Warszawa, 19.10.2018 r.

Notatka ze spotkania
z mieszkańcami ulicy Kałuszyńskiej
w związku
z planowaną modernizacją ulicy

W spotkaniu w dniu 17.10.2018 r. wzięli udział, mieszkańcy ulicy Kałuszyńskiej oraz
przedstawiciele Dzielnicy Praga-Południe tj.:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomasz Kucharski - Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe
Jarosław Karcz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe
Bożena Manarczyk – Radna Dzielnicy Praga – Południe
Andrzej Wójcik – Naczelnik Wydziału Infrastruktury (WIR)
Katarzyna Mól – Wydział Organizacyjny (WOD)

Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny i dotyczyło działań związanych
z planowaną modernizacją ulicy.
Na wstępie mieszkańcy zostali poinformowali o podejmowanych działaniach
związanych z rewitalizacją Kamionka, które dotyczą remontów kamienic i podłączenia
budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Działania rewitalizacyjne
realizowane są w ramach „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy
do roku 2022”. O środki na działania związane z remontami ulic na Kamionku Dzielnica
występowała do Miasta st. Warszawy. Jednak w pierwszej kolejności pracami
rewitalizacyjnymi objęty został zasób miejski z uwagi zły stan techniczny budynków
mieszkalnych i konieczność etapowania prac. Natomiast działania dotyczące
porządkowania przestrzeni publicznej (drogi, zieleń) podejmowane będą w dalszej
kolejności.
W przypadku modernizacji ulicy Kałuszyńskiej, o którą wnioskują mieszkańcy zakres
prac remontowych zostanie określony w ramach odrębnego spotkania
z mieszkańcami i Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury – Andrzejem Wójcikiem.
Jednocześnie mieszkańcy zostali poinformowani, że ulica Kałuszyńska została
wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, stąd prace remontowe będą musiały zostać
uzgodnione z konserwatorem zabytków.
W trakcie spotkania podnoszone były następujące potrzeby oraz propozycje
rozwiązań:
1) zły stan techniczny ulicy – konieczny remont nawierzchni;
2) zakurzenie (propozycja częstego czyszczenia nawierzchni);
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3) parkowanie na ulicy głównie przez osoby dojeżdżjące do SWPS-u – na
spotkaniu padła propozycja organizacji wspólnego spotkania mieszkańców
z władzami uniwersytetu oraz Dzielnicy, inne rozwiązania postulowane przez
mieszkańców: postawienie znaków zakazu parkowania, płatnego parkowania
itp.;
4) trudności związane z wyjazdem z ulicy Kałuszyńskiej, bezpieczeństwo w ruchu
drogowym – zaproponowane rozwiązania: oznakowanie ulicy postawienie
lustra przy wyjeździe itp.;
5) mieszkańcy zgłosili problemy z odwodnieniem ulicy – za mało studzienek
kanalizacyjnych na ulicy;
6) likwidacja ogrodzenia przy SWPS – sprawa jest procedowana przez Dzielnicę
z SWPS-em – w związku z trudnościami ogrodzenie zostanie usunięte
w ramach decyzji administracyjnej;

Na zakończenie ustalono następujące rozwiązania:
•
•
•

spotkanie mieszkańców z Naczelnikiem WIR Andrzejem Wójcikiem w celu
uzgodnienia zakresu prac modernizacyjnych ulicy;
organizacja spotkania z władzami SWPS;
planowany termin prac remontowych – rok 2020 – przewidywany koszt remontu
1 milin zł.
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