JAKA ULICA ZĄBKOWSKA?
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I. WSTĘP

PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI
Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy Ząbkowskiej zostały

• Wygoda - szeroki chodnik, obniżony krawężnik czy ławka ułatwiają życie

przeprowadzone z inicjatywy Wydziału Rewitalizacji Biura Architektury

nie tylko osobom starszym, lecz także rodzicom z małymi dziećmi lub osobom

i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W ramach Programu

wracającym do domu z ciężkimi zakupami. Każdemu przydadzą się takie

Rewitalizacji planowana jest przebudowa sześciu praskich ulic. Działanie

rozwiązania.

realizowane jest w ramach pilotażowego projektu „Na_Prawa Ulic”, którego
głównym celem jest stworzenie na obszarze rewitalizacji przyjaznej,
bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Przedmiotem

• Zieleń - drzewa i krzewy ładnie wyglądają, tłumią hałas i oczyszczają
powietrze. Zieleni w mieście nigdy za wiele!

konsultacji była koncepcja przebudowy ulicy, przygotowana przez pracownię

• Moje miejsce - lokalne sklepiki czy punkty usługowe tworzą wyjątkowy

DAWOS, a ich celem było zebranie opinii mieszkańców i użytkowników ulic

klimat i sprawiają, że wiele spraw można załatwić tuż pod domem.

na temat zagospodarowania tego fragmentu przestrzeni miejskiej. Prace

Dzielnicowa biblioteka lub klub sportowy to często centrum życia

związane z przebudową ulic planowane są po wypracowaniu ostatecznej

sąsiedzkiego. Gdy takie miejsca są blisko, nie traci się czasu na dojazd.

koncepcji przebudowy/remontu ulic. Projekt przebudowy/remontu ulic
powinien uwzględniać następujące założenia:
• Bezpieczeństwo - odpowiednie rozwiązania pomagają kierowcom
zachować prawidłową prędkość i dają pierwszeństwo pieszym tam, gdzie to
potrzebne. Po dobrze zaprojektowanej ulicy dzieci mogą pójść same do
szkoły, bez obawy, że potrąci je samochód. Albo pojechać rowerem!

• Cisza - wolniej jadące samochody i dużo zieleni to mniej hałasu. A mniejszy
hałas to mniej stresu. Miło też móc spokojnie z kimś porozmawiać na ulicy
bez podnoszenia głosu.
• Stop TIR-om - wielkie ciężarówki nie powinny jeździć po uliczkach
lokalnych, bo stanowią zagrożenie i niszczą nawierzchnię. Ruch tranzytowy
powinien być możliwy tylko na dużych ulicach.
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PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Badaczki miały okazję poznać opinie mieszkańców i użytkowników ulic na

Dlaczego ulice są ważne?

temat stanu istniejącego ul. Ząbkowskiej, co stanowiło punkt wyjścia do

Na ulicach spędzamy dużo czasu, niezależnie od pogody i pory roku.

dalszej

Korzystamy z nich na wiele sposobów i w wielu sytuacjach. Śpieszymy się

rozmowy

na

temat

proponowanej

koncepcji

przebudowy

w następującym zakresie:

w drodze do szkoły czy pracy, albo spacerujemy z rodziną lub z psem.
Uprawiamy sport, wracamy z zakupami, a czasem po prostu spacerujemy bez

•

uspokojenie i zmniejszenie ruchu samochodowego,

•

zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza,

•

polepszenie estetyki ulicy przez uporządkowanie sposobu parkowania

pieszo, autobusem lub tramwajem, samochodem lub rowerem, a czasem

samochodów,

nawet na hulajnodze lub rolkach. Wszystkie te środki transportu trzeba na

celu. Spotykamy się zarówno z sąsiadami, jak też z obcymi ludźmi. To na
ulicach toczy się życie w mieście. Po ulicach poruszamy się w różny sposób:

ulicy zmieścić, pogodzić i sprawić, aby były bezpieczne. Dlatego szczególnie

•

zwiększenie ilości zieleni (drzewa, zieleńce, kwietniki),

•

zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów,

wychodzić naprzeciw licznym potrzebom i sytuacjom, których nie da się do

•

zwiększenie przestrzeni dla lokali gastronomicznych,

końca przewidzieć. Od tego, jak wyglądają ulice, zależy komfort naszego życia

•

wyznaczenie wspólnej przestrzeni dedykowanej integracji społecznej.

ważne jest, aby przestrzeń uliczna była dobrze pomyślana. Musi ona

w mieście i nasze samopoczucie. Dziś ulice wciąż są nieuporządkowane, przez
co nie tylko nie wyglądają ładnie, ale nawet nie możemy się na nich czuć
bezpiecznie.
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PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje społeczne poprzedzała akcja promocyjna, której celem było

Ze względu na wagę i złożoność procesu, w ramach konsultacji społecznych

dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i użytkowników ulicy, dlatego

8 października br. odbyło się dodatkowe, otwarte spotkanie informacyjne

zdecydowałyśmy się na informowanie o procesie na kilka sposobów:

w Centrum Kreatywności Targowa. W trakcie spotkania omówiono cały

•

Plakaty i pocztówki konsultacyjne - rozdystrybuowane w kamienicach
i blokach okolicznych ulic. W wielu miejscach (bramy) rozlokowano
laminowane plakaty;

•

•

Publikacja informacji na temat konsultacji społecznych na Platformie

czyli przedstawicielami pracowni projektowej DAWOS oraz reprezentantami
Urzędu m.st. Warszawy.
Poza tym odbyły się trzy spotkania w namiotach konsultacyjnych

Newsletter do organizacji pozarządowych, animatorów rewitalizacji,

ustawionych na terenie ulic:

Publikacja informacji na temat konsultacji społecznych na miejskim
profilu rewitalizacji - Na_Prawa Warszawa;

•

przebudowy, o której można było porozmawiać bezpośrednio z jej twórcami,

Konsultacji Społecznych oraz portalu społecznościowym Facebook;

aktywnych mieszkańców;
•

proces pilotażu projektu Na_prawa Ulic raz zaprezentowano koncepcję

•

i Targowej,
•

Tablica plenerowa ustawiona na terenie opracowania zawierająca
proponowaną koncepcję, która pełniła również rolę promującą
proces.

18 października (czwartek), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej

24 października (środa), w godz. 11:00-18:00 – róg Ząbkowskiej
i Brzeskiej,

•

27 października (sobota), w godz. 10:00-17:00 – róg Ząbkowskiej
i Brzeskiej.
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PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Mieszkańcy i użytkownicy ulicy mieli możliwość zapoznać się z informacjami

Mieszkańcy chętnie wypowiadali się na tematy poruszane przez badaczki. Ta

prezentowanymi na planszy konsultacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu

forma im się podobała. Rozmowy były bardzo długie, emocjonalne i ważne dla

parkingu przy ulicy Ząbkowskiej 8. Tablica przedstawiała podstawowe

mieszkańców, część osób wracało do punktu konsultacyjnego w celu

założenia projektu wraz z opisem i rysunkiem koncepcji. Plansza znajdowała

dopowiedzenia jeszcze swoich przemyśleń lub poznania opinii sąsiadów.

się na terenie przez cały czas trwania konsultacji społecznych. Po analizie

Badaczki zapisywały ich wypowiedzi i pomysły na formularzach rozmowy.

koncepcji prezentowanej na tablicy lub na stronie internetowej (Platforma

Narzędziem pomocniczym była makieta z ruchomymi elementami. Każdy

Konsultacji Społecznych) każdy mógł napisać wiadomość e-mail, aby

rozmówca miał możliwość ustawienia na makiecie swojej propozycji

przekazać swoją ocenę. Raport stanowi sprawozdanie z przebiegu konsultacji

zagospodarowania ulicy. Nowe ustawienia klocków na makiecie badaczki

społecznych i podsumowuje opinie uczestników. Wypowiedzi zebrane

fotografowały, co stanowi ważny element raportu. Po rozmowie badaczki

w punktach konsultacyjnych, podczas spotkania informacyjnego oraz za

przekazywały ulotkę informującą o projekcie „Na_prawa Ulic” oraz

pośrednictwem wiadomości e-mail uporządkowałyśmy tematycznie. W wielu

pocztówkę konsultacyjną zawierającą podstawowe informacje dotyczące

miejscach przedstawiamy cytaty z wypowiedzi mieszkańców. Warto

harmonogramu i najważniejsze informacje na temat konsultacji społecznych.

przeczytać raport wraz z załącznikiem prezentującym pytania zadane drogą
elektroniczną.

Zainteresowanie

punktami

konsultacyjnymi

było

wystarczająco duże, żeby poznać stanowisko mieszkańców i użytkowników
ulicy Ząbkowskiej.

9

UCZESTNICY KONSULTACJI
W sumie w procesie wzięło udział 328 osób:

•

osoby, które chciały zmian (różne motywacje: przesłanki ekologiczne,
zdrowy styl życia, mieszkańcy, którzy chcą ograniczyć ruch kołowy),

•

30 osób wpisało się na listę obecności na spotkaniu informacyjnym

•

w Centrum Kreatywności Targowa 8.10.2018 r.
•

87 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 18.10.2018 r.

•

65 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 24.10.2018 r.

•

97 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 27.10.2018 r.

•

49 osób przesłało swoją opinię na adres naprawaulic@um.warszawa.pl

•

Spółdzielnia mieszkaniowa, która przesłała swoje uwagi bezpośrednio

na terenie deptaka budki strażniczej w celu monitoringu i szybkiej
interwencji policji, dopuszczenie tylko ruchu zbiorowego, jak na Nowym
Świecie, woonerf na Brzeskiej),
•

z różnymi uczestnikami procesu, z których dało się wyróżnić grupy wg kilku

osoby wahające się i proponujące oswajanie się z tym sposobem
zagospodarowania ulicy poprzez wydłużanie czasu festiwalu (teraz
wspominano, że ulica jest zamykana na sezon wakacyjny - co nie

do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Podczas realizacji konsultacji społecznych miałyśmy okazję rozmawiać

osoby, które się wahały i dawały alternatywne rozwiązanie (np. montaż

odzwierciedla „prawdziwego natężenia i potrzeby korzystania z tej ulicy”).
Miejsce zamieszkania uczestników konsultacji, ułożone w kolejności od
najczęściej spotykanych osób w punktach konsultacyjnych:

kluczy.
Stanowisko dot. koncepcji:

•

osoby mieszkające na Ząbkowskiej,

•

osoby mieszkające w ścisłym sąsiedztwie (Brzeska, dalsze części
Ząbkowskiej, Targowa),

•

przeciwnicy,

•

przeciwnicy stawiający warunki (np. „do momentu rozwiązania sytuacji

•

osoby z Targówka,

poza Ząbkowską jestem na nie, po zaproponowaniu dobrych rozwiązań

•

osoby mieszkające na Pradze, ale w dalszych częściach dzielnicy,

jestem na tak”),

•

osoby spoza Pragi/osoby niezadeklarowane.
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KALENDARIUM
dystrybucja informacji promocyjnych w terenie // od 1 października 2018 r.
spotkanie informacyjne w Centrum Kreatywności Targowa // 8 października 2018 r.

punkt konsultacyjny z makietą na rogu ulic Ząbkowskiej i Targowej // 18 października 2018 r.

punkt konsultacyjny z makietą na rogu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej // 24 października 2018 r.

punkt konsultacyjny z makietą na rogu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej // 27 października 2018 r.

zakończenie konsultacji społecznych // 28 października 2018 r.
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ULOTKA, PLAKAT, TABLICA INFORMACYJNA
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MAKIETA
W trakcie realizacji konsultacji społecznych badaczki posługiwały się
makietą proponowanej koncepcji. Elementy te były ruchome i można
było je porównywać oraz przekładać. Podczas rozmowy
z użytkownikami ulic badaczki prezentowały na makiecie koncepcję
oraz zachęcały do ocenienia proponowanych rozwiązań lub
stworzenia swojej wersji projektu. Niewiele osób zdecydowało się na
samodzielne wprowadzanie zmian. Wolało o nich opowiadać, niż
projektować na modelu.
Fascynujące dla mieszkańców było obserwowanie na makiecie:
•
•
•

ulicy w uproszczeniu (porównywanie wysokości budynków),
możliwość poznania innej perspektywy (z lotu ptaka),
zapoznania się z bryłą nieistniejących budynków,
dopuszczonych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Podczas procesu mieszkańcy używali makiety głównie poglądowo.
W swoich koncepcjach rozmieszczali dodatkowe elementy zieleni
bądź aranżowali ogródki lokali usługowych.
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II. STRESZCZENIE

JAKA ULICA ZĄBKOWSKA?
Omawiana koncepcja wywołała bardzo dużo emocji, zarówno pozytywnych,

Silna grupa uczestników konsultacji to żarliwi przeciwnicy koncepcji

jak

zamknięcia ulicy, a w konsekwencji wszystkich proponowanych rozwiązań,

i

negatywnych.

Temat

jest

dla

mieszkańców

bardzo

trudny

i wielowątkowy. Mają za sobą dużo doświadczeń, którymi chętnie się dzielili.
Spora grupa uczestników konsultacji opowiadała się za zamknięciem ulicy.
Jednak niewiele osób popierało pomysł w takiej formie, w jakiej został
zaprezentowany (alternatywne propozycje zostały opisane w dalszej części

które bezpośrednio zależą od tej decyzji.
Mieszkańcy zadawali sobie pytanie, jaki charakter powinna mieć Ząbkowska.
„Pasaż z kawiarniami, czy spokojna, zamknięta ulica mieszkalna?”

raportu). Mieszkańcy widzieli zalety tego rozwiązania, przede wszystkim

Wiele osób zastrzegało, że jakiekolwiek zmiany powinny być poprzedzone

w postaci zmniejszenia hałasu generowanego przez samochody pędzące po

poprawą organizacji ruchu w dzielnicy, czyli przede wszystkim otwarciem

bruku oraz emisji spalin. Podobała im się również wizja nasadzenia drzew

brakującego

wzdłuż ulicy oraz wygospodarowanie dodatkowego miejsca dla pieszych.

Śródmiejskiej.

Jednak dużo kontrowersji budziło zablokowanie przejazdu, które w oczach
rozmówców

grozi

paraliżem

komunikacyjnym

całej

Szmulowizny.

Jednocześnie obawiali się, iż byłoby to zachętą do gromadzenia się

fragmentu

Trasy

Świętokrzyskiej

oraz

Obwodnicy

Część osób mylnie utożsamiała proces konsultacji nowych rozwiązań
przestrzennych dla ulicy z opiniowaniem kolejnej edycji Festiwalu Otwarta
Ząbkowska.

i spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej przez osoby uciążliwe
społecznie (a w konsekwencji do wielu innych patologicznych zachowań).

Koncepcja mogłaby zostać zrealizowana dopiero po wcześniejszym

Rozmówcy snuli nieciekawe wizje, powołując się na swoje doświadczenia

spełnieniu szeregu różnych warunków, szczegółowo rozpisanych w dalszych

z wakacji.

częściach raportu.
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III. REKOMENDACJE

REKOMENDACJE
W związku z licznie zgłaszanymi przez mieszkańców obawami, że remont
ulicy

nie

będzie

przeprowadzony

z myślą

o nich

(pod

6.

turystów,

Realizowanie częstych kontroli w celu utrzymania czystości
i porządku na ulicy.

deweloperów…), należy w pierwszej kolejności zadbać o ich bieżące potrzeby.

7.

Zrealizowanie projektów dotyczących poprawy jakości podwórek.

W tym celu opracowałyśmy zestawienie ważnych działań, które mogą

8.

Podniesienie poczucia bezpieczeństwa

wpłynąć na postawy oraz zachowanie różnych użytkowników ulic. Dzięki

9.

Poprawa standardu życia mieszkańców kamienic (sukcesywne

temu zostaną oni przygotowani do dalszych zmian.
1.

Regularne sprzątanie ulicy.

2.

Ścisła współpraca z policją i strażą miejską (m.in. piesze patrole,
reakcja służb po zgłoszeniu mieszkańców).

3.

podłączanie budynków do C.O, bramy, domofony, wymiana okien,
usuwanie grzyba).
10.

Wspieranie

rzemiosła

oraz

drobnych

usług

(przemyślana

i dopasowana do mieszkańców polityka dot. lokali usługowych).

Wzmożenie interwencji dotyczących: nadużywania alkoholu na
ulicach, śmiecenia, nielegalnego parkowania, hałasowania oraz
wyścigów jednośladów.

4.

Poprawa jakości oświetlenia na terenie ulicy Ząbkowskiej.

5.

Realizowanie szybkich napraw elementów zniszczonych lub zużytych
(m.in. domofony, bramy, wymiana żarówek w latarniach).
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REKOMENDACJE
Kolejnym krokiem powinno być odpowiednie przygotowanie infrastruktury

Ważną kwestią jest również kultura organizacji wydarzeń na ulicy. Zarówno

wokół ulicy, kampanie informacyjne i edukacyjne:

w czasie festiwali, jak i w mniejszej skali, w lokalach usługowych. Badaczki
zebrały w punktach oczekiwania mieszkańców, których przestrzeganie

1.

Kontynuowanie idei zamykania ulicy na okres wakacyjny.

2.

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na odcinku

powinno być podstawą budowania pozytywnych relacji sąsiedzkich między
zainteresowanymi stronami:

ul. Ząbkowskiej z zabytkowym brukiem.
3.

4.

5.

Stworzenie informacji na temat rozwoju infrastruktury drogowej

1.

Dostosowanie głośności wydarzenia do skali ulicy - ograniczona

w okolicy (wyraźna i zrozumiała kampania informacyjna dla

pierzejami przestrzeń publiczna posiada specyficzną akustykę,

mieszkańców oraz osób korzystających z tej ulicy).

znacznie różniącą się od otwartych placów, czy skwerów. W miarę

Przeprowadzenie

wśród

dzieci,

młodzieży

i dorosłych

możliwości wskazana jest rezygnacja ze wzmacniaczy.

akcji

edukacyjnych na temat prawidłowego parkowania, bezpiecznej jazdy

2.

Przestrzeganie ciszy nocnej.

na rowerach.

3.

Skrupulatne

informowanie

Zrealizowanie akcji informacyjnej na temat przewidzianych remontów

wydarzeniach

(z wyprzedzeniem).

wraz z zawiadomieniami o utrudnieniach w ruchu i terminach prac.

zamykania przejazdu bądź o innych utrudnień w ruchu kołowym.

6.

Zrealizowanie projektów dotyczących poprawy jakości podwórek.

7.

Wypracowanie

z właścicielami

kawiarni,

pubów,

4.

W

o

planowanych

szczególności

o planach

Zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla uczestników
wydarzenia.

restauracji

wspólnego regulaminu współdzielenia przestrzeni z mieszkańcami.

mieszkańców

5.

Zapewnienie służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.

6.

Sprawne posprzątanie po zakończeniu wydarzenia.
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REKOMENDACJE DOT. REALIZACJI REMONTU
1.

2.

Docelowo, po spełnieniu warunków poprawy infrastruktury drogowej

9.

i organizacji ruchu samochodowego oraz komunikacji publicznej zmiana

dobrze

charakteru ulicy może być wdrożona zgodnie z koncepcją.

patologicznych.

Dopuszczalna prędkość maksymalna powinna wtedy zostać ograniczona

10.

do 20 km/h.
3.

4.

Należy zadbać o taki dobór modeli ławek i ich lokalizacji, aby były
widoczne,

oświetlone

i nie

zachęcały

do

zachowań

Przy urządzaniu skwerku przy ul. Brzeskiej należy pomyśleć o toalecie
publicznej oraz o wyposażeniu dla różnych grup wiekowych.

Należy przeanalizować możliwość wydzielenia osobnej drogi dla

11.

Skwer powinien być dostępny od strony ul. Ząbkowskiej.

rowerów.

12.

Należy wynieść całe skrzyżowanie z ul. Brzeską.

Należy zadbać o poprawne dołączenie trasy rowerowej do istniejącej

13.

Warto wprowadzić Miejski System Informacji o historii ulicy,

infrastruktury.
5.

Należy wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe zieleń sadzić w gruncie.

6.

Należy zadbać o dobór odpowiednich gatunków zieleni, wytrzymałych na

rozwiązaniach komunikacyjnych, regulaminie ulicy.

warunki miejskie, w miarę możliwości łącząc misy drzew w grupy.
7.

Rośliny w donicach powinny być wykorzystane w ostateczności,
w miejscach, gdzie nasadzenie w gruncie nie będzie możliwe w żadnym
wypadku.

8.

Należy zachować balans między ingerencją w zabytkową tkankę bruku
a poprawieniem jakości przemieszczania się po niej pieszo oraz na
rowerze.
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IV. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

GENEZA KONCEPCJI
Rozwiązania proponowane w koncepcji zostały oparte na założeniach

Dlaczego tak się zadziało?

wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, opisanych na

Powodów jest kilka, wielu uczestników konsultacji społecznych aktywnie

stronie 6 tego raportu (punkty: bezpieczeństwo, wygoda, zieleń, moje

brało udział we współtworzeniu festiwalu lub badaniach na rzecz tego

miejsce, cisza, stop TIR-om).

projektu.

Obowiązującym

dokumentem

Plan

Koncepcja zakłada zagospodarowanie ulicy, które mogłoby funkcjonować

Centrum.

na tym obszarze przez cały rok. Bazuje ona na założeniach, które

Dopuszcza on przekształcenie omawianego odcinka ul. Ząbkowskiej lub

sukcesywnie były wypracowywane przez mieszkańców i uczestników

jego części w deptak z ograniczonym ruchem kołowym.

wydarzeń Festiwalu Otwarta Ząbkowska. Pierwsze działania odbyły się już

Podczas realizacji konsultacji społecznych badaczki odnotowały błędne,

w roku 2015. Przez kolejne lata Festiwal wracał na ulicę. W kwietniu

ale dość częste utożsamianie sposobu zagospodarowania ulicy (zamknięcia

2017 roku na jeden dzień została ona eksperymentalnie zamknięta

połączenia z ul. Targową) z festiwalem i wydarzeniami okolicznymi

i zaprojektowana z mieszkańcami w ramach projektu „Żywa Ulica”. W tym

(Festiwal Otwarta Ząbkowska).

roku ten fragment ulicy został zamknięty na ponad 60 dni. Przez ten czas

Zagospodarowania

planistycznym

Przestrzennego

dla

jest

obszaru

Miejscowy
Praga

na ulicy odbywał się Festiwal Otwarta Ząbkowska. Pod koniec jego trwania
Przez cały proces konsultacji społecznych „Jaka ulica Ząbkowska?”

przeprowadzono badania dotyczące zaproponowanego rozwiązania.

uczestnicy odwoływali się do własnych doświadczeń, obserwacji
z wakacyjnego projektu. Wpływało to bardzo mocno na ocenę koncepcji.
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FOTORELACJA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

spotkanie informacyjne w Centrum Kreatywności Targowa
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FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

1 punkt konsultacyjny

1 punkt konsultacyjny
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FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

2 punkt konsultacyjny

2 punkt konsultacyjny
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FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

3 punkt konsultacyjny

3 punkt konsultacyjny
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
Podczas rozmów, mieszkańcy poruszali wiele tematów, które wpływają na ocenę
obszaru ulicy.
Poniżej przygotowałyśmy zestawienie obrazujące kontekst:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

w okolicy występuje wiele problemów społecznych takich jak narkomania,
alkoholizm, ubóstwo, bezdomność. Rozmówcy stwierdzili, że mocno
“wpływają” one na funkcjonowanie ulicy,
sąsiedztwo komisariatu, który w oczach mieszkańców nie spełnia swoich
zadań (część osób była przekonana, że jest nieczynny),
sąsiedztwo Centrum Leczenia Uzależnień, wg. mieszkańców w okolicy
gromadzą się osoby korzystające z tego miejsca,
sąsiedztwo szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi (dzieci co rano
w drodze do szkoły mijają osoby nietrzeźwe, śpiące na terenach zieleni
i w bramach),
miejsce jest dobrze skomunikowane (tramwaj, autobusy, metro, dworzec
kolejowy),
powstają nowe mieszkania na Ząbkowskiej, Brzeskiej oraz na terenie
Konesera,
bezpośrednio przy ul. Ząbkowskiej mają powstać nowe budynki - plomby,
przy ulicy Ząbkowskiej znajdują się budynki, które nie są podłączane do
centralnego ogrzewania, wymagające remontów generalnych,
po ulicy spaceruje dużo wycieczek turystów, kierujących się do Konesera,
na Bazar Różyckiego, Muzeum Warszawskiej Pragi, szukając „srebrnego
domu” lub idących na pyzy,

•
•
•
•

•
•

w ciągu ostatnich lat powstała szeroka oferta usług (głównie
gastronomicznych) o charakterze ponadlokalnym.
niedokończona obwodnica śródmiejska,
bariery w postaci torów kolejowych z trzech stron obszaru, co wpływa na
ograniczoną liczbę połączeń drogowych tej części miasta,
mieszkańcy postrzegają działania miasta, które kierowane są do "innych".
Zamknięcie Ząbkowskiej „to robienie z Pragi getta, do którego nie da się
wjechać.”
problemy komunikacyjne w okolicy - zakorkowane ulice Kijowska,
Markowska i Targowa,
ul. Radzymińska jako trasa wjazdowa dla osób z miejscowości
podwarszawskich (omijanie korków w al. Solidarności).

Ten fragment ulicy już był wielokrotnie zamykany, m.in. przy okazji Festiwalu
Otwarta Ząbkowska, obchodów świąt dzielnicowych, np. Dni Pragi. Dlatego
mieszkańcy mają wyobrażenie, jak sprawdza się takie rozwiązanie: „doświadczenie
tego lata pokazało, że ma to sens!”. Jednak jest to też problematyczne, ponieważ
automatycznie łączą niedogodności, które pojawiały się przy okazji kilku edycji
festiwalu z zamknięciem ulicy. Jednak często są to zjawiska, których nie powoduje
samo jej zamknięcie, a raczej fakt odbywania się festiwalu (hałas od głośnej
muzyki, problem ludzi oddających mocz w bramach i na podwórkach, śmieci na
ulicy).
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POTRZEBY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI
Uczestnicy konsultacji dużo mówili o potrzebie poprawy czystości na ulicy.

„Czy nad zamknięciem ulicy nie można się zastanowić dopiero PO zbudowaniu

Wiązałoby się to z jednej strony z większym zaangażowaniem służb

alternatywy?”

porządkowych,

regularnym

sprzątaniem

(„kompleksowe

sprzątanie

przynajmniej raz w tygodniu”), ale również bieżącym reagowaniem na zastaną
sytuację oraz na zgłoszenia mieszkańców. Z drugiej strony na rozwiązaniu
problemów z obecnością osób mierzących się z różnego rodzaju problemami
i patologiami,

takimi

jak

narkomania,

alkoholizm

czy

bezdomność.

„Od-menelujcie ulicę: monitoring, patrole, brak miejsc ciemnych i ukrytych, gdzie
można sikać, pić, wymiotować, demolować itd. Wystawiajcie mandaty za psie
kupy!”. Problem jest rozległy i złożony, jednak mieszkańcom wystarczyłyby na
początek proste rozwiązania, takie jak „zabezpieczenie podwórek bramami domofony” czy „edukacja społeczności (odpowiedzialność za swoje otoczenie)”.

Przed rozpoczęciem wprowadzania zmian uczestnicy konsultacji chcieliby
poznać „alternatywną trasę dla tranzytu”, widzieć ukończone „inwestycje które
są rozbabrane albo niezaczęte - np. od pół roku nieotwarty odcinek Trasy
Świętokrzyskiej, czy wciąż w planach, od tylu lat, Aleja Tysiąclecia.” „Proponuję
skoordynować realizację zmian albo z (1) otwarciem obwodnicy Śródmieścia na
odcinku Rondo Wiatraczna - Radzymińska, albo z (2) otwarciem ostatniego
odcinka Trasy Świętokrzyskiej. Zmniejszy to ewentualny negatywny wpływ na ruch
tranzytowy i negatywny odbiór inwestycji przez niektóre osoby”.
„Najpierw zainwestujcie szanowni Ojcowie Miasta w system komunikacyjny
centrum Pragi, a potem poddajcie rozmaite rozwiązania pod dyskusję i konsultacje

Rozmówcy

widzą

potrzebę

zmniejszenia

ruchu

„bezwzględnie trzeba uspokoić ruch, bo się nie nadaje do życia”.

samochodowego:

mieszkańców”.
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DIAGNOZA - CHARAKTERYSTYKA ULICY
Podczas konsultacji społecznych badaczki pytały uczestników o aktualną ocenę ulicy
Ząbkowskiej, w celu zidentyfikowania bieżących problemów, które mogłyby stanowić
ważny kontekst dla planowanego przedsięwzięcia (przebudowy ulicy). Główne wady
ulicy, które wymieniali mieszkańcy to hałas, pochodzący przede wszystkim z dwóch
źródeł (samochody jadące po bruku i wieczorne imprezy) oraz brak porządku, zarówno
w rozumieniu czysto fizycznym (śmieci, psie odchody) jak i społecznym (osoby
nadużywające alkoholu na ulicy, bezdomni załatwiający w krzakach oraz w bramach
swoje potrzeby fizjologiczne). Zwracają uwagę, że chodniki są wąskie - „to zmora”,
brakuje miejsca dla pieszych. „Nie dość, że chodniki są wąskie, to nieustannie są zastawione
przez restauracyjne potykacze.” Dodatkowo rowerzyści niechętnie jadą po krzywej
nawierzchni, uciekając z niej na chodnik. Ruch samochodowy jest duży. Mimo
nawierzchni brukowej ulica służy przejazdom tranzytowym, jako alternatywa dla
zakorkowanej al. Solidarności. Użytkownicy nie czują się tu bezpiecznie. Narzekają na
brak reakcji odpowiednich służb na zgłoszenia różnego typu.

„Służby miejskie nie

wywiązują się z obowiązków: policja nie podchodzi, nawet nie wysiadają z samochodu do osób
pijących piwo na ławkach”.
Po prawej stronie przygotowano zestawienie wyrazów, które najczęściej padały z ust
rozmówców w punktach konsultacyjnych.
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DIAGNOZA - CHARAKTERYSTYKA ULICY
Osoby, które brały udział w konsultacjach podkreślały, że główną zaletą ulicy
Ząbkowskiej jest jej zabytkowy, „praski” charakter. „Szkoda tego zabytkowego
i urokliwego miejsca na bycie hałaśliwą i niebezpieczną trasą tranzytową”.
Doceniają zachowane ślady przeszłości, w postaci nawierzchni brukowej
i pozostałej kamieniarki (krawężniki, wykończenie przejazdów bramnych),
historycznych budynków oraz śladach po torach tramwajowych. Pasjonaci
interesujący się historią tego obszaru uznają za walor oś widokową ulicy oraz
historyczną zabudowę.
Zwracają uwagę, że ogólny stan ulicy i ich poczucie bezpieczeństwa
poprawiły się, mimo iż wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Dużą rolę
odgrywają tu nowe usługi, głównie lokale gastronomiczne, które generują
ruch również po zmroku. „lokale gastronomiczne dbają o otoczenie i podnoszą
prestiż”, dzięki temu „ulica żyje”.
Doceniają dobrą komunikację w bezpośrednim sąsiedztwie. „Komunikacją
można dojechać prawie wszędzie. Rowerem często nawet szybciej”.
Po prawej stronie przygotowano zestawienie wyrazów, które najczęściej
padały z ust rozmówców w punktach konsultacyjnych.
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DIAGNOZA - UŻYTKOWNICY
Osoby biorące udział w konsultacjach zdefiniowały następujące grupy
użytkowników ulicy Ząbkowskiej:
•

mieszkańcy,

•

turyści,

•

„hipsterzy”,

•

goście lokali gastronomicznych,

•

osoby pod wpływem alkoholu,

•

osoby pod wpływem narkotyków,

•

bezdomni,

•

osoby spoza obszaru (z Marek, z Zielonki).

Z rozmów wynikało, że ulica powinna być projektowana przede wszystkim
z myślą o mieszkańcach, ale nie można zapomnieć o osobach z okolicy, dla
których jest to ważny odcinek w codziennej komunikacji.
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DIAGNOZA - ZACHOWANIA LUDZI
Na ulicy, poza zwykłym codziennym życiem, charakterystycznym dla miasta

Oddawanie moczu jest problemem rozciągającym się poza grupę osób

(poruszanie się do pracy, szkoły, robienie zakupów, spacery) uczestnicy

uzależnionych od alkoholu. W czasie organizowanych różnego rodzaju

konsultacji zauważyli szereg zachowań, które definiują jako “patologiczne”.

wydarzeń, zarówno na ulicy, jak i w lokalach gastronomicznych, regularnie

Pojawiają się narkomani (niektórzy wręcz są przekonani, że dochodzi tam do
nielegalnych transakcji i handlu narkotykami), którzy zostawiają specyficzne
śmieci, takie jak strzykawki na skwerze przy komisariacie oraz w okolicy
zieleńca przy ul. Targowej.

dochodzi do wzmożonego zanieczyszczania bram i podwórek uryną.
Oficjalnie organizatorzy w tym roku mieli umowę z właścicielami lokali
gastronomicznych, aby Ci udostępniali swoje toalety publicznie. Jednak
informacja

o

tym,

zdaniem

mieszkańców,

nie

była

odpowiednio

rozpropagowana. Istnieje obawa, że część osób (np. bezdomni) nie
W tych miejscach sporo jest również osób nadużywających alkoholu. Są

skorzystaliby z takiej możliwości, nawet gdyby o niej wiedzieli. Aby

problematyczni, gdyż hałasują, załatwiają się i wymiotują zarówno na ulicy,

przeciwdziałać tym procederom, w części budynków udało się doprowadzić

jak i w sąsiednich bramach oraz podwórkach. Często można natknąć się na

do zamontowania bram i domofonów, jednak w znacznej mierze szybko

takie osoby, które śpią w przypadkowych miejscach. W czasie letniego

zostały zniszczone.

festiwalu gromadzili się głównie na tymczasowych meblach w zamkniętej
części ulicy. “Obsiadali ławki, donice oraz stoły ping - pongowe, często zostając
tam do rana”. Mieszkańcy idąc do pracy musieli się przedzierać przez
pozostałości po wieczornych i nocnych imprezach - porozrzucane puszki
i butelki oraz śpiących ludzi. „Wieczorem był folklor - spali bezdomni”.

Wszystkie wymienione wyżej zachowania mają negatywny wpływ na
poczucie bezpieczeństwa użytkowników ulicy. „Menele rzucają kamienie
w okno jak się zwraca uwagę”. Dodatkowo jest ono obniżane przez
niewystarczające reakcje służb porządkowych na zaistniałą sytuację. „Granda
- nie ma patroli”.
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DIAGNOZA - HAŁAS
Mieszkańcy skarżyli się na uciążliwy hałas. Za dnia powodują go przede

Stąd narodziło się wiele obaw, czy ta sytuacja nie będzie się powtarzać, gdy

wszystkim samochody, które mimo bruku często jeżdżą z niedozwoloną

ulica zostanie zamknięta na stałe. Część z rozmówców postulowała unikanie

prędkością i jest ich bardzo dużo. „Hałas od kostki”.

budowania scen, które zachęcałyby do organizacji hałaśliwych wydarzeń. Na

Część osób skarżyła się na hałas wywołany przez pędzące jednoślady
- „motory - broń akustyczna”.

pierwszym spotkaniu pojawiały się nawet pomysły, aby stworzyć regulamin
ulicy, który zabraniałby przebywania na niej po 22 oraz zakazywał sprzedaży
alkoholu wieczorami.

Wieczorem i nocą źródłem hałasu są imprezy. Zarówno te legalne
- w lokalach gastronomicznych jak i nielegalne - picie alkoholu po bramach.
„Nie da się spać, bo hałasy z lokali”. Problem ten pojawia się każdego dnia,
jednak szczególnie nasila się weekendami.
Dodatkową uciążliwością były imprezy plenerowe, organizowane w sezonie
letnim. Organizatorzy często posługiwali się wzmacniaczami, których moc
według mieszkańców była niedostosowana do skali przestrzennej wąskiej
ulicy śródmiejskiej. „Za głośne imprezy - huk i wibracje”.
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DIAGNOZA - SAMOCHODY
Ruch samochodowy
Natężenie ruchu samochodowego na ul. Ząbkowskiej jest bardzo duże.

W odczuciu osób, które rozmawiały z badaczkami, jest deficyt miejsc

Wyjazd na ul. Targową jest jednym z zaledwie kilku połączeń Szmulowizny

parkingowych na tym obszarze - „brakuje miejsc parkingowych (nawet

z resztą Warszawy. Alternatywne wyjazdy są bardzo często zakorkowane

płatnych)”. Jednak mieszkańcy są świadomi, że jest to problem, który nie jest

(al. Solidarności, wąska ul. Kijowska z jednym pasem dla ruchu - „czy buspas na

łatwy do rozwiązania. „Przed klatką schodową z 10-15 mieszkaniami nie jest

Kijowskiej jest naprawdę potrzebny?”). Z ul. Białostockiej w ul. Targową jest

możliwe wyznaczenie miejsc parkingowych dla każdego z mieszkań. Ja już się z tym

możliwość skrętu jedynie w prawo - „trudny wyjazd z całego obszaru”. Często

pogodziłem i nie mam samochodu”.

próbują się tędy przedostać do miasta osoby wjeżdżające w ul. Radzymińską,
jadąc spod Warszawy. „Jeden samochód - jedna osoba i duży ruch
międzydzielnicowy”. Dodatkowo jest to trasa przejazdu autobusów
komunikacji miejskiej. „Bezwzględnie trzeba uspokoić ruch, bo się nie nadaje do

Obecnie samochody stoją zaparkowane wszędzie, gdzie się da, mimo braku
wyznaczonych miejsc - często nielegalnie. W konsekwencji zastawiają
chodniki, niszczą nawierzchnię, utrudniają przejazd. „Nie ma miejsca dla ludzi wąskie chodniki, zastawione”.

życia”, skarżyła się mieszkanka ulicy.
Dodatkowym problemem są dostawy, których na omawianym odcinku jest

Parkowanie
Na ulicy jest niewiele miejsc parkingowych, a budynki są stare i nie posiadają

bardzo dużo. Ciężarówki, mając kłopot z zatrzymaniem się w pobliżu miejsca
docelowego, są zmuszone stawać tak, że czasowo blokują ruch pieszy bądź

garaży podziemnych. Część mieszkańców ma możliwość parkowania na

kołowy. „Problem z bagażówkami - nie ma gdzie się zatrzymać żeby wyładować

podwórkach swoich kamienic. Inni korzystają z płatnego parkingu.

meble”.
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DIAGNOZA - ZIELEŃ
Obecnie na ulicy nie ma drzew. Jedyne tereny zielone to zieleniec

Badaczki podczas rozmów odnotowały wiele opinii mieszkańców na temat

„z aniołkami” znajdujący się przy ul. Targowej oraz nowo urządzony skwerek

braku zieleni w okolicy. Rozmówcy argumentowali to w sposób następujący:

przy ul. Brzeskiej.
•

tłumienie hałasu i spalin,

Pierwszy z nich porośnięty jest rzadkimi krzewami i roztacza nieprzyjemne

•

wydzielenie przestrzeni dla pieszych,

zapachy ludzkiego moczu i psich odchodów. Jest to jedyne miejsce w okolicy

•

tworzenie klimatu,

niebędące czyimś podwórkiem, gdzie mieszkańcy z sąsiedztwa mogą

•

umożliwienie spędzania czasu na ulicy w sezonie letnim.

wyprowadzać swoje czworonogi. Zdarza się, że w krzakach śpią odurzone
osoby.
Skwer na rogu ul. Ząbkowskiej i ul. Brzeskiej powstał stosunkowo niedawno,
na miejscu parkingu samochodowego przy komisariacie. Obecnie na jego
wyposażenie składa się jedynie kilka ławek, które nie cieszą się wielką
popularnością, “przesiadują tam głównie osoby, które skorzystały ze
wsparcia społecznego i szybko się upili”.
W sezonie letnim w trakcie festiwalu pojawiają się w wielu miejscach drzewa
i krzewy w donicach. Tymczasowa zieleń jest urządzana przy ogródkach
kawiarnianych poszczególnych restauracji.
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DOŚWIADCZENIA MIESZKAŃCÓW
Badaczki podczas rozmów odnotowały oceny dotyczące festiwalu, który odbywał się w tym roku w sezonie letnim. Poniżej przedstawiamy
wypowiedzi z podziałem na pozytywne i negatywne opinie. Mieszkańcy podczas rozmów okazywali rozczarowanie pracą służb dbających
o porządek podczas wakacji. Ich zdaniem policja oraz straż miejska nie wywiązywała się ze swoich obowiązków.

MINUSY

PLUSY
●

„coś się działo”,

●

brak możliwości przejazdu,

●

były atrakcje dla dzieci,

●

na ławkach spali bezdomni i pijani,

●

zachodziła integracja przy stołach

●

głośno,

ping-pongowych,

●

„sikali, srali i wymiotowali”,

●

było na czym przysiąść,

●

nie było toi toi (ludzie nie wiedzieli o możliwości

●

było kolorowo,

●

pojawiła się drezyna,

●

ulica była zielona.

bezpłatnego korzystania z toalet w knajpach, a osoby
nietrzeźwe i tak by tam nie weszły),
●

brak programu przez cały czas trwania wakacji,

●

wydarzenia były pojedyncze.
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WARIANTY KOMUNIKACYJNE ZĄBKOWSKIEJ
W czasie konsultacji poza rozmówcami popierającymi całkowite zamknięcie

•

ul. Ząbkowskiej oraz przeciwnikami tej idei wypowiadało się sporo osób,
które uważały, że najlepsze będzie rozwiązanie kompromisowe. Jednak ich
propozycje były bardzo różne i zanotowano cały wachlarz możliwości.
Badaczki ułożyły je od najmniej ingerującego w stan obecny po znacznie
bardziej restrykcyjne ograniczenia niż proponowane przez projektantów.
•

tak jak jest teraz (bez zmian),

•

tak jak jest teraz, ale z ograniczeniem prędkości,

•

zakaz wjazdu samochodów osobowych spoza Szmulowizny,

•

przejazd dla mieszkańców, autobusów i dostaw,

•

przejazdy dla autobusów,

•

wjazd dla mieszkańców i dostaw,

•

przejazd dla tramwajów (lub tramwajów turystycznych),

•

wjazd tylko dla mieszkańców, bez dostaw,

•

zakaz wjazdu dla mieszkańców i dostaw,

•

tunel pod Ząbkowską (obsługujący komunikację zbiorową

zwiększenie przestrzeni dla pieszych, zwężenie ulicy (transport
zbiorowy),

•

zakaz wjazdu powyżej 2,5 t,

•

ruch jednokierunkowy (w stronę ulicy Targowej),

•

zamykanie ulicy na sezon letni lub na weekendy,

•

zamykanie ulicy w godzinach szczytu,

•

na wydarzenia (Festiwal Otwarta Ząbkowska, Obchody Dni Pragi).

i samochodową),
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ANALIZA KONCEPCJI - PRZEKSZTAŁCENIE ULICY W DEPTAK
Najważniejszym tematem rozmów było zamknięcie odcinka ulicy dla ruchu

2.

Obawy

kołowego. Pomysł ma swoich gorących zwolenników i zagorzałych
przeciwników. Postawa odnośnie tego elementu rzutowała na odbiór całej
koncepcji oraz na szereg wynikających z niego rozwiązań.

Rozmówcy wyrażali niepokój związany z zamknięciem ulicy głównie
z powodu dwóch zjawisk - potencjalnych problemów komunikacyjnych oraz
niepożądanych zachowań użytkowników ulicy, które pamiętają z wakacji.

1.

Zamknięcie ulicy

Badaczki odnotowały bardzo silne grupy zwolenników i przeciwników tej idei.

Komunikacja

Jednak kluczowa była rozmowa z mieszkańcami. Część z nich, mimo

Obawy miały przede wszystkim osoby, które na co dzień korzystają

początkowej niechęci, dzięki dyskusji i analizie szerszego kontekstu tej

z samochodu, przedstawiając różne argumenty przeciw: „będzie trudny

decyzji rozwiała sporą część obaw, z którymi przyszła do punktu. Oczywiście

wyjazd, bo są korki na Kijowskiej i Targowej”, „za ważny szlak komunikacyjny”, „to

była też silna grupa rozmówców, nastawionych negatywnie, którzy zostali

nie jest miejsce do wypoczynku, tylko węzeł komunikacyjny”. Również

przy swoim zdaniu, jednak na tle wszystkich stanowili mniejszość. Oni

użytkownicy komunikacji publicznej obawiali się, że autobusy w czasie

podchodzili do sprawy najbardziej emocjonalnie. „Jest to zgotowanie

wakacji, mimo sezonu urlopowego i ograniczonego natężenia ruchu w całej

armagedonu tysiącom mieszkańców Szmulek i okolic oraz tym, którzy nas

Warszawie,

odwiedzają.” Osoby, które pozytywnie oceniały koncepcję stwierdzały, że

ul. Targową „trzy razy wolniej”.

jadąc

objazdami,

będą

pokonywały

trasę

przecinającą

zmiany należy „robić już i nie czekać dłużej”. „Tego trzeba w Warszawie bezpiecznych uliczek dla ludzi”. „Jestem za tym, aby fragment Ząbkowskiej
zamienił się w deptak na stałe. Wakacje w mieście miały inną jakość, a moje dzieci
do tej pory pokazują, gdzie sadziły kwiatki i trawki”.
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ANALIZA KONCEPCJI - PRZEKSZTAŁCENIE ULICY W DEPTAK
Zachowania użytkowników

„Nie widzę powodu zamykania Ząbkowskiej, bo obciąży to inne ulice jak np.
Białostocka. Nie mam ochoty mieć pod oknami autostrady.”

Jeden z maili od mieszkańców zgłaszających swoje uwagi do koncepcji
rozpoczynał się od zwrotu: Tworząc „zagłębie imprezowe (...)", co dobrze

3.

Inne propozycje ograniczenia ruchu

obrazuje błędne, ale dość częste utożsamianie zamykania ulicy z festiwalem i

Sporo osób proponowało zamykanie czasowe: „może tylko weekendami”,

wydarzeniami mu towarzyszącymi. „Może być zamknięta, ale żeby nie było

„sezonowo - na 3 miesiące”, „może lepiej ograniczyć o jakichś porach”, „tak jak do

hałasów - muzyki, żadnych scen”, „wszelkie festiwale, Otwarte-Zamknięte

tej pory - na wakacje”, „wakacyjny sezon, super. Poza tym okresem ten odcinek nie

Ząbkowskie itp. zamieniają hałas przejeżdżających pojazdów na hałas klientów

będzie żył”. Alternatywą były ograniczenia możliwości przejazdu jedynie dla

barów i wszechobecny śmietnik panujący po zakończeniu wydarzeń”.

pojazdów uprzywilejowanych, mieszkańców czy komunikacji miejskiej:

Pojawiały się również komentarze, które świadczą o tym, że część

„otwarta dla autobusów, chyba że będzie jeździć Brzeską”, „przejazd tylko dla

mieszkańców ulicy ma poczucie, że proponowane zmiany nie są skierowane

autobusów i mieszkańców”, „kompromis - chociaż autobus 138”, „tak jak na

do nich, tylko do turystów bądź właścicieli punktów usługowych: „Mam

Nowym Świecie” lub zamknięcie na „środkowym odcinku, zachowując

smutne wrażenie, że utworzenie deptaka na Ząbkowskiej posłuży jedynie

wjazd/wyjazd do Targowej” czy „nie zamykać tylko ograniczyć tonaż”.

restauratorom i osobom bez stałego zatrudnienia”.
Wśród rozmówców dało się zauważyć wyraźną zależność opinii od ich
miejsca zamieszkania. Mieszkańcy odcinka między ul. Targową a ul. Brzeską
w większości popierali pomysł zamknięcia ulicy. Jeśli nie na stałe, to czasowo.
Z kolei osoby mieszkające dalej od Targowej częściej uważały ten pomysł za
nietrafiony.

Pojawiały się również głosy za bardziej restrykcyjnym ograniczeniem ruchu
na ulicy, niż proponują autorzy koncepcji: „Powinna być bezwzględnie
zamknięta dla ruchu motorowego. Dostawy mogą być wykonywane wózkami.
Samochody zaś mieszkańców mogą być parkowane w innych miejscach,
a mieszkańcy dojść do swoich domów na piechotę - tak samo jak to wygląda np. na
Starym Mieście”, „wjazd tylko dla mieszkańców, dostawy nie”.
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ANALIZA KONCEPCJI - STREFA ZAMIESZKANIA
Projektanci koncepcji zaproponowali wprowadzenie na omawianym odcinku

Nie przekonywały ich do końca argumenty o planowanej poprawie jakości

ul. Ząbkowskiej takich zasad, jakie obowiązują w strefach zamieszkania, czyli

nawierzchni, poprzez wyrównanie i piaskowanie kostki: „rowerzyści nie chcą

połączenie ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego w jednej

jeździć po bruku i trudno im się dziwić, wyznaczmy im pas środkiem albo przy

współdzielonej przestrzeni, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz

chodniku z utwardzoną nawierzchnią”. „Powinna zostać wyznaczona trasa dla

bezwzględne pierwszeństwo pieszych.

rowerów”, „rowerzyści z chodnika”. Należy „rozszerzyć chodniki maksymalnie lub

Te rozwiązania spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Głównie wśród
rozmówców, którzy poparli zamknięcie połączenia z Targową, jednak
stanowiły atrakcyjną alternatywę również dla części osób niezgadzających
się na całkowite zablokowanie przejazdu. Pojawiały się również głosy
sprzeciwu: „ulica to ulica, żadnego chodzenia”.
Problematyczny był temat bruku, który jest objęty ochroną konserwatora

zrobić wszystko na jednej wysokości”. „Proponuję, aby nawierzchnia jezdni między
szynami tramwajowymi była wykonana z gładkiej nawierzchni, aby ułatwić ruch
rowerowy, który znacząco wzrośnie po oddaniu kładki pieszo-rowerowej przez
Wisłę na przedłużeniu ulicy w kierunku Śródmieścia“.
W czasie rozmów powracał temat zapewnienia ciągłości trasy rowerowej.
Obecnie „brak przejazdu rowerowego przez Targową - do rozwiązania”.

zabytków. Rozmówcy obawiali się z jednej strony ingerencji w historyczną
tkankę („lepiej nie ruszać bruku”, „obawiam się, że szlifowanie bruku zabierze kilka
centymetrów”, “będzie ślisko w zimie”), a z drugiej widzieli liczne niedogodności.
„bruk barierą dla rowerzystów”, „bardzo ciężko się po nim chodzi”.
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ANALIZA KONCEPCJI - FUNKCJONOWANIE PRZESTRZENI
Według koncepcji na obu końcach obszaru objętego opracowaniem mają się

Pojawiły się głosy proponujące wykorzystanie zabytkowych torów

znaleźć niewielkie place miejskie, o wyróżnionej nawierzchni, podkreślające

tramwajowych. Część osób widziała tam zrekonstruowany tramwaj, który

wyjątkowy charakter ulicy. Większość rozmówców popierających zamknięcie

rzeczywiście kursowałby na krótkim odcinku („tramwaj w relacji dworzec

ulicy była również przychylnie nastawiona do tej idei. Jednak zgłaszali uwagi,

- dworzec”), inni proponowali „umieszczenie na szynach tramwajowych drezyn,

co według nich mogłoby się na nich odbywać. „Plac od strony ulicy Targowej ma

które stałyby się mobilnymi parkletami i symbolem miejsca”.

zbyt bogaty program. Nie da się tego wszystkiego zrobić na raz. Trzeba coś wybrać.
W wakacje najlepiej działały stoły do tenisa stołowego i warto, aby zmiany poszły
w tym kierunku”; „wydarzenia, które się odbywają nie powinny korzystać ze
wzmacniacza“, byle nie „za głośne imprezy - huk i wibracje”. „Ulica dla

Wśród

przesłanych

wiadomości

e-mail

odnotowałyśmy

propozycję

zaznaczenia torów w miejscach, gdzie obecnie są zalane asfaltem - „na placach
planowanych od strony Targowej i Brzeskiej można optycznie zaznaczyć dawne
położenie torów tramwajowych”.

mieszkańców! Rozumiem, że miasto chce zrobić z niej serce Pragi, dobrze - ale nie
zróbcie z niej imprezowni (głośna muzyka! picie alkoholu! brud i smród!). Tego nie

Parklety i sceny powinny być ogólnodostępne. W trakcie wakacji służyły

chcemy”.

seniorom jako miejsce spotkań i bardzo sobie to chwalili.

„Zapewnienia o powstaniu większej liczby sklepów na Ząbkowskiej po jej
zamknięciu dla samochodów są niezwykle kuszące, acz wszyscy wiemy, że
nierealne. Obecnie na odcinku pomiędzy Targową a Brzeską pozostał się jeden
sklep spożywczy - piekarnia i warzywniak na terenie bazaru. Wszystkie inne
zostały wyparte przez wszelkiej maści restauratorów mogących sobie pozwolić na
wyższe czynsze”.*

*

część rozmówców brała udział w konsultacjach dot. lokali usługowych na
Pradze. Sugerowali wpleść wyniki z tamtego procesu.
www.konsultacje.um.warszawa.pl/handlowe_ulice_pragi
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ANALIZA KONCEPCJI - MAŁA ARCHITEKTURA I OŚWIETLENIE
Projektanci przewidzieli oświetlenie „historycznego odcinka” ulicy systemem
lampionów, podobnym do tego, jaki mieszkańcy znają z letnich festiwali. Ta
propozycja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Alternatywnym rozwiązaniem
proponowanym przez rozmówców były pastorałki lub inne latarnie
o historycznym wyglądzie. Większość zgodziła się, że dobre oświetlenie jest
kluczowe. Pomaga zapobiegać nieprzyjemnym sytuacjom oraz dewastacji
i zanieczyszczaniu okolicy, tworzy wymarzony „klimat”.

Poza ławkami zgłaszano pomysły na doposażenie ulicy w elementy takie jak:
•

toaleta publiczna,

•

toalety dla psów, psie pisuary,

•

pojedyncze elementy wyposażenia dla dzieci (“takie jak na
Bulwarach”),

•

elementy wodne - „jakieś sadzawki”,

•

stojaki rowerowe.

Tematem kontrowersyjnym były ławki. Mieszkańcy mają złe doświadczenia
z meblami do siedzenia, które były wystawione pilotażowo w czasie festiwalu
Otwarta Ząbkowska - „stoły do ping - ponga i ławki służyły głównie menelom”.
Sporo osób rzeczywiście zgadzało się z tym, że są one niezbędne w całym
mieście i szukało rozwiązań umożliwiających pogodzenie tej potrzeby
z zapobieganiem patologii, np. „ławki nie zachęcające do siedzenia w grupach”,
„krótkie, żeby nie dało się na nich spać”, „chowane na noc”. Jednak według
niektórych to nie ławki są problemem: „ludzie śpią na chodnikach nawet jak nie
ma ławek. To nie meble są problemem. np. na Targowej nie ma gdzie usiąść,
a ludzie i tak spożywają alkohol”.
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ANALIZA KONCEPCJI - ZIELEŃ I SKWER PRZY BRZESKIEJ
Koncepcja zakłada na fragmentach, na których nie ma nawierzchni brukowej

Inni usiłowali wywalczyć ich zdaniem rozsądniejsze rozwiązania, takie jak

posadzenie drzew w dwóch szpalerach. Z kolei na odcinku historycznym (z

„rezygnacja z drzew w donicach na rzecz rozpłytowania fragmentów brukowanej

brukiem) zaaranżowanie zieleni w donicach.

nawierzchni i nasadzeń w gruncie”.

Znakomita większość rozmówców popiera zazielenienie tego fragmentu ulicy
- „proponowane placyki wyposażone w zieleń na pewno uatrakcyjnią ulicę”.

Skwer przy Brzeskiej

Zastrzeżenia zgłaszało kilka grup. W pierwszej kolejności przeciwnicy

Projektanci w ramach koncepcji przearanżowali skwer na rogu ulicy Brzeskiej

zamykania Ząbkowskiej dla ruchu kołowego, bo wg ich opinii po prostu nie

i Ząbkowskiej. Część rozmówców ciepło wspominała już nieistniejący w tym

ma miejsca na drzewa. „Sam powycinam te drzewa, żeby był przejazd”. Po drugie

miejscu parking, jednak większości pomysł zmian się podoba. Obiekcje

osoby zainteresowane przywróceniem jak najbardziej historycznego

budziło stworzenie na nim placu zabaw. Część osób uważała, że jest tam za

charakteru Ząbkowskiej, argumentując to tym, że drzewa tam nigdy nie rosły

mało miejsca, inni wspominali, że jest zbyt niebezpiecznie jak dla małych

i nasadzenia przekłamywałyby historię.

dzieci („leżą strzykawki i ludzkie odchody”, „po zabudowaniu zieleni z aniołkami

Zwolennicy drzew widzieli tam „klasyczną zieleń - szpalery np. platanów”,

stanie się psim wychodkiem”). Jeszcze inni mówili, że nie ma takiej potrzeby, bo

w łączonych misach, „aby stworzyć masę zieleni”, ale „nie tylko drzewa, również

w okolicy jest kilka tego typu przestrzeni. Pojawiały się odmienne propozycje,

krzewy”, „żywopłoty wzdłuż jezdni”.

takie jak stoły do ping ponga, stoliki szachowe, tężnia, siłownia plenerowa,

Zieleń w donicach była przyjmowana ze sceptycyzmem - „zieleń w donicach -

strefa work out i fontanna.

zachowawcze rozwiązanie, mieszkańcy nie chcą imitacji”. Część osób
przystawała na nią tylko z braku lepszego rozwiązania.

Dodatkowo zwracano uwagę, że sąsiadujący chodnik jest za wąski
i proponowano „zwężenie jezdni na Brzeskiej przy skwerku” oraz wyniesienie
całego skrzyżowania ulic.
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V. ZAŁĄCZNIKI

WIADOMOŚCI E-MAIL
Na kolejnych stronach raportu przedstawiono wiadomości e-mail, które
przesłane zostały przez osoby zainteresowane tematem konsultacji
społecznych. Badaczki usunęły z treści wiadomości podpisy oraz słowa
wstępu. Pozostała treść e-maili (bez ingerencji w pisownię) została
przekopiowana.
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PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
• Koncepcja jest dostępna na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl/koncepcja_przebudowy_ul_zabkowskiej
• Raport z konsultacji społecznych jest dostępny na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_ulica_zabkowska
• Warto śledzić informacje dotyczące rewitalizacji na stronie internetowej: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
• Warto śledzić profil na portalu społecznościowym poświęcony rewitalizacji: www.facebook.com/RewitalizacjaWarszawa/
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DZIĘKUJEMY!
KONSULTACJE
SPOŁECZNE
Realizatorki konsultacji społecznych i raportu:
Ludwika Ignatowicz, Matylda Gąsiorowska

