosystem



CEL 1: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA OBSZARÓW
  Mierniki:
 ► struktura zawodowa mieszkańców 
 ► liczba użytkowników (osób przyjeżdżających do dzielnicy niemieszkających w niej)
 ► saldo i kierunki migracji
 ► liczba miejsc pracy
 ► liczba bezrobotnych i ich udział w liczbie mieszkańców ogółem
 ► liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego 

zarejestrowanych na terenie dzielnicy lub rewitalizowanego obszaru
 ► liczba przedsiębiorstw prowadzonych przez mieszkańców dzielnicy
 ► liczba lokali wynajętych na funkcje zgodne z potrzebami obszaru określonymi odrębnie w programie 

rewitalizacji
 ► liczba przechodniów i średni czas spędzany w przestrzeni ulicy i towarzyszących jej lokali użytkowych
 ► liczba działających organizacji pozarządowych
 ► liczba i struktura wiekowa osób uprawiających aktywnie sport
 ► liczba i struktura wiekowa osób korzystających z instytucji kultury

CEL 2: PRZYCIĄGNIECIE NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I MIESZKAŃCÓW
  Mierniki:
 ► liczba mieszkańców
 ► gęstość zaludnienia
 ► struktura wiekowa mieszkańców
 ► struktura zawodowa mieszkańców
 ► liczba użytkowników (osób przyjeżdżających do dzielnicy niemieszkających w niej)
 ► saldo i kierunki migracji
 ► liczba działających organizacji pozarządowych
 ► liczba osób i struktura grup korzystających z instytucji kultury i sportu
  Kierunki badań jakościowych:
 ► czynniki atrakcyjności obszaru dla poszczególnych grup mieszkańców i użytkowników
 ► pogłębione badania dotyczące przyczyn migracji

CEL 3: POPRAWA SYTUACJI DOTYCHCZASOWYCH MIESZKAŃCÓW
  Mierniki:
 ► struktura zawodowa mieszkańców
 ► saldo i kierunki migracji
 ► przyrost naturalny
 ► liczba miejsc pracy
 ► liczba bezrobotnych
 ► liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych działalności gospodarczych oraz spółek prawa  

handlowego zarejestrowanych na terenie dzielnicy lub rewitalizowanego obszaru
 ► liczba przedsiębiorstw prowadzonych przez mieszkańców dzielnicy
 ► liczba wypadków
 ► liczba zgłoszeń i interwencji straży miejskiej i policji dotyczących zakłócania porządku publicznego  

i bezpieczeństwa ludzi i mienia
 ► liczba i struktura wiekowa osób uprawiających aktywnie sport
 ► liczba i struktura wiekowa osób korzystających z instytucji kultury
  Kierunki badań jakościowych:
 ► badania poziomu i jakości życia

CEL 4: MODERNIZACJA LOKALI UŻYTKOWYCH
  Mierniki:
 ► stan techniczny lokali określany według przyjętej odrębnie skali
 ► liczba lokali wynajętych i ich udział w liczbie lokali użytkowych ogółem
 ► liczba pustostanów
 ► liczba lokali wynajętych na funkcje określone w programie rewitalizacji
  Kierunki badań jakościowych:
 ► badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w stosunku do funkcji lokali użytkowych
 ► badania zadowolenia najemców z warunków najmu i współpracy z podmiotem gospodarującym lokalami

CEL 5: REORGANIZACJA KOMUNIKACJI
  Mierniki:
 ► liczba przechodniów i średni czas spędzany w przestrzeni ulicy i towarzyszących jej lokali użytkowych
 ► natężenie ruchu poszczególnych typów transportu
 ► natężenie hałasu przy wybranych ulicach
 ► poziom wykorzystania środków komunikacji publicznej
 ► liczba i rodzaje wypadków
 ► liczba zgłoszeń i interwencji straży miejskiej związanych z naruszeniem zasad poruszania się po 

obszarze (w tym nieprawidłowego parkowania ale także zachowań rowerzystów)
  Kierunki badań jakościowych:
 ► badania czynników wyboru poszczególnych rodzajów transportu
 ► badania z zadowolenia z funkcjonowania systemu transportu na badanych obszarze

Cel 6: OCHRONA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI I CHARAKTERU DZIELNICY
  Mierniki:
 ► liczba zachowanych budynków oraz obiektów małej architektury o wysokiej wartości historycznej
 ► liczba zachowanych detali architektonicznych ( w tym szyldów) o wysokiej wartości historycznej
 ► poziom uwzględniania wytycznych estetycznych z katalogu dobrych wzorów w nowopowstających 

witrynach, budynkach i rozwiązaniach przestrzennych
  Kierunki badań jakościowych:
 ► badania poczucia tożsamości, więzi sąsiedzkich i lokalnych – odnoszące się do przyjętej skali, badane 

w dłuższym czasie z zastosowaniem porównywalnych metod i skali

CEL 7: BUDOWA WIZERUNKU PRAGI JAKO DZIELNICY PRZYJAZNEJ
  Mierniki:
 ► liczba i struktura mieszkańców i użytkowników
 ► liczba użytkowników (osób przyjeżdżających do dzielnicy niemieszkających w niej)
 ► liczba i struktura wiekowa osób uprawiających aktywnie sport
 ► liczba i struktura wiekowa osób korzystających z instytucji kultury
 ► liczba zgłoszeń i interwencji straży miejskiej i policji dotyczących zakłócania porządku publicznego  

i bezpieczeństwa ludzi i mienia
 ► liczba zgłoszeń i interwencji straży miejskiej związanych z naruszeniem zasad poruszania się  

po obszarze (w tym nieprawidłowego parkowania ale także zachowań rowerzystów)
  Kierunki badań jakościowych:
 ► Badania opinii na temat Pragi oraz jej poszczególnych obszarów (np. centrów ponadlokalnych)  

i obiektów (np. Muzeum Pragi Bazaru Różyckiego)
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