RAPORT
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI
UL. KAWĘCZYŃSKIEJ

Konsultacje społeczne
zrealizowane

dotyczące

modernizacji

ul.

Kawęczyńskiej

zostały

przez zespół socjologów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego:
Agatę Urbanik (Instytut Studiów Społecznych), Martę Olejnik, Annę
Kordasiewicz, Martę Szaranowicz-Kusz oraz Przemysława Sadurę,
na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ,
w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy pt. „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej
w m.st. Warszawie”,
dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

dofinansowanie

W realizacji konsultacji społecznych uczestniczył ponadto zespół studentów
Instytutu Socjologii UW, biorący udział w zajęciach „Warsztaty dialogu
społecznego” w składzie Karolina Dec, Piotr Dubiniec, Iga Konińska, Mateusz
Luft, Jacek Stawiany, Jakub Rozenbaum, Małgorzata Grabowska, Aleksandra
Grażyńska, Anna Huras, Zuzanna Cichowska, Michalina Dąbek, Michał Jasiński,
Iryna Svitelska, Katarzyna Kalinowska, Karolina Harasim, Dorota Olko,
Agnieszka Sochacka, Bartosz Piotrowski, Katarzyna Bartczak, Michał Kurowski,
Klementyna Świeżewska, Julia Legat, Maria Nowak, Michał Osiński, Julia
Milewska, Michał Milewski, Michał Chełmiński.

Prace nad konsultacjami trwały od 11 października do 19 listopada 2010 r. Proces został
zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jak największej liczbie osób zabranie
głosu w dyskusji o przyszłym wyglądzie ulicy Kawęczyńskiej. Zależało nam na tym,
aby potencjalni uczestnicy konsultacji nie tylko mieli możliwość wypowiedzenia się
na temat potrzebnych zmian, ale też zostali faktycznie do tego zachęceni. Bezpośrednio
zapraszaliśmy mieszkańców i osoby bywające na Kawęczyńskiej do wzięcia udziału
w spotkaniach na temat proponowanych zmian (podczas sondy ulicznej oraz akcji
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rekrutacyjnej). Same spotkania były prowadzone w sposób warsztatowy, tak
by stworzyć twórczą atmosferę i uruchomić wyobraźnię uczestników. Dołożyliśmy starań,
by do procesu konsultacji włączyć instytucje działające na ul. Kawęczyńskiej oraz osoby,
które z racji pełnionych funkcji mają dużą wiedzę na temat lokalnego środowiska. Istotne
było dla nas również to, by o wyniku konsultacji dowiedziało się jak najwięcej osób.

PRZEBIEG KONSULTACJI
Sonda uliczna (12 października): 130 zrealizowanych ankiet. Sonda uliczna
została zrealizowana podczas zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii
UW „Warsztaty dialogu społecznego”. Służyła dwóm celom. Po pierwsze,
zebraniu opinii osób korzystających z ulicy Kawęczyńskiej na temat tego, co
się w niej podoba, co przeszkadza i co należałoby zmienić. Po drugie, sonda
była pierwszym etapem rekrutacji. Ankieterzy zapraszali respondentów na
organizowane trzy tygodnie później warsztaty z mieszkańcami.
Zainteresowane osoby zostawiały numery telefonów lub adresy e-mailowe.
Na dalszym etapie, członkowie zespołu kontaktowali się z nimi, aby
dodatkowo zachęcić do udziału w warsztatach. Sonda uliczna była
pierwszym elementem kampanii informacyjnej o planowanym remoncie
i konsultacjach. Dzięki niej temat remontu Kawęczyńskiej po raz pierwszy
pojawił się w przestrzeni publicznej, stając się pretekstem do rozmów
i dalszych dyskusji.

Wywiady indywidualne z działaczami społecznymi, przedstawicielami
instytucji i zakładów znajdujących się przy ul. Kawęczyńskiej
oraz ekspertami (18-29 października).
Przeprowadzono ponad 20
pogłębionych wywiadów i rozmów (większość wywiadów przeprowadzono w
ramach zajęć „Warsztaty dialogu społecznego”). Celem wywiadów było
szczegółowe omówienie problemów, które mieszkańcy zgłaszali w trakcie
sondy ulicznej. Wśród uwzględnionych instytucji znalazły się m.in.: szkoły
(podstawowa, gimnazjum, muzyczna, Wyższa Szkoła Menedżerska),
instytucje pomocy i opieki (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Oratorium im. Jana Bosko, dom pomocy społecznej), zakłady usługowe i
produkcyjne (zakład fryzjerski, fabryka farb, fabryka obrabiarek, pub,
pracownia ceramiki i galeria, punkt ksero), inne ważne instytucje
(Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bazylika NSJ), organizacje
pozarządowe (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”). Miał
miejsce także wywiad z prezesem Stowarzyszenia Integracji Stołecznej
Komunikacji, służył zapoznaniu się z kontekstem komunikacyjno-drogowym
Warszawy i z rozwiązaniami drogowymi stosowanymi w miastach polskich
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i zagranicznych. Jeden z wywiadów, z prezesem Stowarzyszenia „Michałów”
przybrał postać spaceru badawczego po Kawęczyńskiej i podobnych ulicach
praskich.

Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji
z ul. Kawęczyńskiej oraz ekspertami (25 października). W warsztacie
wzięło udział dziewięć osób, przedstawicieli następujących podmiotów:
Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, Forum Rozwoju
Warszawy, Zielonego Mazowsza, Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców
„Michałów”, Bazyliki NSJ, Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Obecny był także
architekt i urbanista. Część spośród zaproszonych gości należy do miejskiej
Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu. Celem warsztatu było zebranie
postulatów strony społecznej i społecznych ekspertów na temat
przyszłego kształtu ulicy. Opracowane po spotkaniu sprawozdanie posłużyło
w przygotowaniu warsztatów z mieszkańcami i użytkownikami ulicy
Kawęczyńskiej.

Warsztaty z mieszkańcami i użytkownikami ul. Kawęczyńskiej (3 i 4
listopada). W warsztacie wzięło udział 29 osób, które przyszły zachęcone
telefonami od rekruterów, lekturą ulotek, plakatów i zaproszeń
opublikowanych w prasie, informujących o wydarzeniu lub które usłyszały
o nim w inny sposób (np. podczas ogłoszeń duszpasterskich po mszach
w Bazylice NSJ). Na spotkaniach prowadzonych przez dwóch moderatorów
mieszkańcy rozmawiali o swoich potrzebach związanych z użytkowaniem
ulicy. W trakcie pracy warsztatowej wspomagano się planem i zdjęciami ulicy
oraz fotografiami różnych rozwiązań drogowych (zarówno w sferze
organizacji ruchu, jak i estetyki). W efekcie wypracowano postulaty
dotyczące planowanej modernizacji.

Wszystkie zainteresowane osoby przez cały czas trwania konsultacji miały
ponadto możliwość e-mailowego lub telefonicznego zgłoszenia uwag.
Uruchomiono specjalny adres e-mailowy (konsultacje@praga-pn.waw.pl)
oraz dwa numery telefonów (stacjonarny i komórkowy). Mieszkańcy nadesłali
osiem e-maili.

Celem powyższych działań było zebranie postulatów dotyczących
przyszłego kształtu ul. Kawęczyńskiej. Wszystkie pomysły zostały
przeanalizowane a następnie pogrupowane w 57 postulatów w ramach sześciu
obszarów tematycznych (1. organizacja ruchu, 2. uregulowanie kwestii
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parkowania, 3. dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników
ruchu, w tym do grup o specjalnych potrzebach, 4. rodzaje nawierzchni,
5. estetyka, 6. inne). Postulaty zestawiono w tabeli wraz
z krótkim
uzasadnieniem oraz komentarzem dotyczącym innych uwarunkowań, które
mogły wpływać na możliwość zrealizowania danego postulatu ze względu
na kompetencje urzędów, uwarunkowania prawne, techniczne itp. (np.
konieczność współpracy z Tramwajami Warszawskimi w przypadku pomysłów
dotyczących ruchu tramwajowego). Tak skomponowany materiał był
podstawą do dyskusji podczas spotkania podsumowującego.

Spotkanie podsumowujące z udziałem przedstawicieli urzędów, władz,
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i użytkowników ulicy
(9 listopada). Wzięło w nim udział 43 uczestników. Głównym celem
spotkania była prezentacja zgromadzonych postulatów, umożliwienie
uczestnikom zadania pytań do kwestii budzących wątpliwości,
uzyskanie
komentarza
ekspertów
a
następnie
wyłonienie
preferowanych rozwiązań spośród 57 pomysłów. Komentarz ekspertów
był możliwy dzięki obecności na spotkaniu następujących osób: Zastępcy
Burmistrza Pragi Północ, przedstawicieli Wydziału Infrastruktury Pragi Północ
i Wydziału Organizacyjnego, Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,
przedstawicieli Tramwajów Warszawskich, Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami,
Zarządu
Transportu
Miejskiego,
projektanta
odpowiedzialnego za stworzenie koncepcji i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do projektu modernizacji ul. Kawęczyńskiej. Eksperci byli obecni
podczas całego spotkania. Na podsumowanie przybyli także przedstawiciele
organizacji pozarządowych, m.in. Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców
„Michałów”, SISKOM-u oraz Związku Stowarzyszeń Praskich. W czasie
spotkania zaprezentowano dotychczasowy przebieg konsultacji oraz
omówiono postulaty. Uczestnicy głosowali na najbardziej odpowiadające im
rozwiązania lub wyrażali wobec nich sprzeciw na specjalnie przygotowanych
kartach do głosowania. Spotkanie zakończyło się prezentacją postulatów
które otrzymały największą liczbę głosów aprobujących.

Sąsiedzkie ogłoszenie wyników konsultacji pod Bazyliką (14 listopada).
Pięć dni po spotkaniu podsumowującym zorganizowano publiczne
ogłoszenie wyników konsultacji społecznych na placu pod Bazyliką NSJ.
Zależało nam na tym, by wzięło w nim udział jak najwięcej osób i by
uczestnictwo nie wymagało od nich wielkiego wysiłku. Wybraliśmy godzinę
11.00 z uwagi na fakt, iż najbardziej uczęszczaną mszą jest msza o godzinie
10.00. W nieformalnej atmosferze (herbata, słodki poczęstunek z cukierni na
Kawęczyńskiej i punktu sprzedającego gofry) zostały przedstawione wyniki
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głosowania oraz przebieg konsultacji. Zastępca Burmistrza Pan Jarosław
Sarna odniósł się do wyników konsultacji. Zostały też wskazane kolejne
etapy projektu modernizacji Kawęczyńskiej, na których będą realizowane
dalsze konsultacje.

Rysunek
1.
Schemat
ul. Kawęczyńskiej

konsultacji

społecznych

w

sprawie

modernizacji

Na każdym etapie konsultacji wszyscy uczestnicy byli informowani o zakresie
planowanych prac, a więc o tym, że: ulica Kawęczyńska będzie modernizowana
na odcinku Ząbkowska-Otwocka. Remont obejmie całą szerokość ulicy (jezdnia
oraz chodnik do krawędzi budynków) z wyłączeniem torowiska. Prace przewidziane są
na lata 2011-2012. Na ten cel zapisano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę
5 mln zł.
Informacje o konsultacjach społecznych docierały do potencjalnych uczestników
poprzez:
Ulotki i plakaty (w dystrybucji pomagał m.in. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami, dozorcy rozkleili ulotki i plakaty na klatkach schodowych
administrowanych przez ZGN budynków, ulotki były także wyłożone w punktach
usługowych przy Kawęczyńskiej oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ),
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Informacje w prasie (Nowa Gazeta Praska, Gazeta Stołeczna, Życie Warszawy),
Strony internetowe. Uruchomiono specjalną podstronę na witrynie internetowej
Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (www.praga-pn.waw.pl/page/konsultacje),
informacja o konsultacjach była także dostępna na stronie internetowej Centrum
Komunikacji Społecznej (www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne),
Osoby i instytucje zaangażowane w promocję konsultacji społecznych rekrutację
mieszkańców na warsztaty (m.in. Bazylika NSJ, Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”, Ośrodek Pomocy Społecznej).
Do osób zainteresowanych konsultacjami, które pozostawiły telefony kontaktowe
i adresy e-mailowe, rekruterzy dzwonili lub pisali z zaproszeniem na warsztaty,
spotkanie podsumowujące i ogłoszenie wyników konsultacji.

WIZJA ULICY KAWĘCZYŃSKIEJ
Ze wszystkich głosów zebranych w toku konsultacji wyłania się dość spójna wizja ulicy
Kawęczyńskiej, o jakiej marzą jej mieszkańcy i użytkownicy. Jest to ulica o charakterze
lokalnym: ze spowolnionym ruchem samochodowym, ale ważną rolą tramwaju,
ulica przyjazna dla pieszych, rowerzystów, wszystkich użytkowników o specjalnych
potrzebach (osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi). Jest
to ulica bezpieczna, jasna, spokojna i cicha. Ulica z zachowanym charakterem
i klimatem starej Pragi, ładna, czysta i uporządkowana. Ulica, która nie odstrasza,
ale zaprasza do spacerowania, tak jak odnowiona ul. Ząbkowska, na której powstały
kawiarnie i bary, a ludzie spacerują z przyjemnością nawet wieczorami.
Do stworzenia takiej ulicy – zgodnie z opinią osób, które wzięły udział w konsultacjach
– potrzebna jest zmiana organizacji ruchu, skuteczne uregulowanie kwestii parkowania,
dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, wymiana nawierzchni
z myślą o względach praktycznych i estetycznych, zadbanie o estetykę ulicy oraz
skoordynowanie prac remontowych z działaniami innych podmiotów, tak by remont ulicy
był działaniem kompletnym a nie wyrywkowym.

Na tym etapie należy podkreślić, że w czasie niemal każdej rozmowy na temat
planowanej modernizacji ulicy na pierwszy plan wysuwała się kwestia bardzo
zaniedbanych kamienic i bardzo niskiego standardu życia mieszkańców.
Nasi rozmówcy mówili zarówno o niszczejących elewacjach, jak i katastrofalnym stanie
podwórek, mieszkań i klatek schodowych. Mieszkania komunalne w starych kamienicach
nie były remontowane od lat, niejednokrotnie nie są podłączone do miejskich instalacji
(np. gazowych). Aby stworzyć z Kawęczyńskiej reprezentacyjne i funkcjonalne
przedłużenie ul. Ząbkowskiej, a także faktycznie ją zrewitalizować, postulowane jest
przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zasobów mieszkaniowych oraz
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wprowadzenie odpowiedniej polityki lokalowej, a także zadbanie o odpowiednie
usługi w lokalach znajdujących się przy ulicy (kawiarnie, bary). Dzięki temu ulica
zyska na atrakcyjności, zatrzyma na dłużej konsumentów kultury odwiedzających
Fabrykę Trzciny oraz Bazylikę, jak również studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
Bez poprawy standardu życia mieszkańców związanego z mieszkaniami, trudno mówić
o realnej zmianie kształtu ulicy nawet po jej modernizacji.
Przy tym należy podkreślić, o czym w toku konsultacji informowali urzędnicy Urzędu
Dzielnicy, że nie istniała możliwość, by fundusze przeznaczone na modernizację
ulicy Kawęczyńskiej wykorzystać na wykonanie kompleksowego remontu
kamienic. Jest to inne zadanie budżetowe i środki przeznaczone na remonty ulic nie
mogą być zagospodarowane na remont zabudowań. Możliwe jest natomiast wystąpienie
zewnętrznego beneficjenta z wnioskiem o rewitalizację danego obiektu, tak jak uczyniła
to Wyższa Szkoła Menedżerska. Na wniosek szkoły planowana jest rewitalizacja
historycznego obszaru oraz funkcjonalne dostosowanie budynków na obszarze
ograniczonym ulicami: Wojnicka, Otwocka, Kawęczyńska, gdzie przeprowadzone
zostaną prace remontowo-budowlane w ośmiu budynkach.
Remonty kamienic będących w administrowaniu dzielnicy realizowane są z budżetu
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Mieszkańcy mają możliwość złożenia
pisemnego wniosku o rozpatrzenie możliwości wykonania prac remontowych w ich
kamienicy.

PODSUMOWANIE POSTULATÓW
Organizacja ruchu
Mieszkańcy wypowiadając się o sposobie organizacji ruchu na ul. Kawęczyńskiej
zwracali uwagę przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i komfortu
niechronionych uczestników ruchu, nadanie jej faktycznego lokalnego charakteru.
Wśród postulatów, które zdobyły największe poparcie znalazło się ograniczenie
prędkości do 30-40 km/h, ustawienie znaków drogowych przypominających
o ostrożnej i wolnej jeździe i wprowadzenie fizycznych ograniczeń
dla samochodów wymuszających wolniejszą jazdę.
Mieszkańcy uznali za ważną komunikację miejską na Kawęczyńskiej. Postululowali
wprowadzenie preferencji dla tramwajów na skrzyżowaniu ulicy Kawęczyńskiej
i Otwockiej (względem samochodów skręcających z Kawęczyńskiej w lewo).
Jednocześnie jednak zauważono problem blokujących ruch tramwajów
zjeżdżających do zajezdni. Na spotkaniu podsumowującym zasygnalizowano, że jest to
przede wszystkim kwestia wewnętrznych regulacji i organizacji w zajezdni tramwajowej
(zmiana sposobu przyjmowania pojazdów zjeżdżających z trasy) i postulat ten winien być
przekazany przez władze dzielnicy do rozpatrzenia kierownictwu zajezdni.
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Dużą rozbieżność zdań zaobserwowano przy postulatach dotyczących zwężenia jezdni
i poszerzenia chodników. Zwolennicy tych rozwiązań uzyskali stosunkową przewagę nad
przeciwnikami, nie była ona jednak bardzo wyraźna.

Uregulowanie kwestii parkowania
Jedną z najczęściej powracających kwestii podczas konsultacji społecznych było
rozwiązanie problemu parkowania na ul. Kawęczyńskiej. Sprawa ta dotyczy zwłaszcza
weekendów, kiedy odbywają się zjazdy zaocznych studentów Wyższej Szkoły
Menedżerskiej. Miejsca parkingowe, jakie mają do dyspozycji studenci na terenie szkoły
są niewystarczające. W efekcie kierowcy dojeżdżający na zajęcia zastawiają wszystkie
wolne przestrzenie w otoczeniu szkoły, utrudniając poruszanie się pieszym i przejazd
innym samochodom. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo tego mieszkańcy nie
skłaniają się do powiększania liczby miejsc parkingowych wydzielonych na ulicy.
Wskazują na potrzebę rozwiązania kwestii parkowania studentów WSM niezależnie
przez władze szkoły i dzielnicy, na przykład przez utworzenie dodatkowego parkingu
przy szkole służącego studentom (oraz mieszkańcom). Podczas spotkania
podsumowującego Zastępca Burmistrza Jarosław Sarna zgłosił postulat, aby zwiększyć
częstość kursowania tramwajów w weekendowe poranki, tak by zwiększyć komfort
dojazdów komunikacją miejską na zjazdy zaocznych studentów WSM. Według deklaracji
władz szkoły i badanych mieszkańców składy kursujące obecnie w tych porach są
przepełnione. Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego obiecał przeprowadzenie
analizy zapotrzebowania na uruchomienie dodatkowych kursów tramwajowych.
Jak widać na wykresie 1, wyraźna większość mieszkańców obecnych na spotkaniu
podsumowującym opowiedziała się za wydzieleniem równoległych miejsc
parkingowych w zatokach parkingowych, nieco mniejsze poparcie znalazły zatoki
ze skośnymi miejscami, największy i wyraźny sprzeciw wyrażono w stosunku
do prostopadłych miejsc parkingowych.
Wykres 2. Liczba głosów w sprawie rodzaju miejsc parkingowych
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Jednocześnie jednak nie poparto pomysłu zupełnego wyeliminowania parkowania z ulicy
Kawęczyńskiej. Najprawdopodobniej ze względu na wysokie koszty budowy odrzucono
także pomysł utworzenia wielopoziomowego parkingu podziemnego pod ulicą.
Remedium na parkowanie niezgodne z przepisami mieszkańcy upatrują
w zwiększonych kontrolach służb porządkowych (Policji i Straży Miejskiej) oraz
ustawieniu fizycznych barier oddzielających chodniki od miejsc parkingowych.
Na warsztatach postulowano, aby były to słupki, a także stojaki rowerowe, płotki i barierki
odgradzające zieleń miejską. Wyraźne poparcie zyskał postulat uregulowania postojów
samochodów dostawczych przy Bazarze Szmulki, które często blokują ruch.

Dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu
W trakcie konsultacji analizowaliśmy z użytkownikami Kawęczyńskiej problemy, z jakimi
spotykają się poruszając się ulicą Kawęczyńską. Została stworzona długa lista bardzo
konkretnych niedogodności. W odpowiedzi na te niedogodności zostały sformułowane
liczne postulaty, mające na celu uczynić Kawęczyńską ulicą wygodną dla wszystkich
użytkowników, szczególnie tych o specjalnych potrzebach. W trakcie warsztatów
mieszkańcy z dużym przekonaniem popierali wszystkie rozwiązania z tego obszaru.
W trakcie spotkania podsumowującego największe poparcie zyskał postulat
dostosowania przystanków tramwajowych do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. Przystanki takie powinny być podwyższone, by łatwiej było
pokonać odległość do wejścia do tramwaju, mieć obniżone ewentualne krawężniki,
powinna być zastosowana zróżnicowana nawierzchnia płyt chodnikowych „sygnalizująca”
niewidomym koniec chodnika.
Uczestnicy oceniali dwa zaprezentowane rodzaje przystanków: typu wiedeńskiego oraz
przylądkowego (antyzatoka). Mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za
zastosowaniem przystanku typu wiedeńskiego a zdecydowanie odrzucili przystanek
typu przylądkowego. Jest to jedyna sytuacja, kiedy wynik głosowania w trakcie
spotkania podsumowującego jest zaskakujący, ponieważ bardzo odbiega od preferencji,
jakie deklarowali mieszkańcy w trakcie warsztatów. W obu grupach warsztatowych
popierane były oba typy przystanków, z zastrzeżeniem, że typ przystanku będzie musiał
być dopasowany do szerokości jezdni (przystanek wiedeński nie może być zastosowany,
jeśli jezdnia będzie zwężona, przystanek przylądkowy zaś jest niemożliwy
do wprowadzenia, jeśli odległość pomiędzy dwoma pasami torów jest zbyt mała). Trudno
jednoznacznie powiedzieć, skąd taka rozbieżność zdań w trakcie warsztatów i w wyniku
głosowania. Być może z racji na ograniczony czas, kwestia ta nie została wystarczająco
dogłębnie przedyskutowana. Z tego względu kwestia wyboru typu przystanków
tramwajowych powinna być podniesiona w kolejnych etapach konsultacji (deklaracją
Urzędu Dzielnicy o kolejnych etapach konsultacji zamieszczona jest na końcu raportu).
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Wykres 3. Liczba głosów w sprawie rodzaju przystanków

Następnie większościowe poparcie zyskały postulaty ustawienia wiat przystankowych
na przystankach w kierunku centrum oraz skoordynowania z remontem ulicy
remontu i przebudowy wejść do punktów usługowych przy ulicy Kawęczyńskiej.
Choć remont wejść nie leży w zakresie remontu realizowanego przez Urząd Dzielnicy,
mieszkańcy podkreślają potrzebę zainicjowania współpracy przez Urząd Dzielnicy
z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami w celu zsynchronizowania prac
remontowych.

Wymiana nawierzchni
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika jest najbardziej oczywistą potrzebą i była
najczęściej wskazywana w czasie sondy ulicznej. Spośród konkretnych rozwiązań
postulowanych w trakcie konsultacji, w podsumowującym głosowaniu największe
i jednomyślne poparcie zdobył postulat odrestaurowania zabytkowych brukowych
wjazdów do bram (tak jak jest to zrobione na ul. Ząbkowskiej). Mieszkańcy chcieliby
również wykorzystania odzyskanego w czasie remontu bruku do wyłożenia zatok, miejsc
parkingowych czy wykonania pasa spowalniającego przed przejściem dla pieszych (tak
jak zrobiono na ul. Białostockiej czy wyremontowanym w zeszłych latach odcinku
ul. Kawęczyńskiej).
Wiele osób podnosiło kwestię nieużywanego brukowanego torowiska i choć opinie
były różne („koniecznie odrestaurować” lub „zlikwidować”), wszyscy byli zgodni co do
tego, że koniecznie trzeba „coś z tym zrobić”. Obecnie jest to najbardziej nierówny
fragment całej jezdni, robią się tam ogromne kałuże, jest straszny hałas. Uczestnicy
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konsultacji, słysząc, że ten teren jest w gestii Tramwajów Warszawskich, które nie mają
w planach żadnego remontu, podkreślają niedorzeczność sytuacji, w której ulica zostanie
wyremontowana z pominięciem tego newralgicznego fragmentu. Z wypowiedzi
mieszkańców można wnioskować, że wyrównanie brukowanej nawierzchni na starym
torowisku powinno być koniecznie wykonane przy okazji remontu. Wyremontowanie tego
odcinka torowiska byłoby również zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania,
który przewiduje w przyszłości uruchomienie turystycznej linii tramwajowej kursującej
ul. Ząbkowską i Kawęczyńską.

O ile mieszkańcy dość jednogłośnie zabiegali o wprowadzenie bądź przywrócenie
elementów brukowanej nawierzchni, są raczej zdania, że na pasie jezdni powinien zostać
asfalt. Poniższe zestawienie przedstawia rozkład głosów w trakcie spotkania
podsumowującego. Rozkład ten jest zbieżny z wypowiedziami osób w trakcie wywiadów
indywidualnych i warsztatów – tam również większość opowiadała się za
pozostawieniem na jezdni nawierzchni asfaltowej.

Wykres 4. Liczba głosów w sprawie rodzaju nawierzchni jezdni

Jeśli chodzi o nawierzchnię chodnika, nie ma jednoznacznego faworyta, jednak jak
prezentujemy w zestawieniu, znaczna część osób opowiedziała się za niefazowanymi
płytami chodnikowymi a przeciwko kostce bauma.
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Wykres 5. Liczba głosów w sprawie rodzaju nawierzchni chodnika

Poprawa estetyki
Mieszkańcy byli wyjątkowo zgodni w kwestiach dotyczących estetyki ulicy. Zależy im by
mieszkać przy ulicy ładnej i zadbanej, takiej która będzie atrakcyjna również dla
warszawiaków z innych dzielnic i dla turystów. Padały określenia „wizytówka Pragi”,
„najładniejsza ulica Pragi”.
Mieszkańcy są zgodni w tym, aby Kawęczyńska zachowała praski, historyzujący
charakter. Postulują konkretne rozwiązania, które pozwolą na zachowanie takiego
charakteru: ujednolicenie wszelkich elementów wykończeniowych wzdłuż ulicy (jeden typ
latarni, jeden typ koszy na śmieci, słupków, ławek etc., tak by wystrój i mała architektura
była spójna), zadbanie o historyzujący charakter tych elementów, nawiązujący
do przedwojennej Warszawy (latarnie typu pastorałowego, słupki typu „syrenka”)
oraz wprowadzenie zieleni miejskiej.
Mówiąc o historycznym charakterze ulicy, mieszkańcy często podnosili wspomnianą już
kwestię starych torów tramwajowych i kostki brukowej. Zdania w tej kwestii były
podzielone,
byli
natomiast
liczni
mieszkańcy,
którzy
mocno
orędowali
za odrestaurowaniem bruku i zachowaniem brukowanego torowiska jako elementu
zabytkowego i współtworzącego historyczny praski klimat.
Niezwykle silne poparcie zdobył postulat wprowadzenia zieleni miejskiej. Mieszkańcy
proponowali nasadzenie drzew, krzewów i urządzenie klombów. Zieleń uatrakcyjni ulicę
dla korzystających z niej osób, zapewni nieco wytchnienia podczas upalnych dni w lecie.
Rozbieżne opinie wyrazili mieszkańcy odnośnie koloru widma światła latarni
ulicznych. Wśród osób, które wyraziły swoją opinię na ten temat w głosowaniu, nie było
zgodności. Rozkład głosów pokazuje wykres nr 5. Nieco przeważa kolor biały.
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Wykres 6. Liczba głosów w sprawie koloru widma światła latarni ulicznych

Inne
Kategoria „Inne” zgromadziła postulaty niezwiązane bezpośrednio z zakresem robót,
za które odpowiedzialny jest Urząd Dzielnicy, a także te, które trudno było dopasować
tematycznie do wcześniej wydzielonych obszarów. Postulaty poparte przez mieszkańców
są spójne z wyłaniającą się do tej pory wizją ulicy Kawęczyńskiej.
Jednomyślnie poparto postulat, aby skoordynować remont ulicy z innymi pracami,
leżącymi w gestii innych podmiotów i urzędów (np. wymiana instalacji podziemnych,
prace związane z torowiskiem). Pomysł ten pojawił się w kontekście efektywności
prowadzonych
prac,
ograniczenia
uciążliwości
związanych
z
remontami
dla użytkowników Kawęczyńskiej oraz znacznych oszczędności (taniej jest zrobić jeden
duży remont, niż kilkakrotnie rozkopywać ulicę). Związany z tym postulat, który także
otrzymał jednogłośnie poparcie, to udrożnienie kanalizacji burzowej, aby ograniczyć
zalewanie ulicy podczas opadów deszczu.
W trosce o komfort życia mieszkańców ulicy Kawęczyńskiej, wyraźnie poparto również
pomysł likwidacji zawieszenia trakcji tramwajowej z budynków i przeniesienie jej
na słupy oświetleniowo-trakcyjne. Prace te wymagałyby oczywiście ścisłej współpracy
ze strony Tramwajów Warszawskich. Także w gestii Tramwajów Warszawskich (oraz
kierownictwa zajezdni tramwajowej) leży zmiana lokalizacji lub likwidacji tramwajowej
przekładni, tzw. „S-ki”. Jest ona bardzo rzadko wykorzystywana, a przejeżdżające
po niej składy tramwajowe powodują ogromny hałas, który zakłóca spokój mieszkańców.
Uczestnicy konsultacji mieli podzielone zdania w kwestii przygotowania nieczynnego
torowiska pod wprowadzenie turystycznej linii tramwajowej przy okazji planowanego
remontu. Z poparciem spotkał się za to pomysł wprowadzenia monitoringu na
Kawęczyńskiej, choć podczas dyskusji wskazano, iż nie ma on bardzo dużego wpływu
na poprawę bezpieczeństwa na ulicy.
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DEKLARACJE WSPÓŁPRACY
Podczas spotkania podsumowującego padły deklaracje współpracy ze strony
Zarządu Transportu Miejskiego oraz Tramwajów Warszawskich.
Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich zobowiązali się do przekazania pod
rozwagę władzom TW następujących propozycji: zlikwidowanie trakcji tramwajowej
ze ścian budynków i przeniesienie jej na słupy oświetleniowo-trakcyjne, renowacja
nawierzchni niewykorzystywanego torowiska tramwajowego na odcinku
Folwarczna-Ząbkowska, przesunięcie lub likwidacja przekładni tramwajowej,
tzw. „S-ki”. Zastępca Burmistrza Jarosław Sarna zadeklarował, że jeśli pozwoli na to
budżet przewidziany na modernizację ulicy, zostaną podjęte kroki, by uwzględnić
w nim renowację nawierzchni starego torowiska w porozumieniu z Tramwajami
Warszawskimi.
Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego zadeklarował, że w związku
ze zgłoszonymi postulatami zlecone zostanie wykonanie pomiaru zainteresowania
pasażerów porannymi kursami tramwajowymi w weekendy (udostępnienie
dodatkowych składów tramwajowych, by zachęcić studentów do dojeżdżania
na zajęcia komunikacją miejską) oraz analiza korzystania z przystanków
tramwajowych (w kontekście postulowanej zmiany ich lokalizacji).
Postulat zmian w organizacji pracy zajezdni tramwajowej, tak by ograniczyć
uciążliwości w płynności ruchu powodowane przez zjeżdżające do zajezdni
tramwaje, należy przekazać kierownictwu zajezdni tramwajowej.

KOLEJNE KONSULTACJE dot. UL. KAWĘCZYŃSKIEJ
Zgodnie z deklaracją Zastępcy Burmistrza Jarosława Sarny, następne konsultacje
społeczne związane z modernizacją ul. Kawęczyńskiej odbędą się na kolejnych
etapach prac przygotowawczych.
Po stworzeniu koncepcji oraz wizualizacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia będą one dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Dzielnicy PragaPółnoc oraz na stronie internetowej urzędu.
W fazie roboczej przygotowania projektu planowane jest otwarte spotkanie z osobą
przygotowującą projekt modernizacji ulicy.
Następnie, będzie możliwość zgłaszania uwag do gotowego projektu modernizacji
ulicy. Projekt będzie udostępniony do wglądu na stronie internetowej oraz w siedzibie
Urzędu Dzielnicy.
Informacja o kolejnych konsultacjach zostanie zamieszczona na stronach internetowych
Urzędu Dzielnicy oraz w lokalnej prasie.
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