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Szanowni Czytelnicy!

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie
zarządza projektami w studio Kotbury.

W tym miesiącu nie
zapominamy o rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Powstania, którego celem było
wyzwolenie miasta z rąk faszystów

Mateusz Durlik - wydawca, autor artykułów dotyczących
spraw Żoliborza Południowego, prezes Stowarzyszenia
Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz
Żoliborz, lokalny aktywista.

- dzierżących wyłączną prawdę
o rzeczywistości, reprezentantów
rasy wyższej, która innych
traktowała jako niewartych
istnienia, bożą pomyłkę. Pod
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Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.

hasłem „Gott mit uns”, „Bóg
z nami”, rozpętali globalne
piekło, które przetrwać mieli jako
panowie świata biali aryjczycy.
Polacy jako pierwsi powiedzieli
„Dość!”. Polacy jako pierwsi

Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.

nie poddali się propagandzie

Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe
i wychowawcze”.
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Michał Lehr-Kowalski

Zielony Żoliborz
Tomka Niewczasa
Ostatnie dramatyczne
wydarzenia, związane
z połamanymi
i powyrywanymi
z korzeniami drzewami,
a także prośby
Czytelników, skłoniły
mnie do odszukania
najbardziej kompetentnej
osoby, która mogłaby
opowiedzieć na nurtujące
wszystkich pytania.

Tomku, jesteś coraz lepiej znany na Żoliborzu, stajesz się głównym lokalnym
specjalistą do spraw terenów zieleni. Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie
przyrodą?
Nie wiem skąd się wzięło. Po prostu, od zawsze myślałem kategoriami
środowiskowymi, zachwytu nad nieokiełznaniem przyrody, nad pięknem ptaków,
spokojem i dostojeństwem drzew. Zawsze uważałem, że w pewnym sensie jesteśmy
gośćmi na tym świecie i jako tacy jesteśmy winni środowisku szacunek. Można to
także rozpatrywać w kategoriach etycznych – budowania lepszych warunków życia
dla naszych dzieci albo dla osób, których nawet nie poznamy, zamiast zagarniać
wszystko dla siebie.
Potem rozwijałem ten kierunek, studiując architekturę krajobrazu na SGGW
i na Uniwersytecie w Kopenhadze, oraz pracując zawodowo przy zieleni. Dzięki
temu potrafię spoglądać na różne zagadnienia w szerokim kontekście, np. myśląc
o drzewach, biorę pod uwagę stosunki wodne, nawożenia, relacje społeczne
i historyczne, kontekst urbanistyczno-przestrzenny; zarówno zmiany klimatyczne,
jak i biochemię komórek.
Prowadzisz na Facebooku stronę ZielonyŻoliborz. Skąd pomysł? Jaki jest jej cel?
ZielonyŻoliborz to efekt wieloletnich przemyśleń i obserwacji. To moja prywatna
odpowiedź na zagadnienia, których nie rozumiem albo z którymi się nie zgadzam,
efekt połączenia wykształcenia i znajomości miejsca (z Żoliborzem jestem związany
od urodzenia).
Momentem przełomowym, w którym stwierdziłem, że jednak muszę wziąć sprawy
zieleni w swoje ręcę, było pozornie proste pytanie, zadane mi przez mojego brata
Kubę: „Ile jest parków na Żoliborzu?”. Zadzwoniłem w tym celu do Urzędu, gdzie
otrzymałem odpowiedź: cztery - Żeromskiego, Kaskada, Sady Żoliborskie i Kępa
Potocka. Pomyślałem, że odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, bo znam jeszcze
Park Fosa przy Cytadeli. Poszukiwania w Warszawiki przyniosły odpowiedź, że
rzeczywiście Fosa jest na Żoliborzu i parków jest pięć. Z kolei szybkie spojrzenie
do Wikipedii przyniosło odpowiedź „sześć”: jeszcze Park „Żywiciela” przy Teatrze
Komedia. Różnice wynikały z tego, że w odpowiedzi na pytanie „ile jest parków?”,
administrator podawał tylko te parki, którymi sam zarządzał (U.Dz.-4, ZOM-1,
WSM-1). Problem w tym, że praktycznie nikogo nie interesuje, czy idzie do parku
dzielnicowego, czy jakiegokolwiek innego. Idzie do parku.

Już choćby pozornie błahe i łatwe pytanie pokazuje problem rozdrobnienia
administracyjnego zieleni - nie wiadomo co jest czyje, kto zarządza, kto decyduje
(na marginesie dodam, że niebawem pięcioma parkami, poza „Żywicielem”, będzie
administrować jedna jednostka: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).
Nie rozumiem też innej rzeczy: T.LOVE zrobił Żoliborzowi – zielonemu - reklamę tak
wspaniałą, że żadna agencja reklamowa nie byłaby w stanie nawet zbiżyć się do takiej
skuteczności. W dodatku reklamę darmową! Każdy wie, że Żoliborz jest zielony. Nie
otwarty, zamknięty, prawy, lewy, tylko zielony. Tymczasem tak wielki potencjał był
wykorzystywany jedynie przez jednego z deweloperów, który poza nazwą osiedla
niewiele ma wspólnego z zielenią. Ja staram się z powrotem zwrócić zieloność
Żoliborza drzewom i mieszkańcom i dlatego zbudowałem stronę internetową i profil
fb ZielonyŻoliborz, który prowadzę już ponad dwa lata.
Mój projekt pozwalał mieszkańcom opisać problem dotyczący zieleni (np. złamana
gałąź) i nie martwić się, co dalej - ja przejmowałem temat i przekazywałem go do
odpowiednich jednostek. Teraz, kiedy Zarząd Zieleni stanie się administratorem
większości parków i skwerów oraz roślin przyulicznych, także rola ZielonegoŻoliborza
się zmieni. Będę rozbudowywał go jako miejsce wymiany pomysłów i uwag oraz
realnego i dynamicznego dialogu żoliborzan z urzędnikiem zajmującym się ich
drzewami i parkami
Czy naprawdę każdy może do Ciebie napisać z pytaniem?
Dokładnie tak - takie jest założenie ZielonegoŻoliborza, którego się bezwzględnie
trzymam. Każda osoba, która się do mnie zwróci, otrzyma rzetelny i darmowy
komentarz, opinię, poradę. Uważam, że mieszkańcy mają wielką wiedzę i wspaniałe
intencje, tylko nie do końca potrafią je wykorzystać albo zinterpretować. Proponowana
przeze mnie formuła bezpośredniego kontaktu pozwala nam wszystkim się od siebie
uczyć i wspólnie decydować o „naszym podwórku”. Także pytać i sugerować... oraz
krytykować.
Twoja dotychczasowa praca została doceniona przez p. Marka Piwowarskiego,
który został niedawno szefem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Czym zajmujesz
się w Urzędzie Miasta?
Jestem bardzo wdzięczny p. Markowi Piwowarskiemu za to, że mi zaufał i docenił
dorobek oraz merytoryczną stronę m.in. ZielonegoŻoliborza. Myślę, że taki układ,

Fanpage ZielonyŻoliborz
to miejsce wymiany
pomysłów i dialogu
z mieszkańcami.
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obowiązków ogrodnika - piszę opinie i wnioski, pisma dotyczące obszaru naszej
dzielnicy. Do tego jestem w bliskim kontakcie ze spółdzielniami, stowarzyszeniami
i mieszkańcami.
Ostatnie burze ujawniły ogrom skali zaniedbań w zarządzaniu zielenią Starego
Żoliborza. Na końcu wywiadu zamieściliśmy Twoje podsumowanie, dotyczące
przyczyn tak poważnych szkód wyrządzanych przez burze akurat na Żoliborzu.
Jedną z nich jest wiek drzew. Co trzeba w tej sytuacji zrobić, aby nie stracić
unikatowego charakteru dzielnicy poprzez wycięcie najstarszych, wielkich
drzew?
Starego Żoliborza? Nieprawda. To jest sprawa całego Żoliborza, bo problemy są wszędzie.
Zasadniczo wiek drzew nie jest problemem - jest atutem. Stare drzewa nie dość, że
np. wytwarzają kilkadziesiąt razy więcej tlenu niż młode drzewka, to jeszcze pięknie
wyglądają. Życzmy sobie tego, aby starych drzew było wokół nas jak najwięcej.
Problem jest wtedy, kiedy drzewa są z różnych powodów osłabione. W puszczy
wywrócone drzewo nie stanowi zagrożenia, w mieście tak. Kiedy drzewo jest
niebezpieczne, musi zostać usunięte zanim kogoś, przepraszam za bezpośredniość,
zabije. I tu dochodzimy do twojego pytania, jak to zrobić żeby nie zniszczyć, które
interpretuję jako: jak wycinać w miarę bezboleśnie. Jeśli posiada się rzetelną i aktualną
bazę danych, to można zaczynać planować działania długofalowe. Dotyczy to tak
samo zieleni, jak i każdego innego przedsięwzięcia. Zieleń to organizm, zmienia
się, rośnie i zamiera, podlega swoim cyklom i prawom. Mając dobre dane o tych
zjawiskach, można wpisywać się w rytmy zieleni i okresy wzrostu idące w dekady,
oraz przewidywać wycinki, dosadzać drzewa zanim słabe zostaną usunięte, etapować
prace, etc. Można myśleć nie tylko o bieżącej pielęgnacji, ale i profilaktyce! Sęk
w tym, że do tej pory nikt nie miał kompleksowych danych o drzewach i to, o czym
mówię, było praktycznie nieosiągalne. Nie można było skutecznie, całościowo
planować i etapować prac, stąd teraz trzeba nadrabiać to w sposób dosyć drastyczny.
Na szczęście to się zmienia.

Życzmy sobie tego, aby
starych drzew było jak
najwięcej.

A co z podcinaniem korzeni przez drogowców?
Warto wrócić do teoretycznie znanych podstaw, czyli przypomnieć, że drzewo to
nie tylko liście i pień, ale także korzenie, które służą m.in. do utrzymywania go
w gruncie. Niewiele osób, w tym „drogowców”, zdaje sobie jednak sprawę z tego,
że system korzeniowy drzew jest zazwyczaj płasko rozłożony na głębokości ok.
5-35 cm pod ziemią. Ponadto, jego zasięg przekracza zasięg korony. Inwestycje są
często prowadzone w sposób bezwzględny dla roślin, kiedy wycinana jest większość
tego podziemnego systemu. Kończy się to usychaniem drzew oraz wywrotami przy
silniejszych pomuchach wiatru.

Oznaki chorób często
są tak oczywiste, że nie
sposób ich przeoczyć.

w którym Dyrektor Zarządu Zieleni, wyposażonego w olbrzymie zaplecze wiedzy,
doświadczenia w branży i rozeznania rynku, zostawia swobodę pracy osobie znającej
w skali lokalnej problemy i wyzwania poszczególnych roślin oraz poszczególnych
mieszkańców, może zaowocować naprawdę dobrymi rezultatami.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy to bardzo młoda jednostka, wiele spraw jest jeszcze
tymczasowych, nieustalonych albo w trakcie ustalania. Docelowo każdej dzielnicy
przyporządkowany ma zostać zespół, którym kierować będzie Dzielnicowy Ogrodnik.
Na razie jednak stanowiska ogrodników jeszcze nie istnieją. W ZZW, z racji tego, że
bardzo dobrze znam sprawy żoliborskie, zajmuję się w pewnym stopniu zakresem

Z kolei choroby drzew to nie jest sprawa tak oczywista. W większości przypadków
w ogóle nie widać, czy drzewo jest chore czy nie.
Fakt, trzeba miec trochę wprawy, aby dobrze odczytywać oznaki chorób - na Żoliborzu
dotyczy to przede wszystkim grzybów. Często jednak oznaki są tak oczywiste, że nie
sposób ich przeoczyć. Każdy widzi wielkie, często kolorowe owocniki (tzw. huby),
które oznaczają, że drewno jest już w zaawansowanym stadium rozkładu, a dla
samego drzewa to jednoznaczny wyrok śmierci, bo musimy pamiętać, że drzewa
nie da się „wyleczyć”. Nie da. Nawet jeśli za pomocą niezwykle kosztownych metod,
chirurgicznych operacji i nieistniejących technologii byśmy się pozbyli grzybni, to
samo drewno będzie już w tak znaczny sposób zmienione i osłabione, że drzewo
umrze.
W mieście, tak jak wszędzie indziej, grzyby są podstawą funkcjonowania
ekosystemów. W związku z tym, także problemy z nimi związane będą powracać,
a administratorzy będą musieli się z nimi stale zmagać. Dlatego warto powiedzieć
sobie jasno i wyraźnie: Zagrzybione drzewo w otoczeniu miejskim - park, osiedle,
ulica, szkoła - to realne zagrożenie dla życia mieszkańców! Jeśli jest wyjątkowo

Zagrzybione drzewo
w mieście to zagrożenie
dla życia mieszkańców.

LUDZIE ŻOLIBORZA

8

LUDZIE ŻOLIBORZA

9

cenne - z różnych powodów - to warto pokusić się o ekspertyzę. Poprawiając statykę
cięciami albo montując wiązania, możemy na krótki czas przedłużyć życie drzewa
po to, aby zaplanować, co dalej począć z rośliną. W sytuacji, kiedy ekspert mimo to
ocenia: „Drzewo do usunięcia, ze względu na duże prawdopodobieństwo złamania
lub wywrotu, co w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia”, i podpiera
się wynikami badań, to drzewo należy niezwłocznie usunąć.
Jeden z problemów określiłeś jako „presję społeczną”. Co miałeś na myśli?
Chodzi o to, że bardzo wiele osób, które nie mają pojęcia o zieleni, o podstawach,
uwarunkowaniach, zagrożeniach, o odpowiedzialności administracyjnej i karnej,
walczy o niewycianie niebezpiecznych drzew, w imię pseudoekologii albo, co
gorsza, polityki. Doprowadza to do sytuacji, w której administratorzy, wybierając
między ryzykiem katastrofy, a publicznym zlinczowaniem, decydują się na wariant
niebezpieczny, czyli nicnierobienie. Dlatego m.in. tak wiele niebezpiecznych drzew
jeszcze stoi.
Znam osoby, które zaczęły omijać szerokim łukiem miejsca parkingowe pod
drzewami. Czy według Ciebie dziś możemy czuć się bezpiecznie na Żoliborzu?
Czy drzewa w najgorszym stanie już przewróciły się, a reszta da sobie radę przez
jakiś czas?
Ostatnia nawałnica pokazała jedynie, z czym musimy się zmierzyć. W dalszym ciągu
duża część drzew pozbawiona jest korzeni albo ma bardzo osłabione drewno i jest
przez to niebezpieczna. Ale nie popadajmy w skrajności. Nie każde drzewo to od
razu zagrożenie. Ja zawsze (zawodowe zboczenie) zanim zostawię samochód, zerkam
na to, pod czym staję. Jeśli drzewo ma:
• Owocniki grzybów
• Suche konary
• Duże rany na pniu
• Bardzo ubitą glebę przy pniu, zaparkowane przy pniu samochody albo rośnie
na takim małym skrawku trawniczka
to wtedy, jeśli mam gdzie, przeparkowuję samochód. W dalszym ciągu jest wiele
zdrowych drzew, pod którymi zostawiam samochód, korzystając np. z rzucanego
przez nie cienia w letnie upalne dni.

Trzeba zrobić rzetelną
bazę drzew na Żoliborzu.

Nasza rozmowa zeszła na trudne tematy - wycinki, niebezpieczeństwa. Jakie
w tym wszystkim widzisz szanse dla naszej zieleni i do jakiego stanu chciałbyś ją
doprowadzić?
System zieleni na Żoliborzu jest tak dobrze ukształtowany, że nie trzeba go budować
od podstaw, lecz jedynie modyfikować.
Szansą jest zrobienie rzetelnej bazy danych o drzewach. To trudne także ze względu na
pozorny brak rezultatów. Trudno się chwalić efektem wieloletnich prac w fromie arkusza
kalkulacyjnego, ale tylko to może być fundamentem dalszych skutecznych działań.
Chciałbym, aby miejskie i prywatne drzewa miały swoje metryczki, z historią
zabiegów, ze swoimi statystykami oraz określoną wartością. W końcu każde z nich
wytwarza konkretne korzyści w formie np. pochłaniania CO2 z atmosfery albo
uwalniania do niej tlenu, co można względnie łatwo przełożyć na konkretne kwoty.
Pokusiłem się kiedyś o zgrubne (podkreślam) szacunki, z których wynika, że wartość
„pracy” zieleni żoliborskiej kształtuje się na poziomie 200 mln zł rocznie.
Na Żoliborzu jest wiele niezwykłych terenów zieleni, które dobrze funkcjonują,
ale niezależnie od siebie. Moim marzeniem jest „spiąć” parki i zieleńce systemem
zazielenionych ulic, tak aby utworzyć całe wypoczynkowo-przyrodnicze korytarze,
którymi będziemy mogli się przemieszczać np. z Kanałku, Potocką przez Plac
Lelewela, do Parku „Żywiciela”, Parku Sady Żoliborskie, potem przez zieleńce
Zatrasia, skwer WIML’u na Powązki - cały czas w otoczeniu drzew i krzewów.
Szansą jest też dobra współpraca między Zarządem Zieleni a spółdzielniami,
stowarzyszeniami i prywatnymi osobami. Podkreślam też, że wsparcie Urzędu
Dzielnicy jest w tym kontekście nieocenione. Zachęcam do kontaktu ze mną albo

ZZW, bo już teraz istnieją programy pozwalające np. na realizację nasadzeń na
terenach spółdzielni mieszkaniowych.
Niedawno został ogłoszony o program „2000 drzew dla Żoliborza”, który został
wywalczony przez lokalne stowarzyszenia. Na czym polega i gdzie będą sadzone
drzewa?
Ten program wpisuje się doskonale w nurt współpracy jednostek miejskich
i spółdzielni, o których mówiiśmy przed chwilą. „2000 drzew...” to lokalny,
zainicjowany oddolnie projekt dosadzania drzew na terenie dzielnicy. Aktywne
stowarzyszenia Żoliborza Południowego zawalczyły o to, aby miasto przeznaczyło
środki na nowe nasadzenia w ich okolicy. Projekt wyszedł jednak poza okolice
Przasnyskiej i Rydygiera i swoim zasięgiem obejmie inne obszary. Lokalizacje będą
wynikiem współpracy mieszkańców, stowarzyszeń i jednostek miejskich.
Chciałbym zapytać Cię o Twoje ulubione miejsca na Żoliborzu. Masz takie
miejsca zielone, do których zaglądasz najczęściej?
Oczywiście, każdy ma takie miejsca. Moje ulubione to nadwiślańskie łęgi, które
są największym klejnotem przyrodniczym, jaki mamy w dzielnicy. Ich naturalny
chrakter, który przez wielu może być niezrozumiały („jakieś niezadbane krzaki”)
powoduje, że możemy tam obserwować naturalne procesy obiegu materii i wody
w przyrodzie oraz sukcesję gatunków. To z kolei wpływa na bioróżnorodność.
Wystarczy przejść się do łęgów na spacer rano i można aż zaniemówić, słysząc
tysiące śpiewających ptaków. Do tego jest to miejsce wręcz magiczne, w samym
środku wielkiego miasta, w którym jednak zaznamy kojącej ciszy i spokoju. Dla mnie
spacer po łęgach jest najskuteczniejszym lekarstwem nawet na największy stres.
Wspomnę też (bo ten temat mógłbym rozwijać w nieskończoność) o „Kanałku”,
czyli Kępie Potockiej- moim ukochanym parku, w którym uczyłem się jeździć
na rowerze, Osiedlu Potok, ogrodach działkowych przy Promyka i „ruinach”
przy Barszczewskiej. Tak naprawdę to każde miejsce na zielonym Żoliborzu jest
niezwykłe!

Nadwiślańskie łęgi są
największym klejnotem
przyrodniczym dzielnicy.
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Mateusz Durlik

Przegląd prywatnych żłobków
i przedszkoli z Żoliborza
Dla wielu mieszkańców Żoliborza
sierpień oznacza, ni mniej, ni więcej
tylko środek wakacji, więc chcą korzystać z nich w pełni, niespecjalnie czekając na powrót do powakacyjnych
obowiązków, a jedyne, na czym się skureklama

piają, to czy na wyjazd zabrać spray na
komary. Dla wielu, ale nie dla wszystkich. Stosunkowo niewielka grupa rodziców z dziećmi w wieku żłobko-przedszkolnym zaczyna zastanawiać
się nad tym, co od września zrobić ze

swoimi pociechami. Ci, których dzieci nie dostały się do przedszkoli lub
żłobków publicznych lub też wolą skorzystać z usług placówek droższych,
ale prywatnych, zaczynają mieć twardy orzech do zgryzienia. Zorientowani

reklama

Przedszkole i Żłobek

Profesjonalna opieka i edukacja dla Twojego dziecka
Zapraszamy do nowo otwartej placówki zlokalizowanej
na terenie inwestycji Madison Apartments.
Balibu to kameralne i przytulne miejsce,
przyjazne otoczenie, w którym Mały Człowiek może być swobodny
i radosny. To miejsce, z którego dzieci wychodzą pełne pasji i
ciekawości, a zaangażowana
i doświadczona kadra inspiruje do poznawania świata
i wspiera wszechstronny rozwój dziecka.

Aktualnie trwa nabór
do grup przedszkolnych i żłobkowych.
Prywatne Przedszkole i Żłobek „Balibu”
Ul. Szamocka 10B, Warszawa - Żoliborz
: +48 602 208 372 / +48 602 203 932
: biuro@balibu.pl | : www.balibu.pl

Academy International
Międzynarodowe Żłobek i Przedszkole
ul. Popiełuszki 16
zoliborz@academyinternational.pl
tel. 22 833 98 08

rodzice, mieszkający na Żoliborzu już
dłuższy czas, nie mają problemu ze znalezieniem odpowiedniej placówki. Swój
wybór na ogół uzależniają od tego, czy
placówka jest blisko i jaka jest cena. Żoliborz jest dzielnicą na tyle małą, że nawet jeśli chcemy „wysyłać” dziecko na
jej drugi koniec, nie wiąże się to z długą
wyprawą. Przejdźmy do kwestii finansowych. Musimy liczyć się z przedziałem opłat od 1500 zł do nawet 2400 zł
miesięcznie, a ceny te obejmują wyżywienie. Nie jest to kwota mała, ale dla
rodziców, którzy wolą prywatne przedszkola, nie jest to czynnik kluczowy.
Druga grupa rodziców to ci, którzy
nie są zbyt dobrze zorientowani w lokalizacji żłobków i przedszkoli. Są nowymi mieszkańcami Żoliborza albo nigdy specjalnie się tym nie interesowali.
Poniżej przedstawimy małą ściągawkę, dzięki której tym ostatnim będzie
znacznie łatwiej znaleźć coś w swojej
okolicy. Przed publikacją tego materiału
większość z placówek została przez nas
odwiedzona. Oczywiście bardzo trudno, albo wręcz niemożliwe, jest ocenić
placówkę po jednej wizycie, ale te zrobiły na nas dobre pierwsze wrażenie.
Mamy nadzieję, że materiał będzie dla
Was pomocny.

Baby Room Preschool
ul. Rydygiera 15 A
www.babyroom.edu.pl
tel: 607 617 417, 509 123 669
Baby Space
ul. Zygmunta Krasińskiego 59
www.babyspace.pl
info@babyspace.pl
Żłobek Przedszkole Karuzela
ul. Trószyńskiego 5
zlobek@karuzela.edu.pl
tel. 512 526 737
Klub Bambino
ul. Broniewskiego 8A
www.klubbambino.pl
klub.bambino@wp.pl
Przyjaciele Żyrafy
ul. Ks. J. Popiełuszki 14
www.przyjacielezyrafy.pl
przyjaciele.zyrafy@gmail.com
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Prywatne Przedszkole i Żłobek
„Balibu”
ul. Szamocka 10 B
www.balibu.pl
biuro@balibu.pl
tel. 602 208 372
LaliBam Przedszkole muzyczno-językowe
i żłobek muzyczny
ul. Kossaka 12
www.lalibam.pl
biuro@lalibam.pl
tel: 514 828 731, 514 828 730
Międzynarodowe Niepubliczne
Przedszkole i Żłobek „TEQUESTA”
ul. Jasnodworska 3c, 01-745 Warszawa
tel: 22 412 62 52
mob: +48 603 91 90 96
Przedszkole Kraina Marzeń
ul. Kolektorska 10
przedszkolekmwarszawa@gmail.com
www.krainamarzen.net
tel. 608 293 719, 696 844 869

Radosna Planeta
al. Wojska Polskiego 20
www.radosnaplaneta.com
info@radosnaplaneta.com
tel: 22 633 2240, 519 776 734
Centrum Rozwoju Dziecięcy Kącik
ul. Broniewskiego 28
www.dzieciecykacik.waw.pl
zoliborz@dzieciecykacik.waw.pl
tel: 501 764 897
Mambaleu
Punkt Przedszkolny
Małgorzata Sulikowska
ul. Pogonowskiego 21/1
malgosia@mambaleu.com
www.mambaleu.com
Niepubliczne Przedszkole
„ZdrowoJeż”
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 16
zdrowojez@gmail.com
www.zdrowojez.przedszkolowo.pl

Wieża Jeża
ul. Jana Kozietulskiego 37/1
mnowak@wiezajeza.pl
www.wiezajeza.pl
Żłobek Jak w Ulu
ul. Dembińskiego 10
www.jakwulu.com.pl
info@jakwulu.com.pl
Przedszkole Kangurek Hop
ul. Krasińskiego57
krasinskiego@kangurekhop.pl
tel. 22 665 60 90, 731 195 556
Dotti Pelotti Przedszkole
ul. Dziennikarska 21
dottipelotti@gmail.com
tel. 734 133 583
Żłobek Playhause
ul. Rydygiera 11 m.138
playhouse@poczta.onet.pl
tel. 22 299 69 24
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Anna Szymańska

Życie jest fajne… mimo
wszystko, czyli słów
kilka o tolerancji
Kiedy zabierałam się
do pisania kolejnego
artykułu, nie
spodziewałam się, że
życie samo podsunie
mi przykład, jak na
zawołanie…

Na warszawskiej Ochocie jest niezwykłe miejsce – to klubokawiarnia „Życie
jest fajne”, która zatrudnia dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Niedawno
ktoś czarnym sprayem napisał na szybie
„WON”. Klubokawiarnia pokazała zniszczenia na swoim fanpage’u. „Ktoś nas
bardzo lubi i chce, żebyśmy się wynieśli… to stało się nocą...”.
Jakiś czas temu zbulwersowała wielu
inna sytuacja. Plac zabaw w dużym mieście. Wśród innych dzieci bawi się dwuipółletnia dziewczynka. Sporo rodziców
siedzi na ławkach wokół placu. Podczas
zabawy dziewczynka pociągnęła jednego z chłopców za koszulkę. Sytuacja nie
wyglądała groźnie, ot, zwykłe dziecięce przepychanki. Jednak ojciec chłopca,
jako przykładny tata, zdecydował się zareagować na zdarzenie i podszedł do matki dziecka z awanturą. Mama przeprosiła zdenerwowanego ojca z nadzieją, że to
zakończy sprawę. Próbowała wyjaśnić, że
dziewczynka jest dzieckiem autystycznym i jej zachowanie czasami odbiega od
normy. Nie jest ono jednak gorsze niż zachowania przeciętnego dziecka. Do mężczyzny te argumenty nie trafiały, a nawet
zadziałały wręcz odwrotnie. Niepełnosprawność dziecka stała się powodem do
eskalacji awantury. Usłyszała słowa: „Skoro dziecko jest niepełnosprawne, to po co
prowadzi je pani do zdrowych dzieci i je
naraża!? Skoro jest chore, to po chodzi
pani z nimi w miejsca publiczne?!”.
Kącik zabaw w centrum handlowym.
Mama na czas zakupów zostawia dwójkę dzieci. Po kilku minutach dzwoni jej

telefon. „Proszę natychmiast wrócić i zająć się jednym z dzieci”, bo… chłopiec
jest niepełnosprawny - ma zespół Downa. Chłopiec nie stwarzał żadnych problemów, nie wymagał specjalnego traktowania, był posłuszny. Nie zachowywał
się w sposób ani agresywny, ani niepokojący. Nie czuł się osamotniony, nie płakał, bo często przebywał z innymi, nawet
obcymi osobami. Jedyną różnicą między nim a innymi dziećmi było to, że nie
mówi, więc nie odpowiada na pytania,
ale rozumiał wszystkie podstawowe polecenia. Czy fakt, że ma zespół Downa,
powinien pozbawiać go możliwości korzystania z przywilejów osób pełnosprawnych intelektualnie?
Kobiety na wózkach wyproszone
z pubu, bo „goście nie chcą oglądać nieszczęścia”…
Grupka młodych ludzi śmieje się i żartuje z chłopaka z porażeniem czterokończynowym…
Ciemnoskóra dziewczynka nie została
wpuszczona do kościoła...
Podobne sytuacje to niestety codzienność dla wielu osób, wielu rodziców i ich
dzieci. Często osoby te nie mają już siły
reagować na zaczepki, czy wręcz ataki
agresji względem siebie czy swoich dzieci. Problem nietolerancji wobec osób
chorych i niepełnosprawnych jest obecny wszędzie – w szkołach, szpitalach, kościołach, placach zabaw, sklepach i na
ulicy. Rodzice są zaczepiani przez obcych, którzy „wiedzą lepiej” jak wycho-

wywać, że „te dzieci” są źle wychowane
i należałoby im „dać klapa”. Skrajną nietolerancję potrafią zaprezentować nawet
osoby, których wykształcenie mogłoby
wskazywać na znajomość psychologii
i specyfiki dysfunkcji, na większe zrozumienie otaczającego nas świata. Zdarzało się, że ksiądz nazywał autystyczne dziecko „opętanym”. Bardzo często
dzieci z ADHD, zespołem Aspergera
czy upośledzeniem w stopniu lekkim są
izolowane, wysyłane do szkół specjalnych czy ośrodków wychowawczych, bo
szkoły nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za nie. Takie zachowania to
wyraźny sygnał niezrozumienia specyfiki zaburzeń i – niestety – strachu przed
innością. Kuriozalne wręcz jest tłumaczenie niektórych rodziców, że wolą izolować swoje dzieci od niepełnosprawnych, „innych” i chorych, gdyż obawiają
się, że np. autyzmem można się zarazić.
Rodzice dzieci z zaburzeniami pytają:
„Czy naprawdę jest aż tak mało świado-

mości u ludzi, co to jest zespół Apergera/Downa/Tourette’a/ADHD… i jak te
biedne dzieci postrzegają świat i otoczenie? Czy ma się stać tragedia, by w końcu
rozpoczęła się edukacja i uświadamianie
innych, że są wśród nas takie osoby, które nie radzą sobie z emocjami, nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy, a co najgorsze, uważane są za niegrzeczne czy
niewychowane? Wystarczy tylko zrozumieć. Wystarczy być empatycznym. Wystarczy być tolerancyjnym… Ech...”.
W Polsce problem niepełnosprawności
dotyczy ponad 5 milionów osób, stanowią więc one znaczącą grupę społeczną.
Zaburzenia i niepełnosprawność wiążą
się z licznymi przeszkodami w codziennym życiu. Proste czynności często są nie
lada wyzwaniem. Ale to są w pełni wartościowi ludzie. Mają swoje marzenia i potrzeby, a – co ciekawe – często mogą wiele
ofiarować swojemu otoczeniu.
Kolejne akcje społeczne próbują przybliżyć, pomóc zrozumieć, odczarować
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czarne wizje „demonów”, uświadomić
i uwrażliwić, promować integrację, a nie
izolację.
Wspomniana Klubokawiarnia poradziła sobie w myśl powiedzenia: „Kiedy
los daje Ci cytryny – zrób sobie lemoniadę”. Wspólnymi siłami ozdobili okno
i zmienili WON na WONDERFUL. Nie
poddają się. Mimo zaburzeń chcą pracować najlepiej jak potrafią.
Inność budzi lęk, strach. Tak samo
inna karnacja, rysy twarzy czy inne zachowanie. Jak my, dorośli, reagujemy
na te inności? Czy jesteśmy tolerancyjni? Czy uczymy nasze dzieci tolerancji
dla inności? Czy reagujemy na przejawy
nietolerancji?
Wychowanie społeczne to także nauka tolerancji i empatii. Powinna zacząć
się jak najwcześniej – już w piaskownicy
i przedszkolu. Nauka przez przykład jest
najlepszą drogą, ale i tłumaczenie jest
konieczne. Zachęcajmy nasze dzieci do
zabawy z „innymi” dziećmi. Tłumaczmy
w prostych słowach inność („Kasia jeździ na takim specjalnym wózku, bo ma
chore nóżki i nie może chodzić”, „Kuba
nie rozumie twoich żartów, więc mów
do niego wprost”, „Michał nie uderzył
cię specjalnie, on macha ręką nieświadomie, a ty akurat podszedłeś”, „Mariki
rodzice i dziadkowie pochodzą z Afryki i stąd ich inny kolor skóry”...). Pokazujmy, że każdy człowiek jest w pewien
sposób inny. Nauczmy, że inność nie jest
wadą, a wręcz może być wielką zaletą.
Możemy się uczyć od tych „innych”.
PS. Jeśli uważasz, że „Życie jest fajne”
i chcesz wspomóc wyjątkowe miejsce,
w którym obecnie pracuje 25 osób ze
spektrum autyzmu, to możesz zrobić to
na kilka sposobów: (1) wpłatę na konto Fundacji Ergo Sum z dopiskiem: „darowizna na utrzymanie miejsca pracy
dorosłych autystów”, nr konta: 20 1950
0001 2006 0572 7999 0002; (2) wpłatę
via PayPal: PayPal.Me/ZycieJestFajne;
(3) wpłatę na www.siepomaga.pl/fundacjaergosum; a przede wszystkim (4) poprzez obecność w Klubokawiarni Życie
jest fajne oraz zamówienie usług cateringowych.
(Autorka dziękuje Klubokawiarni
„Życie jest fajne” za zgodę
na publikację zdjęcia)

14

HISTORIA

HISTORIA

15

Liliana Kołłątaj

Skwer Żniwiarza
Pełna, oficjalna nazwa
tego miejsca brzmi:
Skwer Kompanii
Armii Krajowej
„Żniwiarz” – równie
dobrze można byłoby
go nazwać Placem
Kompanii Żmijewska,
bo rozmiarem
przekracza bez
wątpienia powierzchnię
pobliskiego Placu
Słonecznego.

Podobnie jak w przypadku Placu Lelewela, żaden z budynków stojących dokoła nie
ma Skweru w swym adresie. Półkoliście otaczają go ulice Kniaźnina, Sułkowskiego,
Karpińskiego i Tucholska, a od strony Placu Wilsona zamyka go budynek z kinem
„Wisła”, który w latach sześćdziesiątych XX wieku zajął miejsce przedwojennych
willi z ogrodami, zniszczonych podczas wojennej zawieruchy.
Kształt placyku praktycznie nie zmienił się od lat przedwojennych, gdy powstał
w trakcie rozbudowy w kierunku zachodnim Żoliborza Dziennikarskiego. Wcześniej
jednak miejsce to nie miało odrębnej nazwy. Z lat trzydziestych XX wieku pozostało
przy skwerze zaledwie kilka domów, między innymi ładna willa w stylu dworkowym
przy ulicy Kniaźnina. W prawie niezmienionej postaci zachowały się domy przy
dochodzącej do skweru ulicy Tucholskiej. To charakterystyczny dla Żoliborza
Dziennikarskiego fragment półkolistej zabudowy segmentowej, z zewnętrznymi
rabatkami i wewnętrznymi ogrodami. Budynek powstał w latach 1928-29, a projektował
go Kazimierz Tołłoczko, jeden z najlepszych przedwojennych architektów, który
wcześniej pracował nad kształtem sąsiedniego osiedla - Żoliborza Oficerskiego.

Kamień pamiątkowy Zgrupowania Żniwiarz

Z inicjatywą stworzenia w obrębie placyku uporządkowanego, zadrzewionego
skweru z alejkami i nadania mu obecnej nazwy wystąpiło Środowisko „Żniwiarz”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 2004 roku, z okazji 60. rocznicy
Powstania Warszawskiego.

Główne miejsce na skwerze zajmuje głaz upamiętniający walki w Powstaniu
Warszawskim 9. Kompanii Dywersji Bojowej obwodu Żoliborz, okręgu
Warszawa Armii Krajowej, która działała pod kryptonimem Zgrupowanie
Żniwiarz.

Skwer Kompanii Żniwiarz

Dworkowa willa przy ulicy Kniaźnina

HISTORIA

Olgierd Budrewicz

HISTORIA
Jako aplikant sądowy przepracował
zaledwie jeden dzień. Został reporterem warszawskich gazet, współpracował m.in. z „Przekrojem”, „Tygodnikiem
Warszawskim” i „Słowem Powszechnym”, a później także z „Przeglądem
Kulturalnym”, „Wprost”, „Poznaj Świat”
i „Podróżami”. I oczywiście ze „Stolicą”,
pisząc mnóstwo artykułów, felietonów,
szkiców i esejów o historii i współczesności Warszawy. Warszawa była dla Budrewicza nie tylko miastem, w którym
się urodził i mieszkał, lecz także miejscem wybranym i ukochanym, jednym
z głównych jego zainteresowań i tematów jego pisarstwa.
W 1956 roku Budrewiczowi udało się
wyjechać z Polski. Na statku handlowym, jako praktykant sypiący węgiel
pod kotły, dotarł do Kairu i Bejrutu. To

właśnie z Bejrutu wysłał pierwszy artykuł do „Przekroju” i został korespondentem tego pisma.
Budrewicz dotarł do ponad 160
państw, do niektórych jako pierwszy
polski dziennikarz, często też w miejsca niebezpieczne, z których mógł nie
wrócić. Wydał ponad 20 książek, w których opisał swoje podróże i ludzi, z którymi się zetknął. Był autorem licznych
reportaży zagranicznych dla programów telewizyjnych, scenariuszy i komentarzy do dokumentów filmowych
i albumów fotograficznych o tematyce
podróżniczej i varsavianistycznej. Tworzył publicystykę poświęconą zagadnieniom polonijnym, przewodniki i publikacje podróżnicze. Wydał wiele książek
poświęconych historii i współczesności
Warszawy, artykułów, felietonów, szki-

ców i esejów. Najbardziej znane tytuły
to: „Baedeker warszawski”, „Sagi warszawskie”, „Podróże do czterech rogów
świata”, „Byłem wszędzie”, „Pozłacana
dżungla”, „Równoleżnik zero” i „Karnawał na wulkanie”.
Pisał do końca. Jego ostatnią książką
był wydany w 2013 roku, już po śmierci
pisarza, „Olgierda Budrewicza słownik
warszawski”, w którym przedstawił kilkaset haseł związanych ze stolicą.
Warto wspomnieć o odznaczeniach,
którymi został uhonorowany, bo uzbierało się ich sporo, wśród nich: Medal
Wojska (Londyn 1948), Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (1966, za całokształt pracy varsavianistycznej), Złoty Krzyż Zasługi (1974),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Warszawski Krzyż Po-

Sierpień. Środek lata i wakacji, szczyt
sezonu wyjazdowego. Przypomnijmy
zatem sylwetkę najbardziej znanego żoliborskiego podróżnika i autora wielu
książek o tematyce podróżniczej i varsavianistycznej.
--Olgierd Budrewicz urodził się 10 lutego 1923 roku w Warszawie.
Przez prawie całe życie mieszkał na
Żoliborzu. W marcu 2016 r. na domu
przy ul. Rybińskiego 3, w którym mieszkał przez 62 lata, umieszczono tablicę
upamiętniającą znanego żoliborzanina.
Wiedzę zdobywał w 5 Państwowym
Gimnazjum (obecnie V LO) im. Księ-

cia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Maturę zdał w 1942 roku na tajnych
kompletach. Podczas II wojny światowej
był żołnierzem Armii Krajowej. Używał
pseudonimu Konrad. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miał 21
lat. Walczył na swoim ukochanym Żoliborzu, jako żołnierz zgrupowania Żmija
obwodu Żywiciel.
Na tajnych kompletach rozpoczął studia prawnicze, które ukończył po wojnie już jako absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. W konspiracyjnej Wyższej Szkole Dziennikarskiej zaczął też swoją przygodę z dziennikarstwem.

KARTKA
Z KALENDARZA

1 sierpnia 1944

8 sierpnia

Na Żoliborzu przedwcześnie, na 3 godziny przed wyznaczoną godziną W, rozpoczyna się Powstanie Warszawskie.
O godz. 13.50 na ulicy Krasińskich, nieopodal Pl. Wilsona, drużyna Kedywu transportująca broń natyka się przypadkiem na patrol lotników niemieckich.
Zaczyna się strzelanina.
Ta przypadkowa przedwczesna akcja utrudnia powstańcom opanowanie wielu strategicznych punktów na Żoliborzu. Zaalarmowani Niemcy obsadzają punkty strategiczne, skrzyżowania, wiadukty łączące Żoliborz ze Śródmieściem, stawiają w stan gotowości bojowej załogi Cytadeli i Dworca Gdańskiego. Ściągają posiłki ze Śródmieścia.
Na luźno zabudowanym terenie, jakim był wówczas Żoliborz, mają stosunkowo dużą
swobodę działania, a natarcia powstańców załamują się pod silnym ogniem.
W nocy z 1 na 2 sierpnia Niemcy wycofują się jednak z centrum dzielnicy, m.in. do
Cytadeli i na Dworzec Gdański.

Rozpoznany zostaje podziemny szlak kanałami ze Starego Miasta na Żoliborz.
Ze Starówki wyrusza patrol kanałowy i jako pierwsza grupa wychodzi na powierzchnię u zbiegu ówczesnej Stołecznej i Krasińskiego. Właz używany jest do 29
września, kanałami przerzucana jest na Starówkę broń i amunicja. Tu przyjmowane
są oddziały wycofujące się ze Starego Miasta.

Powstańczy
sierpień
na Żoliborzu

1 - 2 sierpnia

14 sierpnia
Żołnierzom oddziału Żniwiarz udaje się w rejonie Straży Pożarnej przejąć niemiecką ciężarówkę z ładunkiem stu skrzynek granatów ręcznych (4 tysiące sztuk). Granaty zostają rozprowadzone wśród powstańców na całym Żoliborzu.

18 sierpnia

Oddział Żaglowca bezskutecznie próbuje atakować Cytadelę. Twierdzy nie udaje się
zdobyć, lecz oddział trzyma w szachu niemieckich żołnierzy na Cytadeli, uniemożliwiając im udział w walkach na terenie miasta.

Niemcy podpalają szpital powstańczy w klasztorze Zmartwychwstanek. Ranni ewakuowani zostają do domów przy Tucholskiej i Krechowieckiej. Pożar udaje się ugasić, a Niemców odeprzeć. Klasztor zamienia się w powstańczy bastion znany pod
nazwą „Twierdza Zmartwychwstanek”. Żołnierze Zgrupowania AK „Żyrafa” zajmują go do 29 września 1944 r.

2 - 3 sierpnia

20 - 22 sierpnia

Powstańcy pod dowództwem ppłk Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” wycofują się do Puszczy Kampinoskiej. Otrzymują jednak rozkaz powrotu.

Ataki powstańcze na Dworzec Gdański
Oddziały powstańców żoliborskich wyruszają na pomoc walczącej Starówce, odciętej od reszty miasta. Przeszkodą nie do pokonania okazuje się linia kolejowa
i Dworzec Gdański, będący silnie umocnioną pozycją niemiecką.
Blisko tysiąc żołnierzy AK dwukrotnie atakuje Dworzec Gdański. Wielu z nich
to partyzanci z Kampinosu. Oddziały powstańcze dostają się pod niemiecki
ostrzał z Dworca Gdańskiego, pociągu pancernego i Cytadeli. Obydwa ataki
kończą się niestety klęską. W starciach ginie lub zostaje rannych blisko 400 polskich żołnierzy.

4 sierpnia
Niemal bez walki prawie cała dzielnica zostaje zajęta przez powstańców (oddziały
m.in. Żywiciela, Żmiji, Żniwiarza, Żaglowca, Żbika, Żubra, Żyrafy). Do końca września Żoliborz pozostaje powstańczą republiką, ze sprawnie zorganizowaną i działającą administracją wojskową i cywilną.
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Autor: Mariusz Kubik
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wstańczy (1982), Krzyż Armii Krajowej (1983), Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski (1988), Krzyż Partyzancki (1995).
Zmarł 20 listopada 2011, w wieku 88
lat. Pochowany został na Starym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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Małgorzata Buczkowska

Kółka dwa,
czyli jak jeździć
rowerem po mieście

19

JEŚLI

Zgodnie z art. 33 tej ustawy, rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi
dla rowerów jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza
lub zamierza skręcić. Jest to obowiązek
bezwzględny i każde jego naruszenie
należy uznać za naruszenie prawa.
Kiedy zatem możemy jechać chodnikiem lub jezdnią? Jeżeli nie ma wyznaczonej drogi rowerowej, przede wszystkim powinniśmy poruszać się jezdnią.
Z chodnika lub pasa ruchu dla pieszych rowerzysta może korzystać tylko w szczególnych przypadkach, które
wprost wskazuje nam ustawa. Jakie to są
przypadki? Art. 33 ust. 5 PoRD pozwala
rowerzystom na korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy: rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10

CHCESZ SPRAWIĆ RADOŚĆ DZIECKU, KTÓRE MARZY O
WYPRAWCE SZKOLNEJ TAK ŁADNEJ, JAKĄ MAJĄ
RÓWIEŚNICY...
WIESZ, JAK WAŻNY DLA DZIECKA JEST WYMARZONY
TORNISTER I PIÓRNIK...

Autor: Gennadiy Poznyakov

Lato w pełni. Wysokie temperatury
i ładna pogoda sprzyjają podejmowaniu wielu aktywności na świeżym powietrzu. Wśród nich od wielu lat czołowe miejsce zajmuje jazda na rowerach,
którymi poruszają się w zasadzie wszyscy: młodzi, starsi, dzieci. Władze miasta wyznaczają coraz to nowe trakty rowerowe, umożliwiając rowerzystom
bezpieczne poruszanie się. Nie wszędzie jednak drogi rowerowe da się wyznaczyć. Co wtedy zrobić? Powinniśmy
jechać chodnikiem, czy ulicą? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy przede
wszystkim w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (PoRD).

kierującą rowerem albo gdy szerokość
chodnika wzdłuż drogi, po której ruch
pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, a także, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na
jezdni. Warunkami pogodowymi uzasadniającymi przejazd chodnikiem lub
pasem ruchu dla pieszych według ustawy są: śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź
i gęsta mgła.

nym uczestnikom ruchu albo w inny
sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego), jazdy bez trzymania
co najmniej jednej ręki na kierownicy
oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
czy czepiania się pojazdów.

Poruszając się po jezdni, nie zapominajmy o ograniczeniach, które nakłada
na nas w takiej sytuacji ustawa. Zgodnie z art. 33 ust. 3 PoRD, kierującemu
rowerem zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (chyba że nie utrudnia to poruszania się in-

Nie zapominajmy też o dzieciach.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa o ruchu
drogowym, dziecko w wieku do 7 lat
może być przewożone na rowerze, pod
warunkiem, że jest ono umieszczone na
dodatkowym siodełku zapewniającym
bezpieczną jazdę.

Korzystając z chodnika lub pasa ruchu
dla pieszych, pamiętajmy, że kierujący
rowerem ma obowiązek jechać powoli,
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym (art. 33 ust. 6
PoRD).

ROZUMIESZ, JAK DUMNE JEST DZIECKO IDĄCE DO SZKOŁY
Z PLECAKIEM, W KTÓRYM SĄ NOWE KREDKI, KOLOROWE
ZESZYTY I PUDEŁKO ŚNIADANIOWE...
ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ, ŻE NIE KAŻDEGO RODZICA STAĆ
NA FINANSOWANIE SZKOLNYCH PRAGNIEŃ SWOJEGO
DZIECKA...

WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI I KUP
SZKOLNĄ WYPRAWKĘ MAŁEMU UCZNIOWI
KUPIONE PRZYBORY SZKOLNE DOSTARCZ DO WYBRANEGO PUNKTU:
- KLUB DZIECIĘCY PAN HIPCIO, UL. KRASIŃSKIEGO 16 (WEJŚCIE OD ULICY SUZINA)
- QLKA CAFE, UL. PRZASNYSKA 11
- PAWILON KULTURALNY, UL. SADY ŻOLIBORSKIE 4
- WINIARNIA WINOTOPIA, UL. RYDYGIERA 11
- WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ŻOLIBORZ
ARTYSTYCZNY, UL. KALINY JĘDRUSIK 4 LOK. 145
Dorota Łoboda
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