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Szanowni Państwo,

mam zaszczyt powitać Państwa na łamach pierwszego numeru „Gazety 
Nowego Żoliborza”. Miesięcznik ten ma na celu dostarczać Państwu kom-
pleksowych informacji na temat naszej części dzielnicy. W tym numerze 
mogą Państwo przeczytać m.in. o Historii Żoliborza Południowego. Dowie-
dzą się Państwo więcej o planowanym na ul . Rydygiera przedszkolu oraz 
tego jak przejąć zarządzanie w swojej wspólnocie mieszkaniowej. Bardzo 
proszę o wszelkie uwagi  i sugestie, ponieważ zależy mi i całej redakcji, aby 
kolejne numery Gazety mogły bardziej odpowiadać  Państwa potrzebom. 
Czekam także na propozycje tematów, które chcieliby Państwo poruszyć 
na łamach. Być może ktoś z Państwa zechciałby opowiedzieć o swoich 
pasjach, podróżach, ciekawej pracy. Gorąco zachęcam do podzielenia 
się tym. Poznajmy się bliżej, jesteśmy przecież sąsiadami.

Gazeta jest tworzona z myślą o mieszkańcach Żoliborza, czyli o Państwu, 
zatem każdy temat, który wydaje się Państwu interesujący, może pojawić 
się właśnie w tym miejscu. Twórzmy wspólnie nasz miesięcznik.

Redaktor Naczelny
mateusz.durlik@nowyzoliborz.pl
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OD ŻŁOBKA DO 
PRZEDSZKOLA
Koncepcja zespołu żłobka i przedszkola prze-
widuje możliwość realizowania programów 
autorskich, zakładających zarówno podział 
na grupy wiekowe, jak i łączenie roczników, 
zgodnie z obecnymi tendencjami pedago-
gicznymi. 

Od 2016 roku rozpoczną się prace nad zespołem żłobka 
i przedszkola przy ul. Rydygiera. Burmistrz Żoliborza przed-
stawił naszej Gazecie zarys tej koncepcji. Projekt został solidnie 
przemyślany,  tak by wykorzystać naturalne usytuowanie, 
położenie względem stron świata, a co najważniejsze - by był 
przystosowany nie tylko dla dzieci w różnym wieku, ale także 
dla niepełnosprawnych. Poniżej przestawiamy w skrócie naj-
ważniejsze elementy, które mogą wpłynąć na decyzję posłania 
naszych dzieci właśnie do tych placówek.

Oba punkty opieki będą zajmowały jeden budynek, jednakże 
przestrzenie zostały tak zaprojektowane, by ze sobą nie koli-
dowały. Wspólne zostaną jedynie zaplecza żywieniowe i wie-
lofunkcyjne sale ruchowe z suchym basenem z piłkami.

W przedszkolu przewidziano 6 sal wielofunkcyjnych połączonych 
ze sobą, z możliwością podziału na edukacyjne kąciki tematyczne, 
takie jak: gry matematyczne, językowe, sensoryczne, muzyczne, 
czy ruchowe. 

Przy obiekcie będzie specjalnie przystosowany ogródek przed-
szkolny, w którym nasze pociechy będą mogły nie tylko się wysza-
leć, ale również poznawać przyrodę , różne formy ukształtowania 
terenu, zajmować się opieką nad zwierzętami oraz obserwacjami 
meteorologicznymi.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na północ od ulicy 
Rydygiera. Okna sal dla dzieci będą wychodziły na wschodnią 
i południową stronę, co zapewni naturalne światło wewnątrz 
pomieszczeń. Również od tej strony zlokalizowany zostanie 
ogród i plac zabaw. 

Niepełnosprawni

Zaprojektowany żłobek i  przedszkole jest przyjazne i bezpiecz-
ne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt nie zawiera 
żadnych barier architektonicznych. Sala zajęć ruchowych wy-
posażona będzie w sprzęt rehabilitacyjny. Wyjścia do ogrodu, 
ścieżki, place zabaw  oraz boisko wyłożone zostaną elastyczną 
nawierzchnią, umożliwiającą poruszanie się na nich wózkiem. 
Placyki zabaw wyposażone będą w sprzęty i zabawki umoż-
liwiające integrację oraz wspólne zabawy dzieci sprawnych 
i niepełnosprawnych. 

” Planowany zestaw 
urządzeń na placu 

zabaw to: trzy zestawy 
wielofunkcyjne w różnym 

stopniu rozbudowane i o 
różnym stopniu trudności, 

przy czym co najmniej jeden 
dostępny dla dzieci na wózkach; 

dwie lub trzy huśtawki, w tym 
jedna z „koszem” lub odpowiednim 

fotelikiem dla dziecka 
niepełnosprawnego; dwa domki, 

samochód lub pociąg do zabaw 
iluzorycznych; hamak linowy, 

membrana do skoków – urządzenia 
do wspólnych zabaw dzieci 

zdrowych i niepełnosprawnych

KRZYSZTOF BUGLA
Burmistrz Dzielnicy

Warszawa - Żoliborz

ŻŁOBEK PRZEDSZKOLE

ULICA RYDYGIERA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

NIEPEŁNOSPRAWNI
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ŻOLIBORZ DAWNIEJ
Na niewielkim terenie położonym tuż nad Wisłą mieści się naj-
piękniejsza dzielnica Warszawy – Żoliborz. Charakterystyczna 
zabudowa z dwudziestolecia międzywojennego stała się znakiem 
rozpoznawalnym tego miejsca. Jak do tego mają się nowe 
budynki powstałe w południowej części dzielnicy?

Historia Żoliborza niesie za sobą wiele zwrotów. Wspo-
mnienia XVIII wiecznej dzielnicy nasuwają na myśl przede 
wszystkim baśniowe europejskie miasta. Carska Cytade-
la powstała w latach 30 XIX wieku stała się centralnym 
punktem urbanistycznym wokół którego architekci dwu-
dziestolecia międzywojennego starali się rozłożyć dziel-
nicę. Na szczęście tylko niewielka część dzielnicy uległa 

” tereny 
żoliborskiego 

przemysłu 
przeznaczone 

były jedynie na 
fabryki. 

zniszczeniu podczas II Wojny Światowej. Komunistyczna 
władza Warszawy podeszła do Żoliborza łaskawie, godząc 
się na odzwierciedlenie historycznej idei dzielnicy, która 
miała swoją urodą dosięgać innych państw europejskich. 
Dlatego wielkie zakłady fabryczne przeniesiono na południe 
dzielnicy, tworząc w ten sposób Żoliborz Przemysłowy. W 
dzisiejszych czasach fabryki zastępują deweloperskie bu-

dynki, które nie tylko odzwierciedlają galopujący kapitalizm, ale także 
stają się doskonałym miejscem dla nowych mieszkańców Warszawy.

 Odzyskanie niepodległości przez Polskę po blisko stu latach zaborów 
stało się dla Żoliborza szansą na zagospodarowanie tej części miasta. 

Dzielnicę wykorzystano  jako pole popisu dla młodych architektów, 
którzy w swoich przestrzennych rozwiązaniach ukazywali siłę i 

zapał odrodzonej Polski. Dzielnica ukróciła tradycje polskiej 
architektury i skłoniła się ku europejskiemu modernizmo-

wi.  Dzięki temu stała się charakterystycznym miejscem w 
Warszawie, którego zatrzymany w czasie klimat wyróżnia 

się odrębną atmosferą. Aktywność kulturowa i arty-
styczna jej mieszkańców od lat dopełnia całą dzielnicę. 
Na Żoliborzu wciąż prężnie działa kino Wisła, teatr 
Komedia oraz teatr Trzyrzecze. Dzielnica wypełniona 
jest wieloma restauracjami i kawiarniami. 

Budowa wielkich osiedli takich jak Potok, Sady 
Żoliborskie czy Zatrasie zmieniła kierunek, w 
którym podążała architektura dzielnicy. Zaczęto 
budować mieszkania w zgodzie z socjalistycznymi 
standardami, przez co nowe budynki na terenie 
Żoliborza coraz bardziej zaczęły przypominać 
inne dzielnice Warszawy.  Mimo to spora część 
historycznej zabudowy dzielnicy została w 1980 
roku wpisana do rejestru zabytków.

Ogromny, sześćdziesięciohektarowy teren położony 
w okolicy ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Broniew-

skiego przez wiele lat był zielonym pastwiskiem, na 
którym pasły się zwierzęta. W latach 50 powstało tam 

sporo fabryk i zakładów, takich jak Warszawska Fabryka 
Wyrobów Metalowych, filia FSO – Zakład Produkcji Zespo-

HISTORIA ŻOLIBORZA

TERENY PRZEMYSŁOWE

WARTO WIEDZIEĆ

TUŻ ZA ROGIEM
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Na początek kilka zdań ,czym jest wspólnota mieszkaniowa, jej zarząd, oraz czym się różni od administratora. 

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali w nieruchomości. Jeśli kupiliście mieszkanie od dewelopera, to znaczy, że 
jesteście członkami wspólnoty mieszkaniowej. Celem istnienia wspólnoty jest zarządzanie częściami wspólnymi nierucho-

mości, a są to zwykle: klatki schodowe, podwórka, windy, 
dach, garaże etc.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w mo-
mencie wyodrębnienia pierwszego lokalu (czyli wtedy, gdy 
pojawiają się powierzchnie wspólne, wcześniej właścicie-
lem wszystkiego jest deweloper), zatem nie jest konieczne 
jej powoływanie. 

Aktem prawnym regulującym działalność wspólnot jest 
Ustawa o Własności Lokali. Z niej wynika, że zarząd wspól-
noty może być powierzony (czyli pełniony przez zewnętrzną 
firmę zwaną zarządcą) lub właścicielski (czyli zwykle skła-
dający się z kilku właścicieli lokali). Od zarządcy należy od-
różnić administratora, czyli firmę zatrudnioną przez zarząd 
do administrowania. Zwykle w nowej wspólnocie funkcję 
zarządcy pełni jakaś spółka narzucona przez dewelopera, 
która to spółka zatrudnia firmę do administracji, zaś ad-
ministrator zatrudnia firmy do poszczególnych czynności, 
jak sprzątanie, konserwacja czy ochrona.

Dlaczego zatem warto podjąć wysiłek i zmienić zarząd na właścicielski?

Powodów jest kilka. Pierwszy to pryncypialny - zapłaciliśmy kilkaset tysięcy złotych i zadłużyliśmy się na kilkadziesiąt lat. 
Mieszkanie to jedna z najdroższych rzeczy, jaką w życiu kupiliśmy. Na jego wartość wpływa stan jego otoczenia, warto zatem, 
żebyśmy to my mieli nad tym kontrolę a nie jakaś obca firma, na którą nie mamy wpływu.

Drugi to nadzór nad kosztami. Jeśli zarządcą jest firma wybrana przez dewelopera to nie mamy wpływu na to, jakich do-
stawców wybiera i na jakich zasadach, ile im płaci etc. Nie oznacza to, że w każdym przypadku dochodzi tu do malwersacji, 
jednak praktyka jest taka, że po przejęciu zarządu przez właścicieli koszty utrzymania zwykle spadają a jakość się poprawia.

Trzeci to rękojmia - zgodnie z prawem deweloper udziela trzyletniej rękojmi na budynek, co oznacza, że musi na własny koszt 
usunąć usterki zgłoszone w tym czasie przez zarząd (w tym te w powierzchniach wspólnych). Jeśli zarządem jest spółka zależna 
od dewelopera lub działająca na jego zlecenie, to jest ewidentny konflikt interesów i nie wiadomo na ile rzetelnie zostaną 
pozgłaszane usterki, czy czasem właściciele nie będą musieli za ich usunięcie zapłacić sami. Znane są takie przypadki, gdzie 

JAK PRZEJĄĆ WSPÓLNOTĘ
W świeżo zasiedlonych domach zarządcą wspólnoty jest z 
reguły firma związana z deweloperem. Rodzi to dla mieszkań-
ców (właścicieli) szereg ryzyk. Przejęcie zarządu wspólnoty 
przez mieszkańców wymaga pewnego wysiłku, zwłaszcza 
jeżeli deweloper nie jest tym zainteresowany. 

TAMARA POLA  
SAWKO

” Jeśli zarządcą 
jest firma 

wybrana przez 
dewelopera to 

nie mamy wpływu na 
to, jakich dostawców 

wybiera i na jakich 
zasadach, ile im płaci 

oraz walory 
architekto -

niczne Żoliborz 
cieszy się opinią 

dzielnicy w pewien 
sposób prestiżowej. 

Inwestorzy starają się więc 
wpasować swoje pomysły  w 

prestiż dzielnicy, stosując specy-
ficzną nomenklaturę w opisach swoich 

budynków. Dzięki temu możemy zamieszkać 
w kompleksach apartamentowców nazwanych 

mianem  Żoliborza Zielonego czy Artystycznego.  Tego typu 
nazwy nawiązują do historycznych nazw orientacyjnych 
takich jak Żoliborz Oficerski czy Dziennikarski.

Prawda jednak nieco mija się z obietnicami deweloperów. 
Okolica ulicy Rydygiera z wysokimi, zamkniętymi aparta-
mentowcami nie wpisuje się w uspołecznioną przestrzeń 
modernistycznego Żoliborza. Tej części dzielnicy brakuje 
również planu zagospodarowania, zamysłu zgodnie z którym 
mogłaby się rozwijać. Budynki znajdują się na uboczu, brakuje 
szkół czy przedszkoli nie mówiąc o kulturalnych zakamar-
kach, z których przecież słynie Żoliborz. Na spacer można 
wybrać się raczej na dziedziniec kompleksu budynków niż do 
zielonego parku czy na architektonicznie ułożone alejki. W 
okolicy znajduje się również linia kolejowa, która powoduje 
głośny zgiełk. Mieszkańcy oczekują więc od władz miasta 
konkretnego planu zagospodarowania, który ułatwiłby im 
życie w nowym miejscu.

Żoliborz jest pięknym miejscem, wypełnionym świadectwa-
mi historii Warszawy. Architektoniczny kalejdoskop rozpięty 
między carską cytadelą, przechodzący przez modernistyczne 
budynki, socrealistyczne osiedla i nowoczesne apartamen-
towce powoduje, że dzielnica ta jest niesamowicie ciekawa.  
Miasto powinno wykorzystać potencjał tego miejsca. Żo-
liborz Południowy jest porządnym kompleksem osiedlo-
wym i wciąż się rozwija. Miejmy nadzieję, że niedługo swoją 
charyzmą dogoni sąsiednie osiedla, stając się pełnoprawną 
częścią dzielnicy zawierającą specyficzny dla niej klimat.

łów Podwozia, Zakład Remontów Budowlanych, Zakład 
Remontów Maszyn Budowlanych ZREMB czy Instytut 
Chemii Przemysłowej.  Okolice te zaczęto nazywać 
Żoliborzem Przemysłowym. 

Tereny żoliborskiego przemysłu przezna-
czone były jedynie na fabryki. Pracow-
nicy nie mieszkali tam, docierali do 
pracy z innych osiedli żoliborskich. 
Mimo to teren fabryk tętnił życiem. 
Między robotnikami zawiązywały 
się przyjaźnie. W Warszawskiej 
Fabryce Wyrobów Metalowych 
nakręcono kilka odcinków se-
rialu „Dom” Jana Łomnickiego. 
Miejsca te było wizytowane 
przez Edwarda Gierka i Piotra 
Jaroszewicza, pracownicy brali 
udział w pochodach pierwszo-
majowych i innych oficjalnych 
zgromadzeniach.  

Zwycięstwo Solidarności i zmiana 
ustroju w latach 90 spowodowały, 
że pędząca polityka deweloperska 
dobrała się również do Żoliborskich 
przestrzeni. Przemysł znikł z dzielnicy, 
stare fabryki zostały zburzone a na ich 
miejscu powstały nowe apartamentowce.  
Charakter miejsca zmienił się, dlatego też teren 
ten zaczęto nazywać Żoliborzem Południowym.

Żoliborz jest atrakcyjnym miejscem dla nowych nabywców 
mieszkań.  W  końcu to dzielnica położona nad rzeką, prze-
cięta pierwszą linią metra. Ze względu na ciekawą historię 
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koszty usunięcia usterek szły w miliony złotych, co oznaczało, że przeciętna 
rodzina musi np. dopłacać po kilkanaście tysięcy złotych.

Co zatem zrobić by zmienić zarząd?

Potrzebne do tego są dwie uchwały wspólnoty, pierwsza o zmianie sposo-
bu zarządu z powierzonego na właścicielski, i druga, powołująca nowych 
członków zarządu.

Aby uchwała została przegłosowana potrzebne są głosy właścicieli ponad 
50% udziałów. Czyli nie głosuje się liczbą osób czy mieszkań, lecz wielkością 
posiadanych udziałów..

Wielkość swojego udziału każdy ma zapisane w akcie notarialnym. Z reguły 
jest to iloraz powierzchni posiadanych przez nas części nieruchomości 
(mieszkania, komórki lokatorskiej etc) przez sumę powierzchni wszystkich 
lokali w budynku.

Do niedawna dużo zależało od tego, jak jest rozwiąza-
na kwestia garażu - łatwo miały wspólnoty, 
gdzie garaż był częścią wspólną (wtedy 
jego powierzchnia nie liczy się do 
sumy  powierzchni użytkowej 
budynku), trudniej tam, 
gdzie był lokalem użytko-
wym, którego współ-
właścicielami byli 
właściciele miejsc 
(i wtedy stanowi 
spory udział, 
zwykle około 
30% w sumie 
powierzchni, 
niejako roz-
w a d n i a j ą c 
udziały wła-

MICHAŁ KOSTRZEWA

W naszej wspólnocie robiliśmy akcję w lutym, więc mówiliśmy, że 
zmiany chcemy dokonać na zebraniu rocznym w marcu, którego 
termin nie był jeszcze znany. Zapowiadaliśmy, że przyjdziemy po-
nownie bliżej zebrania po pełnomocnictwo.

Gdy tylko dowiedzieliśmy się od administracji o terminie zebrania, 
ruszyliśmy wysłaliśmy do wszystkich e-mail i wrzuciliśmy list do 
skrzynek, wytłumaczyliśmy raz jeszcze o co chodzi i ruszyliśmy po 
pełnomocnictwa. W dosłownie kilka dni zebraliśmy ponad 50%, 
część ludzi wrzucali nam do skrzynek. Ludzie generalnie chętnie 
je podpisywali.

Niektóre osoby nie chciały podpisać, bo deklarowały, że na zebranie 
przyjdą. W takiej sytuacji proponowaliśmy, by podpisały mimo 
to, na wypadek gdyby jednak nie przyszły (zebranie było w piątek 
o 18), zaś w sytuacji gdy przyjdą, pełnomocnictwo im oddamy 
przed zebraniem.

Ostatecznie w naszej wspólnocie zebraliśmy głosy ponad 65% 
mieszkańców, zwołaliśmy zebranie, powołaliśmy własny zarząd, 
wymieniliśmy administrację i kilku dostawców. Roczne koszty 
utrzymania wspólnoty spadły z ok. 1,1 miliona zł. rocznie do ok. 

900 tysięcy. Oznacza to spadek miesięcznej zaliczki o ok. 1 zł za 
metr kwadratowy.

Zachęcamy do działania i deklarujemy wsparcie meryto-
ryczne dla osób chcących zainicjować zmiany w swoim 

budynku.

Szerzej o zmianie sposobu zarządu oraz praktycz-
ne porady opiszemy w kolejnym numerze GNŻ.

ścicieli mieszkań i 
powodując, że zebra-
nie 50% potrzebnych do 
podjęcia uchwały było bardzo 
trudne, bo garaż mógł głosować tylko 
wtedy, gdy jednogłośnie zgadzali się na to właściciele wszyst-
kich miejsc, co w praktyce jest niewykonalne). Nowelizacja 
ustawy z sierpnia 2015 rozwiązała ten problem - właściciele 
głosują wielkością swoich udziałów plus swoich udziałów 
w garażu.

Członek Zarządu 
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz

r e k l a m a
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W dzisiejszych czasach dolegliwości bólowe kręgosłupa są 
coraz częstszą przyczyną zgłaszania się do specjalistów.

Ale bez obaw, możemy sobie pomóc!  

Mówi się, że już 3 godziny tygodniowo jakiejkolwiek aktywno-
ści fizycznej wpływają na lepszą kondycję i zmniejszają ryzyko 
dolegliwości bólowych w okolicy kręgosłupa. 

Dodatkowo jeśli już musimy spędzić kilka godzin dziennie w biurze 
w pozycji siedzącej pomyślmy o ergo-
nomii pracy. Dostosujmy odpowiednio 
swoje stanowisko pracy i  nauczmy się 
utrzymywać prawidłową postawę.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazó-
wek: 

Bardzo ważne jest właściwie dobrane 
ustawienie monitora, wysokość biurka, 
a także odpowiednie krzesło. Zadbaj o 
prawidłową pozycję siedzącą.

Rób krótkie przerwy na proste ćwicze-
nia, takie jak np. rozciąganie mięśni szyi, 
karku, ściąganie łopatek, delikatne ruchy 
miednicy w przód i w tył lub spacer. Staraj się aby takie ćwiczenia 
weszły Ci w nawyk. Ustaw sobie przypomnienie w telefonie co 
30-45 minut lub zaangażuj współpracowników. 

Zwiększ swoją codzienną aktywność – zamiast samochodu 
wybierz rower lub spacer, zapomnij o windzie i zacznij chodzić 

schodami, spaceruj w trakcie rozmowy telefonicznej. Pamiętaj 
jeśli problemy z kręgosłupem już są Twoją codziennością – 
z czasem nie będzie lepiej! Weź sprawy w swoje ręce, zadbaj 
o swoje zdrowie i zacznij ćwiczyć już dziś!

Nie wiesz jak zacząć, nie potrafisz się zmotywować?

Warto skorzystać z zajęć indywidualnych lub grupowych, pro-
wadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów. Korzystają 

oni ze współczesnych metod terapii i no-
woczesnej aparatury. Na terenie Żoliborza 
od 2014 roku działa gabinet rehabilitacji 
RehaFit Centrum Sprawności. Założeniem 
było stworzenie miejsca dla każdego, bez 
względu na wiek, płeć, stan zdrowia.  

Oprócz indywidualnej pracy z pacjentem 
i masaży w gabinecie prowadzone są 
również zajęcia grupowe dla osób chcą-
cych zadbać o swoją kondycję i kręgosłup 
(zdrowy kręgosłup). Dla kobiet w ciąży, 
które chciałyby utrzymać sprawność fi-
zyczną na wysokim poziomie odbywa się 
gimnastyka dla ciężarnych, prowadzona 
przez wyspecjalizowaną się w tej dziedzinie 
fizjoterapeutkę. Prowadzone są również 

indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe i korekcyjne dla dzieci.

Zachęcamy żoliborzan do odwiedzenia Centrum i przygotowania 
organizmu zanim jesienne słoty na stałe zagoszczą.

ZNASZ TE OBJAWY? 
Wrzesień to dla większości z nas czas powrotów do codziennych 
obowiązków, szkoły, pracy. Wakacje powoli stają się tylko miłym 
wspomnieniem. Wakacyjne spacery, wycieczki rowerowe 
zamieniamy na komputer, sterty papierów i godziny spędzone 
w samochodach czy komunikacji miejskiej. Wracamy często do 
siedzącego, pasywnego trybu życia nie myśląc o tym, że jest on 
najczęstszą przyczyną problemów z kręgosłupem.

RUCH

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ŻOLIBORZ POŁUDNIOWY

” założeniem 
było 

stworzenie 
miejsca dla 

każdego, bez 
względu na 

wiek, płeć, stan 
zdrowia. 

r e k l a m a

Zapraszamy na zajęcia indywidualne lub grupowe:

ul. Przasnyska 11 lok. U6
01-756 Warszawa

(na terenie osiedla Aparta-
menty przy Krasińskiego)

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

www.rehafit.waw.pl



ZAKOCHAJ SIĘ 
W WARSZAWIE – ZIELONEJ!
Po światowych metropoliach – Nowym Jorku, Berlinie czy Paryżu 
–  popularny od lat trend tzw. urban farmingu z rozpędem wkra-
cza na stołeczne podwórka. Już jesienią w Warszawie powstanie 
5 nowych projektów miejskiego ogrodnictwa, realizowanych 
dzięki kampanii Green Cross Poland „Nasz ogród społeczny”.

Grupy sąsiedzkie, w ramach programu, przy wsparciu 
organizacji, tworzą własne oazy zieleni w miastach, 
hodują warzywa i zioła. Organizacja bezpłatnie wypo-
saża chętnych mieszkańców w tzw. pakiety miejskiego 
ogrodnika (narzędzia, elementy małej architektury, 
nasiona i cebule roślin, bony na zakup roślin i ziemi, 
etc.), które są przyznawane za pomyślne wykonywanie 
zadań o charakterze partycypacyjnym oraz wspiera 
lokalnych liderów, odpowiedzialnych za angażowanie 
lokalnej społeczności. Uzupełnieniem kampanii jest 
pionierski portal naszogrodspoleczny.pl – praktyczna 
baza wiedzy o miejskim ogrodnictwie, planowaniu 
przestrzeni i partycypacji. 

To dopiero początek  

Jednym z pierwszych warszawskich miejsc, w którym 
chcemy aby powstał „Nasz ogród społeczny”,  to  teren 
przy ulicy Krasińskiego na Żoliborzu Południowym. 
Aktywni mieszkańcy we współpracy z lokalnym Sto-
warzyszeniem Nowy Żoliborz tuż obok tego miejsca 
będą realizowali projekt z budżetu partycypacyjne-
go, co dodatkowo zachęciło nas do starania się o tę 
lokalizację.

- Zaangażowanie mieszkańców w projekt na pewno 
wspierać będzie rozwój relacji sąsiedzkich i tworzenie 

więzi, które przyniosą trwałą korzyść im i 
środowisku. Liczę, że to dopiero począ-
tek i uda nam się do inicjatywy tworze-
nia ogrodów społecznych zachęcić 
mieszkańców innych warszawskich 
dzielnic – mówi Leszek Drogosz, 
Dyrektor Biura Infrastruktury 
Urzędu Miasta st. Warszawy.

Jeszcze tej jesieni do Żoliborza 
Południowego dołączą m.in. 
projekty w Śródmieściu na 
osiedlu przy ulicy Szwole-
żerów oraz w Ursusie. Do 
kampanii „Nasz Ogród Spo-
łeczny” przyłączają się rów-
nież społeczności, których 
ogrody już funkcjonują, tak 
jak w przypadku Bemowa. 
Akcja dynamicznie rozwija się 
w całej Polsce – po inauguracji 
ogrodu w Rudzie Śląskiej, zazie-
lenią się m.in. tereny: Gdańska, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Szcze-
cina, Lublina czy Konina. 

Budujmy rozważnie

Mieszkańcy Warszawy są niekwestionowanymi liderami zarówno 
w organizacji oddolnych działań obywatelskich, jak i w aranżowaniu 
projektów z zakresu przyjaznej przestrzeni miejskiej. Przed stolicą Pol-
ski stają te same wyzwania, co przed silnie zurbanizowanym Nowym 
Jorkiem czy Berlinem. Urban farming pozwala rozwijać metropolie w 
sposób zrównoważony – chronić środowisko i budować, tak potrzebne, 
oazy spokoju w wielkim mieście  – mówi Dominika Kulczyk, Założycielka 
Green Cross Poland.

W kraju nad Wisłą istnieje silny potencjał do rozwoju miejskiego ogrod-
nictwa. W Nowym Jorku funkcjonuje ponad 1000 ogrodów społecz-
nych, w Sao Paulo – ponad 20. Jednym z najprężniej rozwijających się 
ogrodów społecznościowych w Europie jest założony w 2009 r. w 

Berlinie ziołowo – warzywny ogród „Prinzessinnengarten”, który 
powstał na nieużywanej przez pół wieku przestrzeni, kryjącej się 

w cieniu berlińskiego muru i straszącej starą bocznicą kolejową.

Więcej informacji na stronie:  
www.naszogrodspoleczny.pl

OGRODY

SPOTKAŃ

ZIELEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT SPOŁECZNY

MIEJSCE

EKOLOGIA

” jednym 
z pierwszych 
warszawskich 
miejsc, które 

powstaną 
w ramach akcji 

„Nasz ogród 
społeczny” 

będzie ogród przy 
ulicy Krasińskiego



ALEJA KASZTANOWA

Pozazdrościć widoku z okien można miesz-
kańcom wspólnot mieszkaniow ych przy ul. 
Przasnyskiej na odcinku od ul. Krasińskiego  
do ul. Rydygiera.

Jesień w lipcu

Obecnie trudno znaleźć na Żoliborzu Południowym jakiś 
bardziej przyjemny zielony zakątek bądź obszar 
wartościowy przyrodniczo. Jednakże pośród 
zniszczonych ulic, rozkopanych placów 
budowy i nieprzyjemnych – na pierw-
szy rzut oka – zdziczałych terenów 
można znaleźć miejsca i okazy ro-
ślin, które są dla mieszkańców 
bardzo cenne.

Pozazdrościć widoku z 
okien można mieszkań-
com wspólnot mieszka-
niowych przy ul. Prza-
snyskiej na odcinku od 
ul. Krasińskiego do ul. 
Rydygiera. Po parzy-
stej stronie ulicy ostała 
się całkiem dorodna 
aleja złożona z kaszta-
nowców zwyczajnych, 
zwiastujących wiosnę 
białymi kwiatami.

Niepokój o przyszłość alei 
budzi przede wszystkim 
osłabienie drzew inwazją szro-
tówka kasztanowcowiaczka. Nie 
każdy wie, że powodem wczesne-
go brązowienia i opadania liści jest ten 
niewielki motylek, którego larwy żerują w 
liściach. Od kilku lat polskie kasztanowce są 
niszczone corocznie przez trzy pokolenia larw, któ-
re mogą powodować wymuszony spoczynek drzew w środku 
sezonu wegetacyjnego, coraz mniejsze liście i kwiatostany oraz 
malejącą odporność na mróz.

Stosowanie środków chemicznych czy obwiązywanie pni drzew 

folią nasączoną klejem i feromonami samiczek motyla nie dość, 
że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, to dodatkowo szko-

dzą innym organizmom. Z tego względu, w celu 
ochrony kasztanowców, zaleca się przede 

wszystkim metody takie jak regularne 
wygrabianie i niszczenie spadłych 

liści, w których zimują poczwarki 
motyla, oraz wieszanie budek 

lęgowych dla naturalnych 
wrogów szrotówka – siko-

rek. Bardzo ważne jest też 
wspieranie naturalnej ży-
wotności drzewa. Można 
to zrobić poprzez zapo-
bieganie nadmiernemu 
zagęszczeniu gleby 
(powodowanemu jej 
rozjeżdżaniem) – co 
utrudnia dostęp ko-
rzeni do tlenu i wody czy 
niskokosztowe szcze-
pienie drzew mikoryzą 

(grzybnią), dzięki czemu 
drzewa wchodzą w bar-

dzo korzystną symbiozę z 
grzybami.

Kolejnym zagrożeniem dla na-
szej alei są działania dewelope-

rów – zarówno brak  zabezpieczania 
drzew przy wjazdach na place budowy, 

jak i planowane obudowywanie alei chod-
nikiem. Budowa chodnika bez zachowania naj-

nowocześniejszych standardów ochrony drzew może 
prowadzić do ucięcia korzeni utrzymujących drzewo w ziemi i 
zbytnio ograniczyć powierzchnię przepuszczającą do nich tlen i 
wodę. Takie działania mogą w konsekwencji spowodować spadek 
odporności drzewa na szkodniki oraz pogarszanie się kondycji 
drzewa i jego powolną śmierć.

Z powodu inwazji szrotówka kasztanowcowiaczka praktycznie zaprze-
stano sadzenia kasztanowców z białymi kwiatami, które są przecież 
istotnym elementem polskiego krajobrazu. Odporniejsze na tego 
szkodnika są odmiany czerwone, krwiste i żółte. Dlatego tak ważne 
jest zachowanie istniejących jeszcze alei „białych”. Urząd Dzielnicy 
Żoliborz obiecał przyjrzeć się warunkom w jakim znajdują się obecnie 
nasze kasztanowce i podjąć podstawowe działania ochronne i pielę-
gnacyjne. Dodatkowo też, urzędnicy chcą skonsultować z dewelope-
rami zastosowanie najodpowiedniejszych i nowoczesnych rozwiązań 
ochronnych przy budowie chodnika. Do uzupełnień naszej alei Urząd 
Dzielnicy stosuje młode dęby (bardzo odporny na warunki przyuliczne 
gatunek), które obecnie też wymagają wsparcia.

MARTA MATYS

DBAJ O DRZEWA

JESIEŃ

KASZTANY PRZY ULICY PRZASNYSKIEJ

ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH



DLA CIEKAWYCH ŚWIATA, 
SZKOŁA JĘZYKOWA BLISKO 
DOMU
Granice mojego języka są granicami mojego świata - pisał prawie 100 lat temu 
Ludwig Wittgenstein, filozof języka. Dziś to twierdzenie nabiera jeszcze 
głębszego znaczenia… Każdy  wie, jak ważna jest znajomość języków 
obcych – daje szansę na lepsze wyniki na egzaminach, wymarzone studia, 
pracę, podróże…

zwyczaje, kulturę, kuchnię innych krajów. 

To co nas wyróżnia to bardzo indywidualne podejście 
do każdego ucznia. Jesteśmy dumni z tego, że 

każdego naszego studenta znamy, zawsze 
jesteśmy gotowi porozmawiać i rozwią-

zać zarówno językowy jak i organi-
zacyjny problem. Zapraszamy do 

zapisów na kursy językowe w 
roku szkolnym 2015/2016! 
Chętnie udzielimy wszyst-

kich informacji osobiście w 
recepcji szkoły, mailowo lub 
telefonicznie.

KONKURS

Dla osób, które do 28 
września wejdą na stro-
nę www.academyoflan-
guage.pl odpowiedzą na 

pytanie konkursowe: „Dla-
czego chcesz ty lub twoje 

dziecko uczyć się wybranego 
języka obcego?” mamy nagro-

dy: 30 i 50% zniżki na roczny 
kurs językowy!

W szkole językowej Academy of Language prowadzimy kursy 
językowe dla dzieci (od lat 3), młodzieży i dorosłych. Nauczamy 
m.in. angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francu-
skiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, 
polskiego dla obcokrajowców. Organizuje-
my kursy ogólne, specjalistyczne, języka 
biznesu, egzaminacyjne. Jesteśmy 
otwarci w godzinach 7-21, od 
poniedziałku do soboty. Pro-
wadzimy zajęcia grupowe i 
indywidualne w szkole jak 
i w dogodnym miejscu – 
domu, firmie oraz online. 
Każdy znajdzie więc coś 
dla siebie!

Nasza kadra składa się 
z profesjonalnych lek-
torów polskich i native 
speakerów. Pracujemy 
w małych grupach (3-6 
osób) w przyjaznej, ka-
meralnej atmosferze. 
Razem przełamiemy 
wszelkie bariery językowe i 
pomożemy opanować język 
dostosowany do indywidu-
alnych potrzeb. Jeśli zdarzy się 
dłuższa nieobecność, zapraszamy 
na bezpłatne konsultacje.

Dodatkowo organizujemy bezpłatne 
weekendowe zajęcia z języków obcych dla 
różnych grup wiekowych – gry i zabawy, konwersacje, 
egzaminy próbne.  Prowadzimy też autorskie  warsztaty języko-
wo-kulturowe, podczas których „zwiedzamy świat” poznając 

ZAPREZENTUJ 
swoją działalność, 
opowiedz o swoich 
pasjach,  przybliż swój 
punkt widzenia

WYPOWIEDZ SIĘ 
Chcesz mieć wpływ na 
kolejne wydania gazety? 
Prześlij nam swoje 
propozycje dotyczącego 
przyszłego wyglądu 
gazety, co Ci się w niej 
podoba a co nie.

DOWIEDZ SIĘ 
Przeżyłeś w wakacje coś 
ciekawego i chciałbyś 
o tym opowiedzieć 
mieszkańcom. Prześlij nam 
informacje a najciekawsza 
opowieść ukaże się w 
kolejnym numerze.

INFRASTRUKTURA

TU

NASZA ZIELEŃ

PORADNIK

ŻOLIBORZAHISTORIA

MIESZKAŃCA

SIĘ ŻYJE

r e k l a m a

W KOLEJNYM NUMERZE:

1. Przegląd żoliborskich restauracji, gdzie i co 

warto zjeść. 

2. Mieszkaj komfortowo. Czym kierować się przy 

urządzaniu mieszkania, praktyczne porady.

3. Dbamy o zieleń, co każdy z nas może zrobić by 

nasza cześć dzielnicy była bardziej zielona.




