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Zapraszamy do salonu 
przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie 794 405 405

Najwyższej jakości włoskie meble

Z gazetą rabat 20% 
na zakupy w salonie

meble włoskie

Szanowni Czytelnicy,

od grudnia zdecydowałem się przekazać stanowisko redaktora 
naczelnego Michałowi Lehr-Kowalskiemu, a samemu skoncentrować 
się na finansowaniu gazety, cały czas pozostając jej wydawcą.  Oprócz 
zmian kadrowych, postanowiliśmy zmodyfikować układ gazety oraz 
jej wypełnienie merytoryczne. Zależy nam, aby gazeta była źródłem 
informacji dotyczących całego Żoliborza, oczywiście nie zapominając 
o miejscu, z którego się wywodzimy, więc cały czas będziemy poruszali 
na łamach tematy dotyczące Żoliborza Południowego.

Mateusz Durlik
Wydawca

Szanowni Państwo,

Trzeci numer „Gazety Nowego Żoliborza” jest przełomowy nie tylko ze 
względu na zmiany w samej gazecie. Wydajemy go w momencie bardzo 
istotnym dla historii dzielnicy – w istniejące, przedwojenne założenie 
urbanistyczne planowane jest wprowadzenie Trasy Krasińskiego, 
przecinającej Żoliborz na dwie części czteropasmową ulicą z podwójnym 
torowiskiem tramwajowym pośrodku. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku ma być budowa Mostu Krasińskiego i doprowadzenie trasy do 
Pl. Wilsona. Będzie to już trzecia przeprawa przez Wisłę na wysokości 
Żoliborza, obok mostów Grota-Roweckiego i Gdańskiego. Żoliborz 
kochamy m.in. za jego kameralność i zieleń, a budowa przelotówki 
zmieni to radykalnie. Wiele lokalnych środowisk podjęło walkę 
z propozycją władz miasta, co poskutkowało jednogłośnym sprzeciwem 
całej Rady Dzielnicy, która podjęła uchwałę o braku zgody Żoliborza 
na most i trasę. Nie jest to koniec walki – teraz decyzję podejmie Rada 
Warszawy i będzie ona wiążąca. Ponieważ ważą się losy charakteru 
naszej dzielnicy, poświęcamy sporą część wydania temu tematowi. 

Tym numerem „Gazety Nowego Żoliborza” witam się z Państwem, jako 
redaktor prowadzący. Postaram się zaproponować Państwu periodyk, 
do którego będziecie zaglądać z ciekawością i przyjemnością. Liczę na 
Wasze listy z uwagami i pomysłami.

Wraz z redakcją składam Państwu życzenia radosnych świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

Michał Lehr-Kowalski    
Redaktor Naczelny
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W Parku Żeromskiego stoi piękna rzeźba, 
będąca zwieńczeniem fontanny. Przedsta-
wia kobietę z dzbanem wody. Żoliborzanie 
zwą ją potocznie Aliną, a czasem „Dziew-
czyną z dzbanem”. Często kojarzą ją z Aliną 
Janowską, aktorką z Żoliborza. Tymczasem 
postać to Alina z „Balladyny” Słowackiego. 
Rzeźba, dłuta Henryka Kuny, powstała w 1936 
lub 1937 r. na zamówienie władz miasta, jako 
ozdoba parku.

Wojnę Alina przetrwała bez większych uszko-
dzeń. Natomiast przykra przygoda przytrafiła 
jej się w roku 1991. Rzeźbę skradziono i w do-
datku roztrzaskała się na kawałki. Złodzieje 
zakopali szczątki w lasku nieopodal Olszynki 
Grochowskiej. Poszukiwania trwały blisko rok. 
Odnalazł ją przypadkiem poszukiwacz arte-
faktów, zaopatrzony w wykrywacz metali. 
Rozpoznał fragmenty znanej rzeźby. Statuę 
pieczołowicie odrestaurowano i wróciła na 
Żoliborz.

Wizerunek Aliny obrały sobie za symbol Urząd 
Dzielnicy i Stowarzyszenie Żoliborzan. W Urzę-
dzie Dzielnicy stanęła nawet jej styropianowa 
kopia. Żoliborzanie, z inicjatywy radnej Donaty 
Rapackiej, czasem ozdabiają rzeźbę kwiatami 
i ubiorami z włóczki.

RZEŹBA ALINY   W PARKU 
ŻEROMSKIEGO

ALINA JANOWSKA

PARK JEST NASZ!

W kwietniu skończyła 92 lata. Jej życiorysem dałoby się 
obdzielić kilka osób. Urodziła się w Warszawie 16 kwietnia  
1923 r. Dzieciństwo spędziła w majątku Janowskich na Kresach, 
ale od roku 1939, z krótką przerwą, związana jest z Warszawą. 
W 1942 r. aresztowana przez Niemców, dziewięć miesięcy 
spędziła w więzieniu Serbia. W Powstaniu Warszawskim była 
łączniczką batalionu Kiliński.

Po wojnie trafiła do łódzkiego Teatru Syrena, tam wypatrzył ją 
asystent Leonarda Buczkowskiego i tak znalazła się na planie 
„Zakazanych piosenek”. Zaczęła się jej kariera filmowa. Grała 
w wielu filmach, m.in. „Ostatni etap”, „Skarb”, „Ślepy tor”, „Sam-
son”, „Rozmowy kontrolowane”, ale chyba najlepiej pamięta-

my ją z seriali: „Stawka większa niż życie”, „Wojna domowa”, 
„Podróż za jeden uśmiech”, „Czterdziestolatek”, „Złotopolscy”, 
„Plebania”. Grała, pisała teksty i reżyserowała w teatrze i Te-
atrze Telewizji, w kabaretach Szpak, Buffo, STS, U Lopka. Nie 
ograniczała swych działań jedynie do aktorstwa. Była radną 
i przewodniczącą Rady Dzielnicy Żoliborz, założycielką i pierw-
szym prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo” 
i twórcą orkiestry młodych muzyków „Mała Filharmonia”.

Jest babcią sześciorga wnucząt. Niestety od kilku lat ta wspa-
niała kobieta zmaga się z chorobą Alzheimera. Wspierany przez 
dzieci, z poświęceniem opiekuje się nią mąż - Wojciech Zabło-
cki, niegdyś znany architekt i szermierz - wicemistrz olimpijski.

SYLWETKA

KALENDARIUM 
GRUDNIOWE 

12.12.1925  
– uroczystość położenia kamienia węgielnego pod 
budowę I kolonii WSM na Żoliborzu

1.12.1938 
– wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego 
pod budowę Hali Marymonckiej

4.12.1971 
– ponowne otwarcie Hali Marymonckiej jako hali 
targowej, po odbudowie i przeniesieniu bazy MPT na 
inny teren

20.12.1990 
– zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Gniazdo”, 
z udziałem Aliny Janowskiej

3.12.1995 
– z Kępy Potockiej wystartował I Żoliborski Bieg 
Mikołajkowy. Jak łatwo policzyć, impreza ta obchodzi 
w tym roku jubileusz. 6 grudnia 2015 odbędzie się XX 
Żoliborski Bieg Mikołajkowy.

Najwyższej jakości włoskie meble

Zapraszamy do salonu 
przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa

Zadzwoń do nas i umów się 
na spotkanie 794 405 405

Z gazetą rabat 20% na zakupy w salonie

meble włoskie

r e k l a m a

MICHAŁ LEHR-KOWALSKI

LILIANA KOŁŁĄTAJ

Fo
t. 

Do
na

ta
 R

ap
ac

ka

MIEJSCE
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz może pochwalić się 
kolejnym sukcesem. Wielomiesięczne negocjacje dotyczące 
stworzenia strefy zieleni przyniosły mały sukces. 

Część drogi do ustanowienia parku na terenie Żoliborza Południowego już 
za nami. 25 listopada Rada Dzielnicy jednogłośnie przegłosowała uchwałę 
za parkiem. Teraz projekt trafi pod głosowanie Rady Miasta. Przypomnijmy: 
projektowany park planowany jest na terenie nieruchomości zlokalizowanych 
w kwartale wyznaczonym ulicami Anny German, Zygmunta Krasińskiego 
i Przasnyską, co na szkicu sytuacyjnym oznaczono kolorem zielonym. Jest to 
obszar wielkości prawie 8200 m2. 

W tym roku na części tego terenu zrealizowaliśmy, dzięki głosom mieszkańców, 
projekt ,,Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południo-
wym” w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Udało się oczyścić teren, usunąć 
samosiejki, posadzić 200 pnączy, a nawet posiano rośliny jednoroczne.

W przyszłym roku z kolejnego budżetu partycypacyjnego zrealizowany zostanie 
projekt „Zieleń i Rekreacja na Żoliborzu Południowym”, w ramach którego 
będą przeprowadzone warsztaty projektowe z debatami publicznymi i wysta-
wą, wykonana zostanie alejka spacerowa, zakup i montaż drobnego sprzętu 
rekreacyjnego, a także odbędą się  warsztaty dotyczące zagospodarowania 
tego terenu. 
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Chodzi o most czy o sprawny dojazd?

Warszawa od dziesięcioleci cierpiała na brak mostów, stąd sa-
botowanie budowy kolejnego w jakiejkolwiek formie, przez 
większość warszawiaków jest uznawane za warcholstwo. Jed-
nak to nie most stanowi wartość samą w sobie, lecz możliwość 
sprawnego dotarcia do celu. Brak mostu właśnie często do tej 
pory to uniemożliwiał. A jak będzie w tym przypadku?

Aby to zrozumieć, należy zastanowić się, jaka jest przyczyna po-
wstawania korków. Na ten temat powstały tysiące prac nauko-
wych, niemniej w dużym uproszczeniu przyczyną powstawania 
korków jest zbyt mała pojemność centrum w stosunku do liczby 
osób pragnących dostać się do niego samochodem.

Pojemność centrum Warszawy jest ograniczona i praktycznie 
nie da się jej powiększyć, zaś na obrzeżach centrum znajdują się 
niewydolne i, z powodu braku miejsca, niemożliwe do udrożnienia 
skrzyżowania. Przykładem może być skrzyżowanie Wisłostrady 
przy moście Śląsko-Dąbrowskim. Samochody jadące z północy 
rano stają na wysokości Kępy Potockiej, w korku toczą się do ulicy 
Grodzkiej, po czym znów ruszają szybciej. Podobnie jest na skrzy-
żowaniu ulic Andersa i Stawki – kierowcy sprawnie przejeżdżają 
przez Żoliborz, po czym przy dworcu Gdańskim stają w korku, 
który w zasadzie ciągnie się bez przerwy do placu Bankowego. 
Dalej znów robi się luźniej.

MICHAŁ KOSTRZEWA
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz

MOST KRASIŃSKIEGO 
DLA CZY PRZECIW ŻOLIBORZOWI

W ostatnich dniach duże kontrowersje 
na Żoliborzu budzi sprawa Mostu i Trasy 
Krasińskiego. Wielu mieszkanców protestuje 
albo przeciwko całemu przedsięwzięciu, albo 
co najmniej przeciw jego aktualnej formie. 
Nie podoba się wyraźna preferencja dla ruchu 
samochodowego (oprócz linii tramwajowej, po 
dwa pasy ruchu w każdą stronę), zakończenie 
już na ulicy Jagiellońskiej (czyli brak połączenia 
z Bródnem i Targówkiem) oraz szeroka 
arteria przez środek Żoliborza Historycznego. 
Przyjrzyjmy się temu w szczegółach.
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Więcej dróg to mniej korków?

Czy zatem wpuszczenie dodatkowego ruchu na Wisłostradę przy 
Kępie Potockiej lub na Mickiewicza, przy Placu Wilsona, rozwiąże 
problem czasu dojazdu w porannym szczycie? Oczywiście nie! 
Kierowcy wprawdzie szybciej znajdą się na lewym brzegu Wisły, 
by tam stanąć w jeszcze większym korku. Jest to tzw. paradoks 
Braessa. W ruchu drogowym oznacza on, że w niektórych sytu-
acjach budowanie nowych dróg – wbrew intuicji i zdrowemu 
rozsądkowi – czas dojazdu wydłuża. Dzieje się tak dlatego, że 
zwiększona przepustowość dostarcza szybciej ruch do niewy-
dolnego skrzyżowania, które korkuje się do tego stopnia, że za-
oszczędzony czas marnuje się z nawiązką. Można to porównać 
do sytuacji, gdybyśmy chcieli szybciej napełnić butelkę i do lejka 

zamiast jednego – puścili trzy strumienie wody. Czas napełnienia 
by się nie zmienił, ale z dużym prawdopodobieństwem zalaliby-
śmy podłogę.

Można czasem usłyszeć, że nowo wybudowana droga nie musi 
wygenerować nowego ruchu, a jedynie zoptymalizuje ruch 
dotychczasowych użytkowników. Praktyka pokazuje jednak co 
innego. Opisuje to prawo Lewisa-Mogridge’a mówiące, że korzyść 
z nowo powstałej bądź poszerzonej ulicy prowadzi do krótko-
trwałego zwiększenia przepustowości, ponieważ ruch na takiej 
ulicy szybko powiększa się tak, aby maksymalnie ją wypełnić. 
Zjawisko to było wielokrotnie w ubiegłych latach obserwowane 
w Warszawie i zostało dobrze przeanalizowane na łamach Prze-
glądu Komunikacyjnego.

Nowy most co cztery lata

Wniosek z tego taki, że budowanie czy poszerzanie kolejnych 
dojazdów do centrum wbrew intuicji nie rozwiąże problemu 
porannych korków, co budzi zrozumiałe poczucie frustracji i za-
przeczenia wśród zwolenników transportu samochodowego. Za 
to niezgodny z rzeczywistością, ale zgodny z intuicją i „zdrowym 
chłopskim rozumem‟ argument „więcej dróg to mniejsze korki” 
pada w Warszawie na podatny grunt – wszak już Gierek mówił, że 
potrzebny jest nowy most co cztery lata, a od tamtej pory nikt tego 
dostatecznie głośno nie zakwestionował, mimo że doświadczenia 
innych miast spokojnie na to pozwalają. Warto też pamiętać, że 
w czasach Gierka w stolicy było 50 tysięcy samochodów, a dziś jest 
ponad 20 razy więcej. Tego nie przewidywały nawet najbardziej 
agresywne i megalomańskie prognozy.

Jak wydać na szybko 700 baniek?

Duże wątpliwości wzbudziło też nagłe przyspieszenie prac. 
Wszak w północnej części Warszawy niedawno wybudowano 
most Marii Skłodowskiej-Curie oraz drastycznie, bo aż do pięciu 
pasów w każdą stronę, poszerzono most Grota. Tymczasem 
na południu miasta mostów nadal mało – jeszcze co najmniej 
kilka lat nie będzie mostu na Południowej Obwodnicy Warsza-
wy, a o obiecywanym w kampanii pani prezydent moście Na 
Zaporze, który miał łączyć Wawer z Wilanowem, już prawie 
wszyscy zapomnieli.

Ratusz chce wydać na most i trasę Krasińskiego 700 milionów 
w czasie, gdy z braku pieniędzy opóźniają się inne ważne inwesty-
cje, w tym bardzo potrzebna obwodnica Pragi, mająca połączyć 
rondo Żaba bezpośrednio z rondem Wiatraczna, bez konieczności 
jechania zakorkowaną Targową. Z braku pieniędzy nie można 
także liczyć w najbliższym czasie na wydłużenie drugiej linii metra 
na Bródno.

Brak również środków na inne pilne inwestycje, jak na przykład 
wydłużenie ulicy Woronicza do Żwirki i Wigury, co ułatwiłoby wy-
jazd z „Mordoru”. Oprócz mordorowych Orków na to rozwiązanie 
bardzo nalegają mieszkańcy osiedla Wyględów, którego uliczki 
codziennie koło 17.00 rozjeżdżane są tysiącami samochodów. 
Póki co – nalegają bezskutecznie.

Kwota 700 milionów to naprawdę kupa hajsu, nawet dla zalewanej 
funduszami unijnymi Warszawy. Dla porównania: za te pienią-
dze można wybudować 80 zespołów żłobkowo-przedszkolnych. 
Można sobie wyobrazić, jak taka inwestycja ulżyłaby tysiącom 
rodzin warszawskich i przy okazji ograniczyła potrzebę jeżdżenia 
co rano samochodem.

KOMENTARZ

ANTONI OŻYŃSKI
Stowarzyszenie Żoliborzan

Stanowisko Stowarzyszenia Żoliborzan w sprawie 
Mostu i Trasy Krasińskiego jest niezmienne od pra-
wie 10 lat. Naszym zdaniem przeprawa ta nie jest 
inwestycją priorytetową z punktu widzenia miasta 
i nie ma uzasadnienia jej rozpoczynanie, gdy nie są 
zakończone inne ważniejsze miejskie inwestycje, np. 
domknięcie obwodnicy śródmiejskiej czy przedłu-
żenie drugiej linii metra na Targówek. Jeśli jednak 
projekt ma być teraz aktualizowany, to niezbędne są 
następujące zmiany: 

1) zdecydowane zmniejszenie skali węzła Wisłostra-
da/Krasińskiego oraz organizacja ruchu kierująca 
ruch samochodowy z mostu na Wisłostradę 
(a najlepiej: całkowita rezygnacja ruchu samo-
chodowego na moście); 

2) odchudzenie i uspokojenie ruchu na Krasińskie-
go, wytyczenie dróg rowerowych, szerokich 
chodników, zwiększenie ilości zieleni; 

3)  zachowanie istniejących przejść dla pieszych oraz 
przystanków komunikacji publicznej; 

4) utrzymanie wywalczonego przez mieszkańców 
zakazu lewoskrętu w Czarnieckiego; 

5) całkowita rezygnacja z planów poszerzania 
Krasińskiego i przedłużenia do Al. Prymasa Ty-
siąclecia. Bez tych zmian trudno brać na serio 
zapewnienia o lokalnym charakterze przeprawy 
i spójności inwestycji ze strategią zrównoważone-
go rozwoju transportu.

Dębowy Dym, ul. Rydygiera 13 lok. 8, Warszawa, tel. 602 689 447

Sklep Dębowy Dym życzy wszystkim Klientom zdrowych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz udanej zabawy sylwestrowej.

 W okresie świątecznym zapraszamy na zakupy wyśmienitych wędlin 
z różnych regionów Polski, serów, potraw wigilijnych oraz mięsa najwyższej jakości.
 Zamówienia świąteczne przyjmujemy do 14 grudnia.

fot. M. Kostrzewa

Zdjęcia na kolejnej stronie:

1. Rada Dzielnicy Żoliborz oraz zebrani mieszkańcy 
wspólnie przeciw mostowi.

2. Burmistrzowie: (od lewej) Michał Jakubowski, Grzegorz 
Hlebowicz, Krzysztof Bugla oraz prezydium Rady 
Dzielnicy.

3. Reprezentacja Stowarzyszenia Nowy Żoliborz: Michał 
Kostrzewa i Mateusz Durlik
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ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78
e-mail: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl

WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM I ICH RODZICOM ŻYCZYMY
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Merry Christmas – Joyeux Noël – Frohe Weihnachten
Nowy rok to doskonała okazja, żeby zacząć uczyć się języka obcego. Zapraszamy do nas na kursy językowe dzieci, młodzież i dorosłych.  

Nauczamy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, polskiego dla obcokrajowców. 
Oferujemy szkolenia ogólne, specjalistyczne, z języka biznesu, egzaminacyjne. Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne w szkole  

lub w dogodnym miejscu – domu, firmie oraz online. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 7-21!  
Chętnie udzielimy wszystkich informacji osobiście w recepcji szkoły, mailowo lub telefonicznie.

Boas Fiestas – Buon Natale – Feliz Navidad

Dla ciekawych świata, szkoła językowa blisko domu!
r e k l a m a

Most dla dewelopera

Największe wątpliwości budzi jednak fakt, że most ma kończyć 
się na ulicy Jagiellońskiej i póki co nie ma żadnych planów po-
łączenia go nad torami z okolicą ulicy Odrowąża i Matki Teresy 
z Kalkuty. Mieszkańcy Bródna i Targówka zupełnie bezpodstawnie 
wiążą z nim zatem jakiekolwiek nadzieje – w niedawnej wypo-
wiedzi telewizyjnej wiceprezydent Jacek Wojciechowicz nawet 
nie próbował stwarzać wrażenia, że trasa zostanie w widocznej 
perspektywie wydłużona na Targówek. 

W tej sytuacji widać, że największym beneficjentem budowanego 
ze środków publicznych mostu będzie firma deweloperska budu-
jąca gigantyczne osiedle Dolina Wisły na dawnych terenach FSO. 
Firma ta, należąca zresztą do jednego z najbogatszych Polaków, 
Zbigniewa Jakubasa, chwali się mostem w swoich materiałach 
reklamowych.

„Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz”

Kontrowersje żoliborzan wzbudziły przede wszystkim plany do-
tyczące lądowej części przeprawy, czyli ulicy Krasińskiego. Dziś 
jest to główna, dwujezdniowa ulica, nie stanowiąca jednak dużej 
bariery dla mieszkańców. Rozdziela ona dwie części historycznego 
Żoliborza: Oficerski i Dziennikarski, a także  stanowi popularne 
połączenie Placu Wilsona z  Cytadelą i parkiem na Kępie Potockiej.

KOMENTARZ

PIOTR WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKI
Radny, Platforma Obywatelska

Martwi mnie, że dyskusja w tej sprawie staje się emo-
cjonalna, a nawet histeryczna. Pamiętajmy, że Żoliborz 
jest częścią Warszawy, nie tylko wtedy, gdy prosimy  
o 25 mln zł na nową szkołę. 

Co do mostu, to uważam, że nie jest on inwestycją ma-
jącą strategiczne znaczenie dla Warszawy, więc władze 
miasta powinny się zastanowić, czy np. obwodnica Pra-
gi nie jest pilniejszą sprawą. Ponadto, czy ten most jest 
potrzebny i w jakiej skali, będzie można ocenić dopiero, 
gdy na Targówku zostanie wybudowane metro. Nie ma 
sensu budować dojazdu do metra na Plac Wilsona, gdy 
tamtejsi mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do 2. linii. 
O tym Rada Dzielnicy Żoliborz mówiła już 10 lat temu. 

Jeżeli, po uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń, miasto 
uznałoby, że budowa mostu jest zasadna, to powinien 
on mieć skalę nie większą niż Most Świętokrzyski. I choć 
podobają mi się rzeczowe postulaty Stowarzyszenia 
Żoliborzan, to jestem przeciwny budowie trasy tram-
wajowej przez most do Placu Wilsona. Nie wyobrażam 
sobie kolejnych linii tramwajowych na placu, a już na 
pewno nie powinno się ich wytyczać na ul. Krasińskiego 
w stronę ul. Broniewskiego.
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KOMENTARZ

ŁUKASZ PORĘBSKI
Miasto Jest Nasze #Żoliborz
Proponowany Most Krasińskiego jest źle zaprojektowaną 
i przestarzałą w formie inwestycją, która połączy zakorkowa-
ną ul. Jagiellońską z zakorkowaną Wisłostradą. Ingerencja 
tak zaprojektowanej przeprawy w życie naszej dzielnicy 
jest trudna do przewidzenia, ale, jak wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, ciężko tu znaleźć jakiś pozytywny aspekt. Co gorsze, 
szeroki Most Krasińskiego jest tylko wstępem do budowy 
szerokiej Trasy Krasińskiego. Dziwi nas tak jednoznaczne 
wspieranie nowych inwestycji na Żeraniu. Mieszkańcy 
Żoliborza Południowego muszą o wszystko się dopominać 

i walczyć, np. o plan dla pl. Grunwaldzkiego, przedszkole, 
zieleń, przejścia dla pieszych. Jeden deweloper z Żerania ma 
widać większy posłuch w Urzędzie Miasta i swoją inwestycję 
zaczyna od mostu „do centrum”. Naszym zdaniem jest wiele 
innych inwestycji miejskich, które są bardziej potrzebne 
i które mają większy sens, niż budowa, w takiej formie, mostu 
Krasińskiego. Dlatego, jako stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 
#Żoliborz, uważamy, że przede wszystkim miasto musi rozpo-
cząć konsultacje z mieszkańcami z tych dzielnic, które mają 
być mostem połączone. Należy też doprowadzić do ostatecz-
nego odrzucenia pomysłów na budowę Trasy Krasińskiego, 
przecinającą na pół i niszczącą charakter Żoliborza.

Według planu ma się ona zmienić w coś w rodzaju Trasy Łazien-
kowskiej, czyli miejsce, gdzie człowiek bez samochodu nie znaczy 
nic: na odcinku pomiędzy mostem a Placem Wilsona zaplanowano 
między innymi likwidację kilku przejść dla pieszych, przystanków 
autobusowych i trawników oraz zwężenie chodników. Ponad-
to projekt w obecnej formie uniemożliwia realizację drogi dla 
rowerów, która wygrała ubiegłoroczny budżet partycypacyjny. 
Dodatkowo przy Kępie Potockiej ma powstać megarondo o nie-
znanej do tej pory w Warszawie skali, dwa razy większe niż obecne.

W tej sytuacji żoliborzanie energicznie domagają się dyskusji na 
temat zmniejszenia skali tej drogi, bowiem zupełnie nie przystaje 
ona do charakteru dzielnicy, ani do koncepcji mostu lokalnego. 
Warto dodać, że odkurzony dziś projekt powstał wiele lat temu, 
w zupełnie innej sytuacji, przed budową mostu Marii Skłodowskie-
-Curie i rozbudową Grota.

Jak to robią inni?

Ponieważ od dziesięcioleci słyszymy zewsząd, że największą bo-
lączką Warszawy jest zbyt mała liczba mostów, to mamy tendencję 
do przyjmowania tego bezkrytycznie. Przyjrzyjmy się zatem jak 
wygląda sytuacja w innych miastach, które, podobnie jak War-
szawa, rozdzielone są rzeką.

Wiedeń jest wielkością zbliżony do Warszawy i co i rusz wygrywa 
rozmaite zestawienia na najlepsze miasto do życia na świecie. 
Jest tam zaledwie 5 mostów drogowych (w Warszawie 8), do-
datkowo są tam za to 4 przeprawy dla metra, którego sieć jest 
blisko 3 razy dłuższa niż u nas.

A jak to wygląda w olbrzymich metropoliach, kilkukrotnie więk-
szych niż Warszawa? Zwróćcie uwagę na proporcję ruch samo-
chodowy/komunikacja publiczna: w Paryżu jest ok. 20 mostów 
drogowych (trudno jednoznacznie policzyć, bo część z nich do-
chodzi tylko do wysp na Sekwanie), przy czym jest tam aż 13 
przepraw dla komunikacji miejskiej (tunele i mosty dla metra 
i RER). Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w Londynie: Są tam 
24 przeprawy drogowe i 23 dla metra i lokalnych kolei. Od 1945 
w Londynie wybudowano zresztą tylko jedną przeprawę drogową 
(Dartford Crossing na obwodnicy M25) i kilkanaście tuneli metra. 
A liczba samochodów w Wielkiej Brytanii wzrosła w tym czasie 
kilkunastokrotnie.

Dla przypomnienia: w Warszawie mamy 8 mostów drogowych 
i 3 przeprawy kolejowe, z czego jedna (na moście Gdańskim) dla 
potrzeb komunikacji miejskiej pełni funkcję marginalną.

Jak zatem żyć?

Co zatem w tym kontekście znaczy „żyć wygodnie”? Niepopu-
larne to dla wielu osób stwierdzenie, ale prawdziwe: budując 
zachęty do korzystania z transportu zbiorowego (tudzież rowe-
rów) i nie budując zachęt dla korzystania z samochodów. Jest to 
nawet zapisane w Strategii Warszawy na lata 2005-2020. Nie 
są znane przypadki miast, gdzie problem korków rozwiązano, 
budując więcej ulic prowadzących do centrum.

W Warszawie można sporo zrobić już dziś, bez konieczności 
budowy mostu –- choćby poprzez podniesienie częstotliwości 
kursowania autobusów i tramwajów między Bródnem, a me-
trem. Autobus 500 bywa dziś straszliwie zatłoczony, nie dziwne 
więc, że wiele osób woli korzystać z samochodu. Poprawa jako-
ści komunikacji bez wątpienia zachęci część z nich do rezygnacji 
z transportu indywidualnego, zostawiając więcej miejsca dla tych, 
którzy z jakiegoś powodu z samochodu zrezygnować nie mogą.

Co do jednego nie ma wątpliwości – obecny, przeskalowany 
zarówno fizycznie, jak i finansowo projekt, przyniesie więcej 
szkody niż pożytku.
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MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

ŻOLIBORZ  
NA SZKLANYM EKRANIE  
 
CZYLI ZGODA 

NA UŻYWANIE  

NIERUCHOMOŚCI  

WSPÓLNEJ

Za kolorowym od reklam płotem wzdłuż ulicy 
Rydygiera znajduje się słynne Studio Tęcza, 
które przez lata było tłem licznych reklam, 
teledysków i scen filmowych. Poszczególne sceny 
nagrywane są jednak nie tylko w studyjnych 
halach, ale i w plenerze, także wśród nowo 
powstałych zabudowań na Żoliborzu. 
Zauważając pracę jednej z ekip filmowych, pojawiło się u mnie 
pytanie: kto i na jakiej podstawie udziela zgody na tego rodzaju 
używanie nieruchomości wspólnej?

Wszystko zależy od przyjętej w danej wspólnocie mieszkaniowej 
formy zarządzania częściami wspólnymi. Ustawa o własności 
lokali daje możliwość umownego określenia sposobu zarządzania 
tymi częściami albo pozostawienia reguł ustawowych. Umowa 
o zarządzanie powinna zostać zawarta, w formie aktu notarial-
nego i może powierzać sprawowanie zarządu określonej osobie 
fizycznej lub prawnej – w praktyce często firmie wybranej przez 
dewelopera. Jeżeli umowa zostanie zawarta, wyłącza ona reguły 
określone przez ustawę, a zarząd jest wykonywany w oparciu 
o jej postanowienia, w przeciwnym razie zarząd nieruchomością 
wspólną powinien odbywać się zgodnie z regulacją ustawową. 
Zawarcie umowy o zarządzanie oznacza jeszcze jedno - w takim 
zakresie, w jakim zarządzanie nieruchomością wspólną powie-
rzono zarządcy, wyłączone jest bezpośrednie działanie wspólno-
ty i właścicieli poszczególnych lokali. Ma to doniosłe znaczenie, 
bowiem doświadczenie pokazuje, że 

deweloperzy w umowach o zarządzanie przekazują 
nierzadko szerokie uprawnienia do działania w imieniu 

wspólnoty mieszkaniowej, które nie ograniczają się je-
dynie do tzw. czynności zwykłego zarządu, ale często je 
przekraczają, umożliwiając zarządcy decydowanie np. 
o udostępnieniu powierzchni wspólnych dla potrzeb ekip 
filmowych.

Inaczej wygląda sprawa, jeżeli zarządzanie nieruchomością wspól-
ną odbywa się na zasadach określonych w ustawie. W przypadku 
wspólnot liczących więcej niż 7 lokali powinien zostać wybrany 
zarząd i to on reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, w tym również 
zawiera umowy. Warto jednak wskazać, że ustawa pozwala zarzą-
dowi na samodzielność jedynie przy podejmowaniu czynności 
tzw. zwykłego zarządu, tj. bieżących spraw związanych ze zwykłą 
eksploatacją nieruchomości i utrzymywaniem jej w stanie nie 
pogorszonym. Na czynności przekraczające zwykły zarząd, w tym 
na udostępnienie nieruchomości wspólnej,  zarząd musi uzyskać 
zgodę właścicieli lokali wyrażoną w formie uchwały. 

Istotne natomiast jest to, że wynagrodzenie za używanie nieru-
chomości wspólnej zawsze należy uznać za pożytki z tej rzeczy, 
a co za tym idzie uzyskane w ten sposób pieniądze powinny za-
silić środki wspólnoty i zostać przeznaczone na pokrycie kosztów 
utrzymania nieruchomości wspólnej.

Warto także przypomnieć, że każdemu właścicielowi lokalu 
przysługuje prawo kontroli działalności zarządu i tego prawa nie 
może wyłączyć żadna umowa, w tym umowa o zarządzanie. Jako 
właściciele mamy zatem prawo żądać informacji we wszystkich 
kwestiach dotyczących nieruchomości wspólnej, a podmiot spra-
wujący zarząd, bez względu na to, czy został wybrany przez nas, 
czy przez dewelopera, nie może odmówić udzielenia informacji.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź nie wiecie jakie ćwiczenia będą dla was odpowied-
nie, zapraszamy do gabinetu RehaFit Centrum Sprawności 

Na miejscu nasi fizjoterapeuci pomogą Wam odpowiednio przygotować się do sezonu. 

Serdecznie zapraszamy!

Przygotuj swój organizm na zimowe szaleństwa

RehaFit Centrum Sprawności
ul. Przasnyska 11 lok. U6

01-756 Warszawa
(na terenie osiedla Apartamenty przy Krasińskiego)

ZAPISY: tel. 22 211 34 88, 882 005 773
recepcja@rehafit.waw.pl

www.rehafit.waw.pl
www.facebook.com/rehafitcs/

Sezon narciarski i snowboardowy zbliża się wiel-
kimi krokami. Pamiętajmy, że aby nie zepsuć sobie 
fantastycznej zabawy i zminimalizować ryzyko kon-
tuzji, należy się do niego przygotować. Dotyczy to 
zwłaszcza osób mało aktywnych fizycznie, pracu-
jących głównie w pozycji siedzącej. Odpowiednie 
przygotowanie całego organizmu nie tylko pomoże 
w uniknięciu kontuzji, ale również pozwoli na mak-
symalne wykorzystanie pobytu w górach. 

Dzięki ćwiczeniom przygotowawczym nabierze-
my kondycji, wzmocnimy cały organizm, a przede 
wszystkim mięśnie nóg.  To wszystko sprawi, że 
jazda na nartach czy snowboardzie będzie dla nas 
przyjemnością, a nie walką ze swoim organizmem. 

Pamiętajmy, lepiej zapobiegać niż leczyć! 

Na jakie zatem aspekty powinniśmy zwrócić uwagę przygotowując się 
do sezonu zimowego?
• Bądźmy aktywni fizycznie na co dzień. Regularne pływanie, bieganie 

czy fitness to doskonałe sposoby na utrzymanie dobrej kondycji na-
szego ciała. Jeżeli do tej pory nie byliśmy aktywni, zacznijmy budować 
formę chociaż na 2- 3  miesiące przed planowanym wyjazdem.

• Wzmocnijmy mięśnie nóg, pamiętając o ćwiczeniach na niestabilnym 
podłożu. Bardzo dobrze się do tego nadają tak zwane berety stymu-
lujące czucie głębokie (propriocepcję). Im lepiej wytrenowane czucie 
głębokie, tym mniejsza szansa na kontuzję wynikającą z zaburzeń 
kontroli nad  pracą danego stawu.

• Do treningu wplatajmy elementy danej dyscypliny sportu – jazda „na 
sucho” na nartach czy snowboardzie.

•  Wzmacniajmy mięśnie przykręgosłupowe oraz mięśnie brzucha. To 
ich moc i zdolność do utrzymania prawidłowej postawy będą warun-
kowały zabezpieczenie naszego kręgosłupa przed przeciążeniem. 

• Pamiętajmy o wyleczeniu wcześniejszych kontuzji. Zaniedbanie ich, 
może doprowadzić do kolejnych, tym razem poważniejszych urazów. 

Tylko do 15 stycznia  

z tym numerem  

Gazety Nowego Żoliborza 

10% rabatu  

na całą naszą ofertę!

R - 249
G - 159
B - 28

C - 0
M - 44
Y - 100
K - 0

R - 117
G - 182
B - 67

C - 60
M - 5
Y - 100
K - 0
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GALERIA „WYSTAWA” 
SZTUKA NAJWYŻSZYCH LOTÓW TUŻ ZA ROGIEM

ŁUKASZ RUDNICKI, MICHAŁ LEHR-KOWALSKI

Jednym z animatorów działań artystycznych na Żoliborzu końca lat 
90. był Mateusz Bal. Twórca i pasjonat, którego marzeniem było 
stworzenie stałego miejsca, które potrafiłoby zjednoczyć różne 
postawy artystyczne, pokolenia „mistrzów i uczniów”. Miejsca, 
które umożliwiłoby przedstawienie artystów Żoliborzowi 
i jednocześnie zaprezentowanie samego Żoliborza – wraz 
z jego potencjałem i możliwościami. Z jego inicjatywy 
powstała Galeria Sztuki Współczesnej „Wystawa”.

Pierwsza wystawa miała miejsce w listopadzie 2008 roku i mimo 
przeciwności losu, z drobnymi przerwami, galeria konsekwen-
tnie działa do dziś. We wnętrzu z posadzką w charakterystyczną 
czarno–białą szachownicę odbyło się już kilkadziesiąt wernisa-
ży. Kuratorem artystycznym galerii z ramienia Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie jest dr hab. Łukasz Rudnicki – adiunkt na 
Wydziale Malarstwa. Galeria prezentuje dokonania artystyczne 
profesorów, asystentów, absolwentów i studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz przedstawia interesujące 
propozycje artystyczne z kraju i z zagranicy.

Najbliższa wystawa: 11 grudnia – 11 stycznia

dr hab. Anna Klonowska – Studia na Wydziale Grafiki Warszawskiej 
ASP ukończyła dyplomem z wyróżnieniem. W 2008 r. doktorat, 
a w 2011 r. habilitacja z dziedziny sztuki piękne.

Od ukończenia studiów pracuje na macierzystym wydziale. 
Także Wykładowca w Wyższej Szkole Artystycznej w War-
szawie. Laureatka Wyróżnienia Wojewody Warszawskiego 
na XVI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Wilanowie.  

Zajmuje się malar-
stwem, grafiką, rysun-
kiem. Interesuje ją multipli-
kacja, badanie wielu aspektów 
danego tematu.

Galeria Sztuki Wystawa: Al. Wojska Polskiego 29, Żoliborz

Czynne: środa: 10-15, czwartek: 16-20, piątek: 14-16, sobota: 
13-17

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za pomysły, które przesłaliście i zgłosiliście w 2015 roku. Część została już zrealizowana 
i wdrożona: nowe przejścia dla pieszych, separatory przy wyjazdach z uliczek osiedlowych, działania mające na 
celu ochronę kasztanowców na Przasnyskiej, sprzątanie ul. Rydygiera oraz zieleńca linearnego. Nad pozostały-
mi czuwam, żeby zostały zrealizowane. 
Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu razem ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz podjęliśmy wiele akcji zmie-
rzających do ochrony ostatnich terenów zielonych na Żoliborzu Południowym. W wyniku tych działań powstał 
zieleniec linearny,  trwa rewitalizacja parku przy WIML, trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzen-
nego, który określi charakter Żoliborza Południowego oraz Placu Grunwaldzkiego. W naszych działaniach nie 
zapomnieliśmy również o bardziej przyziemnych sprawach i zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki dla mieszkańców. 
Jeszcze raz chciałam Państwu podziękować za współpracę i z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzyć spokojnych i rodzinnych Świąt na naszym ukochanym Żoliborzu. 
Zapraszam na www.facebook.com/Izabela-Rychter  
Bezpartyjna Radna Dzielnicy Żoliborz
Iza Rychter
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