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O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne pn. „Jaki skwer między Kępną a Jagiellońską?”, 

odbywające się na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, składały się 

z dwóch etapów:

• diagnostycznego, służącego analizie obecnego stanu i sposobów 

użytkowania skweru oraz zebraniu opinii i potrzeb mieszkańców 

na jego temat. W ramach tego etapu pytaliśmy ich o to, co robią na 

skwerze (jak z niego najczęściej korzystają), co sądzą o jego obecnym 

stanie (co w nim lubią, a co im w nim przeszkadza) oraz jakie mają 

potrzeby dotyczące skweru (czego im na nim brakuje i co chcieliby 

w nim zmienić, żeby lepiej spełniał ich oczekiwania);

• projektowego, mającego na celu wypracowanie i skonsultowanie 

koncepcji jego zagospodarowania. Koncepcja zagospodarowania stała 

się bazą do stworzenia projektu wykonawczego dla części skweru. 

O CO PYTALIŚMY?

W ramach etapu diagnostycznego konsultacji prowadziliśmy obserwacje 

w terenie (podczas wszystkich spotkań z mieszkańcami odbywających 

się na skwerze, a także poza nimi. Wnioski z obserwacji znajdują się na 

stronie 6 raportu) oraz rozmawialiśmy z:

• najważniejszymi interesariuszami procesu (instytucjonalnymi, 

społecznymi i prywatnymi) – podczas tzw. spotkań wydobywczych,

• okolicznymi mieszkańcami i użytkownikami skweru – podczas spotkań 

na skwerze odbywających się w ramach punktów informacyjno-

konsultacyjnych oraz spotkania warsztatowego z udziałem 

architektów (to ostatnie spotkanie miało też częściowo charakter 

projektowy). 



Obszar objęty konsultacjami społecznymi. Opracowanie na podkładzie Google Maps: JAZ+Architekci



ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA

Podczas rozmów z mieszkańcami przedstawialiśmy uwarunkowania 

rzutujące na możliwości projektowe i tempo wprowadzania zmian na 

skwerze. Do najważniejszych uwarunkowań, które miały wpływ na kształt 

koncepcji i musiały być brane pod uwagę podczas konsultacji, należały: 

• zapisy obowiązujących i tworzonych dokumentów planistycznych 

obejmujących obszar skweru. Obowiązujące studium dla Warszawy 

określa część skweru jako obszar planowanej drogi (Nowo-

Jagiellońskiej). Od 2018 roku trwają prace nad nowym studium, ale 

dopóki ten dokument nie zostanie uchwalony, należy przestrzegać 

istniejących zapisów. Dla skweru i jego okolic jest też przygotowywany 

plan miejscowy (odbyły się już konsultacje społeczne dotyczące jego 

zapisów). Jego uchwalenie nastąpi prawdopodobnie w 2020 roku, ale 

co ważne z punktu widzenia konsultacji, ustalenia planu nie mogą być 

sprzeczne z zapisami studium;

• różny stan własnościowy działek wchodzących w jego skład. Część 

działek jest własnością m.st. Warszawy, część – Skarbu Państwa, co 

wpływa na możliwości wprowadzania zmian na skwerze;
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• bardzo zły stan gruntu na skwerze, potwierdzony przeprowadzonymi 

na nasze zlecenie badaniami;

• zrealizowane i planowane na skwerze inwestycje wynikające 

m.in. z projektów do budżetu obywatelskiego. Na skwerze 

funkcjonują już obecnie siłownia plenerowa i tzw. pragórka, których 

nie ma powodu z niego usuwać. Na realizację czekają z kolei dwa 

projekty mieszkańców zgłoszone w poprzednich edycjach budżetu 

obywatelskiego (Kolejne zielone skwery Pragi i Praskie zielone 

skwery) zakładające m.in. remont chodnika, uporządkowanie terenu, 

montaż latarni, budowę naturalnego placu zabaw, ustawienie ławek i 

koszy na śmieci oraz nasadzenia roślin;

• dostępny budżet na realizację zmian. 

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2794?user=
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15282?user=


Układ drogowo-uliczny ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Widoczna jest 
planowana droga zbiorcza (Nowo-Jagiellońska) przechodząca przez skwer. Źródło: architektura.um.warszawa.pl/studium

https://architektura.um.warszawa.pl/studium


Mapa własności gruntów (kolor żółty – m.st. Warszawa, kolor czerwony – Skarb Państwa). Źródło: mapa.um.warszawa.pl

https://mapa.um.warszawa.pl/


WNIOSKI Z OBSERWACJI TERENOWYCH

Skwer leżący między Kępną, Jagiellońską i Wrzesińską na Pradze-Północ 

znajduje się raczej na uboczu i służy głównie mieszkańcom najbliższej 

okolicy, zwłaszcza budynku przy Kępnej 2b. Do niedawna był użytecznym 

skrótem nad Wisłę (który umożliwiał dłuższe spacery), ale budowa 

w Porcie Praskim zablokowała przejście. 

Obecny stan skweru zniechęca do korzystania z niego, dlatego zdecydowana 

większość osób, które się na nim pojawiają, jedynie przez niego przechodzi 

(nawet jeśli jest z psem na spacerze) lub przejeżdża. Na dłużej zatrzymują 

się jedynie dzieci (najczęściej, by pobawić się na siłowni), niektórzy 

właściciele psów (by zwierzęta miały czas się wybiegać), użytkownicy 

działek (np. opiekunowie żyjących tam gołębi) i osoby spożywające alkohol 

(na wale albo tzw. pragórce w centralnej części skweru).

Skwer w zasadzie nie posiada infrastruktury sprzyjającej dłuższemu pobytowi 

– brakuje ławek (zlikwidowano je na prośbę mieszkańców z powodu 

odbywających się tam libacji) i koszy na śmieci, nie ma oświetlenia itp. 

Na skwerze nie ma miejsc do siedzenia, z których mogłyby skorzystać osoby 

starsze – da się przysiąść jedynie na niektórych sprzętach siłowni albo 

pragórki. 

Dotkliwym problemem skweru jest też niskiej jakości roślinność 

(uschnięte krzewy i drzewa, w niektórych częściach – wyłącznie 

chwasty lub brak jakiejkolwiek zieleni). Skwer jest zaśmiecony 

i zaniedbany (w „trawie” leżą śmieci i psie odchody, pragórka

domaga się odświeżenia, a wykładzina na siłowni jest poprzerastana 

chwastami). Poza sporadycznymi przypadkami mieszkańcy, 

korzystając ze skweru, ograniczają się do ścieżek –„trawa” służy 

w zasadzie jedynie zwierzętom. 

Ścieżki na skwerze są miejscami/czasami niezdatne do chodzenia 

(chodnik na wale się urywa, brakuje wejść na wał, a ścieżka idąca 

środkiem skweru jest zbyt wąska, źle wykonana, błotnista 

i brudząca). W kilku miejscach na skwerze widoczne są też wyraźne 

przedepty (np. przy wale i w rogu Kępnej i Wrzesińskiej).

Na skwerze nie widać natomiast żadnych aktów wandalizmu 

(zepsutych sprzętów itp.).
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Stan skweru przy Kępnej. Fot. Anna Kotowska i Katarzyna Pliszczyńska (wrzesień 2019)



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych  //  13 września 2019

punkt informacyjno-konsultacyjny na skwerze   //  14 września (sobota), godz. 11-14

punkt informacyjno-konsultacyjny na skwerze //  18 września (środa), godz. 16-19 

przesyłanie opinii mejlowo //  od 13 września do 20 października

spotkanie z architektami na skwerze  // 21 września (sobota), godz. 11-14 

spotkanie z architektami w SP nr 50  //  10 października (czwartek), godz. 18-20
prezentacja wstępnej koncepcji zagospodarowania skweru

KALENDARIUM

punkt konsultacyjny na skwerze //  16 października (środa), godz. 16-19

prezentacja koncepcji zagospodarowania skweru w SP nr 50  //  29 października (wtorek), godz. 18-20
zakończenie konsultacji społecznych

etap 
diagnostyczny

konsultacji

etap 
projektowy 
konsultacji

obserwacje terenowe*  //  od 13 września do 27 października
*najdłuższa ciągła obserwacja odbyła się 27 września w godzinach 16.30-18.00



Punkt informacyjno-
konsultacyjny

na skwerze
(18 września 2019).

Fot. Katarzyna
Pliszczyńska

Spotkanie
z architektami

na skwerze
(21 września 2019).

Fot. Tomek Kaczor

Spotkanie 
z architektami
na skwerze 
(21 września 2019). 
Fot. Tomek Kaczor

Spotkanie 
z architektami
na skwerze 
(21 września 2019). 
Fot. Tomek Kaczor



CO USŁYSZELIŚMY? 



UCZESTNICY

W konsultacjach wzięło udział około 125 osób. W zdecydowanej 
większości byli to użytkownicy skweru zamieszkujący budynek przy 
Kępnej 2b (bezpośrednio z nim sąsiadujący) lub jego najbliższe okolice. 

Wśród uczestników dominującymi grupami byli 30-i 40-latkowie (często 
z małymi dziećmi) oraz seniorzy. Nie mieliśmy natomiast szansy 
porozmawiać z nastolatkami (poza pojedynczymi osobami) – w czasie 
spotkań nie zaobserwowaliśmy ich nigdzie na skwerze.

Naszymi rozmówcami najczęściej byli właściciele psów wyprowadzający 
je na spacer albo opiekunowie dzieci. W rozmowach uczestniczyły też 
dzieci poniżej 10 roku życia, które pojawiły się na skwerze, by się 
pobawić, pojeździć na hulajnodze itp., oraz użytkownicy działek na wale 
(mieszkańcy budynku przy Kępnej 2b i gołębiarze).

Inaczej niż by to wynikało z naszych obserwacji prowadzonych 
na skwerze, stosunkowo niewielu uczestników konsultacji pojawiało się 
na nim tylko po to, żeby dokądś przejść. Ta pozorna rozbieżność wynika 
z faktu, że uczestnikami konsultacji w dużej części były osoby, które 
pojawiły się na skwerze celowo (z myślą o przekazaniu swojego głosu 
w konsultacjach) i które dużo korzystają ze skweru (np. właściciele psów 
i opiekunowie dzieci).

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób odwiedzających punkty informacyjno-konsultacyjne na skwerze 
(14 i 18 września 2019)

tylko tędy 
przechodzę

17%

ćwiczę na 
siłowni

18%

spędzam czas z 
dziećmi

25%

wyprowadzam 
psa
25%

coś innego (działka, 
gołębie, sanki itp.)

15%

CO TUTAJ ROBIĘ?



OPINIE I POMYSŁY

ZALETY SKWERU

Z rozmów z użytkownikami skweru wynikało, że – choć generalnie nie 
lubią tej przestrzeni w obecnym kształcie – to doceniają niektóre jej 
cechy lub elementy. Najczęściej pozytywnie oceniane były przez nich:

• siłownia plenerowa (choć niektórym przeszkadzał jej brzydki wygląd 
– zarośnięte chwastami podłoże itp.);

• pragórka, czyli miejsce zabaw stworzone przy udziale mieszkańców 
na zboczu wału (choć wiele osób było rozgoryczonych faktem, że 
pragórka często wykorzystywana jest nie przez dzieci, a przez osoby 
pijące tam alkohol);

• niezorganizowana, „łąkowa” zieleń (choć zdecydowana większość 
rozumiała, że jakość roślinności na skwerze jest rażąco niska);

• otwarta przestrzeń skweru;

• działki na wale (mimo że w większości są ogrodzone, część z nich jest 
zaśmiecona, a część użytkowana przez osoby nadużywające 
alkoholu); duża część użytkowników tolerancyjnie wypowiadała się 
na temat bywalców działek (gołębiarzy); grupa mieszkańców 
budynku przy Kępnej 2b ma tam ogrodzony plac zabaw;

• skwer jako dogodny skrót (do niedawna również nad Wisłę) i miejsce 
dla psów.

WADY SKWERU

W czasie rozmów z mieszkańcami z reguły jako pierwsze pojawiały się 
negatywne opinie na temat obecnego zagospodarowania skweru. 
Użytkownikom najczęściej przeszkadzały: 

• problem alkoholowy (znacznie rzadziej: narkotykowy) i związany z nim 
hałas, bałagan i obawa części mieszkańców o bezpieczeństwo; 
słyszeliśmy o częstych głośnych libacjach na wale, na terenie działek, 
na pragórce i przy siłowni, a także o kilku przypadkach zgonów, 
np. z przedawkowania;

• nieporządek na skwerze, w tym niesprzątane psie odchody;

• źle wykonana nawierzchnia ścieżki biegnącej środkiem skweru (pyląca, 
gdy jest sucho, a błotnista w czasie deszczu);

• wygrodzone działki na wale, w tym panujący tam nieporządek, palenie 
śmieci, picie alkoholu, a znacznie rzadziej: stali użytkownicy działek 
(gołębiarze);

• zaniedbana zieleń, czyli chwasty pokrywające znaczną część skweru;

• zły stan gleby (skwer w dużej części jest pozbawiony roślinności, 
z gruntu wystają kawałki betonu i innych odpadów budowlanych);

• brak cienia i drzew, które mogłyby go zapewnić;

• brak koszy na śmieci i psie odchody oraz ławek (choć te ostatnie miały 
wielu przeciwników ze względu na złe doświadczenia z przeszłości).



OPINIEOPINIE I POMYSŁY

POTRZEBY WZGLĘDEM SKWERU

Najbardziej widoczną potrzebą mieszkańców było stworzenie na 
skwerze miejsca do zabawy dla dzieci. Dobrze, by plac zabaw był 
ogrodzony, dawał trochę cienia, był urządzony w stylu podobnym do 
pragórki oraz żeby odpowiadał nie tylko najmłodszym dzieciom 
(jak pragórka), lecz także starszym, które z braku alternatyw muszą 
bawić się na siłowni. Do najczęściej zgłaszanych pomysłów na elementy 
placu należały: szałasy albo inne konstrukcje, w których można się 
chować, tyrolka, sprzęty do wspinania (ścianka, pająki), tunele. 
Niektórzy prosili też, by na placu znalazły się ławki.

Niemal równie ważną potrzebą użytkowników była poprawa roślinności 
(poprzez dodanie drzew i krzewów, wymianę trawy czy stworzenie łąki 
kwietnej). Poza pojedynczym głosem mieszkańcy chcieli zachować 
naturalny/dziki charakter skweru, pasujący do charakteru Starej Pragi. 
Zdecydowana większość mieszkańców miała świadomość, że przed 
sadzeniem roślin najpierw należy wymienić grunt na skwerze. 

Użytkownicy skweru często, choć nie bez obaw i wyraźnego sprzeciwu 
niektórych mieszkańców budynku przy Kępnej 2b, prosili o ławki. 
Przeważnie jak najdalej od okien budynku (np. na wale). 

Kolejną często wymienianą potrzebą były kosze na śmieci i psie 
odchody. Mieszkańcy proponowali przy tym, by na skwerze ustawić 
tabliczki zachęcające do sprzątania po psach, a dla psów stworzyć 
ogrodzony wybieg (albo przynajmniej zapewnić możliwość, by psy nadal 
mogły korzystać ze skweru). 

Widok na plac zabaw – propozycja zawarta we wstępnej koncepcji zagospodarowania 
skweru. Rys. Maja Stanosz

Mieszkańcy zgłaszali też potrzebę zamontowania oświetlenia (nierzadko 
w parze z monitoringiem).
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Kluczowa dla użytkowników skweru była naprawa ścieżki biegnącej jego 
środkiem, naprawa i przedłużenie chodnika na wale, zrobienie 
bezpiecznych wejść na wał i stworzenie ścieżek w miejscu przedeptów. 
Przy okazji rozmowy o funkcjach komunikacyjnych mieszkańcy podnosili 
też potrzebę przywrócenia dostępu do Portu Praskiego oraz remontu 
parkingu przy Jagiellońskiej, poszerzenia znajdującego się przy nim 
chodnika i pozbycia się z niego wraków (większość osób podnoszących 
temat parkingu zgłaszała przy tym gotowość opłacania swojego miejsca).

W odniesieniu do działek na wale użytkownikom skweru najczęściej 
wystarczyłoby ich uporządkowanie, ale wiele osób, w tym grupa 
mieszkańców użytkująca działkę z placem zabaw, optowała dodatkowo za 
ich otwarciem, a część – za uspołecznieniem (np. poprzez stworzenie tam 
ogrodu społecznościowego, miejsca do grillowania itp.). 

Obecność gołębiarzy na działkach nie przeszkadzała większości 
mieszkańców, choć kilka osób (z budynku przy Kępnej 2b) mocno 
oponowało przeciw wszystkim nielegalnym użytkownikom działek 
(głównie ze względu na alkohol, palenie śmieci i hałas).

Pojedynczy mieszkańcy zgłosili ponadto takie pomysły na 
zagospodarowanie skweru: górka saneczkowa, toaleta publiczna, stacja 
rowerów miejskich (przy Kępnej), kort tenisowy, miejsce do gry w 
badmintona, tor do gry w boule, tor do biegania, tor hulajnogowy, 
pumptrack, stoliki szachowe, tężnia, trzepak, punkt gastronomiczny.

Znaczna część mieszkańców wyrażała też sprzeciw wobec ewentualnej 
budowy Nowo-Jagiellońskiej (uwzględnionej w studium).

Widok na skwer od strony skrzyżowania Kępnej z Wrzesińską – propozycja zawarta we 
wstępnej koncepcji zagospodarowania skweru. Rys. Maja Stanosz



WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU

Na bazie uwag mieszkańców zgłoszonych w czasie konsultacji 
(osobiście i mejlowo) powstała wstępna koncepcja zagospodarowania 
skweru. Zakładała ona przede wszystkim: 

• uporządkowanie przestrzeni, w tym parkingu przy Jagiellońskiej 
oraz ścieżek, a także dodanie nowych chodników (w miejscu 
istniejących przedeptów),

• uzupełnienie roślinności (wymiana murawy, nowe drzewa i krzewy),

• otwarcie ogródków działkowych,

• powstanie nowego miejsca do zabawy dla dzieci w różnym wieku 
(w postaci placu zabaw i górki saneczkowej),

• postawienie miejsc do siedzenia, oświetlenia i koszy na śmieci. 

UWAGI DO WSTĘPNEJ KONCEPCJI

Mieszkańcy pozytywnie przyjęli zmiany zaproponowane we wstępnej 
koncepcji zagospodarowania skweru, poprosili jednak o wprowadzenie 
do niej kilku zmian. Najczęściej prosili o: 

• uwzględnienie w koncepcji historii lokalnej (związanej z tzw. kolejką 
jabłonowską, która biegła niegdyś przez teren skweru), np. w postaci 
tablicy informacyjnej, ław stylizowanych na podkłady kolejowe czy 
zabawek o tematyce kolejowej na placu zabaw;

• dostawienie ławek, np. wzdłuż ścieżki na przedłużeniu Kępnej;

• zmianę niektórych zabawek na placu zabaw, tak aby umożliwiały 
zabawę kilku osobom jednocześnie;

• zwiększenie liczby miejsc na parkingu przy Jagiellońskiej;

• objęcie skweru monitoringiem miejskim. 

Ponadto pojawiły się też pojedyncze głosy dotyczące m.in. postawienia 
na siłowni sprzętów do ćwiczeń dla osób starszych, pozostawienie części 
skweru bez oświetlenia, stworzenia przestrzeni zdatnej do organizacji 
wystaw plenerowych, dostawienia koszy na śmieci i psie odchody czy 
podwyższenia górki saneczkowej.

OPINIE I POMYSŁY



WNIOSKI I REKOMENDACJE



OSTATECZNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU

Na podstawie uwag do wstępnej koncepcji zgłoszonych przez 
mieszkańców na etapie projektowym konsultacji powstała ostateczna 
koncepcja zagospodarowania skweru.

Zgodnie z koncepcją skwer zachowa swój dotychczasowy charakter, 
ale w miejsce chwastów pojawi się murawa, na skwerze znajdą się też 
nowe krzewy i drzewa (jesiony, platany i klony). Te ostatnie dadzą 
trochę cienia, którego obecnie bardzo brakuje na skwerze. 

W rogu skweru, bliżej Wrzesińskiej, stanie naturalny i osłonięty 
roślinnością plac zabaw służący dzieciom w różnym wieku. Znajdą się 
na nim m.in. drewniane huśtawki, zabawki do wspinania czy wiklinowe 
chatki. Na plac będzie można bez problemu wjechać z wózkami, 
a opiekunowie znajdą na nim kącik dla siebie (z ławkami otoczonymi 
zielenią). 

Nieopodal placu zabaw, na przedłużonym zboczu wału powstanie mała 
górka saneczkowa, z której będzie można korzystać zimą.

Siłownia plenerowa i tzw. pragórka stworzona przy współudziale 
mieszkańców zostaną odświeżone, a w ich pobliżu pojawi się nowa 
roślinność.

Ogródki działkowe na wale oddzielającym skwer od Portu Praskiego, 
które do tej pory były zamknięte i zaniedbane, zgodnie z wypracowaną 
koncepcją powinny zostać otwarte i uporządkowane (choć jest to zależne 
od decyzji ich obecnego właściciela). Część działek może zostać 
wykorzystana jako otwarty sad i ogród społecznościowy z miejscem na 
gołębniki (które już się tam zresztą znajdują), a część – jako zamknięty 
wybieg dla psów.

Przebieg istniejących ścieżek pozostanie taki sam, ale pojawią się też 
nowe połączenia – w miejscu przedeptów zrobionych przez 
użytkowników skweru.

Na skwerze powstaną miejsca do siedzenia (na wale i przy placu zabaw), 
wzdłuż ścieżek stanie oświetlenie i kosze na śmieci. Parking przy 
Jagiellońskiej zostanie uporządkowany. Zgodnie z koncepcją powinno się 
na nim zmieścić 35 miejsc postojowych. 

Na skwerze pojawią się akcenty odwołujące się do jego przeszłości –
tablica informacyjna i kilka ustawionych na wale drewnianych ław 
wyglądem przypominających podkłady kolejowe. 

WNIOSKI



UWAGI DO OSTATECZNEJ KONCEPCJI

W czasie prezentacji ostatecznej koncepcji mieszkańcy najwięcej uwagi 
poświęcili trzem sprawom – umiejscowieniu latarni i ławek na skwerze, 
otwarciu przejścia do Portu Praskiego oraz parkingowi przy Jagiellońskiej.

Mieszkańcom zależało, by oświetlenie na skwerze nie było zbyt silne 
(zwłaszcza blisko budynku) oraz by na placu zabaw i przy siłowni pojawiły 
się dodatkowe latarnie. Projektanci uwzględnili te propozycje w koncepcji.

Kwestia ławek, a dokładnie sugestia postawienia jednej ławki przy 
siłowni, wzbudziła wśród mieszkańców duże kontrowersje. Ostatecznie ze 
względu na opór części z nich projektanci zrezygnowali z uwzględniania 
jej w koncepcji. 

WNIOSKI

W ostatecznej koncepcji zagospodarowania skweru swoje 
odzwierciedlenie znalazły poniższe uwagi do wstępnej koncepcji: 

• uwzględnienie w koncepcji tablicy informacyjnej o historii okolic 
skweru i ław nawiązujących wyglądem do podkładów kolejowych;

• dostawienie ławek, m.in. wzdłuż ścieżki na przedłużeniu Kępnej;

• zmiana niektórych zabawek na placu zabaw, tak aby umożliwiały 
zabawę kilku osobom jednocześnie;

• zwiększenie liczby miejsc na parkingu przy Jagiellońskiej,

Propozycja zamontowania na skwerze monitoringu miejskiego ze 
względów formalnych nie została wprowadzona do koncepcji, 
projektanci uznają jednak jej zasadność.

W ostatecznej koncepcji nie wprowadzono też propozycji stworzenia 
miejsca dla wystaw plenerowych. W tym przypadku projektanci uznali, 
że nie ma potrzeby wpisywać takiej funkcji, bo w zaproponowanym 
kształcie koncepcja i tak pozwala na zorganizowanie wystaw w plenerze 
(np. na terenie ogródków działkowych).

Inne uwagi mieszkańców do wstępnej koncepcji nie zostały 
uwzględnione w ostatecznej koncepcji zagospodarowania skweru ze 
względu na ich jednostkowy charakter.



Ostateczna koncepcja zagospodarowania skweru przy Kępnej. Rys. Maja Stanosz
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Mała architektura na skwerze przy Kępnej (zgodnie z ostateczną koncepcją zagospodarowania poprawioną po uwzględnieniu uwag mieszkańców). Rys. Maja Stanosz



Od lewej: widok na sad, gołębnik i wybieg dla psów. Rys. Maja Stanosz



W czasie konsultacji pojawiło się kilka kwestii, które albo nie mieściły się 
w ich zakresie, albo wzbudziły bardzo duże kontrowersje. Ponieważ dla 
wielu osób były ważne i często je podnoszono, wymagają odnotowania 
w raporcie.

Otwarcie przejścia do Portu Praskiego i unormowanie sposobu 
użytkowania parkingu to dwie kwestie, których ze względów formalnych 
nie da się rozwiązać za pomocą koncepcji zagospodarowania skweru. 
W odniesieniu do kwestii parkingu na jednym ze spotkań w ramach 
konsultacji padła propozycja, by na wzór dzielnicy Wola umożliwić 
korzystanie z parkingu wyłącznie mieszkańcom i najemcom lokali 
użytkowych posiadającym bezpłatne identyfikatory. Jest to jednak 
zmiana niezależna od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, który jest 
jednostką odpowiedzialną za konsultacje i realizację skweru. Obszar 
parkingu, choć ujęty w koncepcji, nie wchodzi w skład opracowań 
projektowych oraz nie będzie realizowany przez Zarząd Zieleni. 
Projektanci koncepcji wnioskują, by odpowiednie instytucje miejskie 
i dzielnicowe podjęły w tym zakresie potrzebne działania, a Zarząd 
Zieleni przekaże tę rekomendację właściwym instytucjom.

Duże kontrowersje podczas konsultacji wywołała propozycja 
umieszczenia ławki przy siłowni plenerowej. Projektanci wnioskują, by 
rozważyć w przyszłości możliwość postawienia jej w tym miejscu, tak by 
mogła służyć osobom starszym i użytkownikom siłowni. Jest bowiem 
bardzo prawdopodobne, że gdy skwer będzie już w pełni 
zagospodarowany, obecność ławki nie przyciągnie niechcianych osób 
(np. zakłócających ciszę nocną).

REKOMENDACJE

Spotkanie z architektami na skwerze (21 września 2019). Fot. Tomek Kaczor



CO DALEJ?



CO DALEJ?     

PROJEKT WYKONAWCZY

Jeszcze w 2019 roku na podstawie wypracowanej koncepcji 
zagospodarowania skweru powstanie projekt wykonawczy obejmujący 
jego część (z wyłączeniem parkingu przy Jagiellońskiej i ogródków 
działkowych).

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC

Pierwszy etap realizacji zmian na skwerze rozpocznie się w 2020 roku. 
Będą się na niego składać m.in. nasadzenia roślin, naprawa istniejących 
i stworzenie nowych ścieżek (w tym wejść na wał), postawienie latarni 
solarnych, ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej, a także 
budowa przynajmniej części placu zabaw.

Ze względu na stan własnościowy działek wchodzących w skład skweru, 
bardzo zły stan gruntu (wymagającego wymiany na grunt nadający się 
do sadzenia roślin), planowane na skwerze inwestycje wynikające m.in. 
z projektu do budżetu obywatelskiego oraz dostępny budżet realizacja 
zmian na skwerze najpewniej będzie przebiegać etapami.

Informacje na temat kolejnych etapów realizacji będą dostępne na 
stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Spotkanie z architektami na skwerze (21 września 2019). Fot. Tomek Kaczor



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

KONSULTACJE:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Marcin Górecki, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska, 
Witold Tłuchowski, Jan Wiśniewski
JAZ+Architekci
Andrzej Jaworski, Anna Kotowska, Monika Tymińska
Kształtownia.pl
Urszula Michalska

KONCEPCJA I PROJEKT:

JAZ+Architekci
Andrzej Jaworski, Anna Kotowska, Monika Tymińska
Kształtownia.pl
Urszula Michalska



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU 
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2 grudnia 2019

JAKI SKWER 
MIĘDZY KĘPNĄ A JAGIELLOŃSKĄ?



AKCJA INFORMACYJNA     

O konsultacjach społecznych informowaliśmy za pomocą:

• plakatów, które dwukrotnie rozwiesiliśmy w okolicy skweru,

• ulotek, które rozdawaliśmy podczas naszych spotkań, umieściliśmy 
w skrzynkach pocztowych mieszkańców najbliższej okolicy (za zgodą 
zarządców nieruchomości) lub zostawiliśmy w różnych często 
odwiedzanych miejscach w okolicy (w urzędzie dzielnicy, sklepach, 
placówkach oświatowych, barach i restauracjach, firmach itp.),

• tablicy informacyjnej, która stanęła na skwerze i była aktualizowana 
przez cały czas trwania konsultacji (znalazły się na niej informacje 
o kolejnych etapach konsultacji),

• platformy warszawskich konsultacji społecznych zarządzanej przez 
Centrum Komunikacji Społecznej,

• mediów społecznościowych – fanpejdży: Zieleń Warszawska, 
Warszawskie Konsultacje Społeczne i STOCZNIA oraz trzech praskich 
forów dyskusyjnych, gdzie zamieszczaliśmy zaproszenia na kolejne 
działania oraz krótkie podsumowania, a także na bieżąco 
odpowiadaliśmy na pytania i uwagi mieszkańców,

• interesariuszy i partnerów, których osobiście lub mejlowo
powiadamialiśmy o kolejnych działaniach, prosząc o wsparcie 
w akcji informacyjnej.

Elementy akcji informacyjnej – ulotki i tablica informacyjna. Fot. Tomek Kaczor


