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Zszyjmy plac Inwalidów
Trwający właśnie okres kampanii
wyborczych obfituje w hasła dotyczące ochrony i rozwoju przestrzeni
zielonych znajdujących się w naszej
dzielnicy. Ciężko jest wręcz znaleźć
chociaż jednego kandydata, który w
swoim programie nie wspomniał o
szczególnym przywiązaniu do flory
naszego miasta. Nie wiem, czy takie
deklaracje pokrywają się z rzeczywistymi pragnieniami samorządowców,
mam jednak nadzieję, że zwrócą
oni uwagę na kilka moich sugestii
dotyczących modernizacji parków
znajdujących się przy żoliborskich
Alejach Wojska Polskiego. Ponieważ, jeśli nasza stolica ma być na naprawdę nowoczesna, musi posiadać
dobrze przemyślane i zorganizowane
zaplecze zieleni.
Oboje - razem z Ginger, psem, z
którym chodzę na długie spacery –
doceniamy spokój i ciszę jaką oferuje

nam zieleń alei. Lubimy spędzać czas
chodząc po wydeptanych dróżkach
kluczących pomiędzy drzewami i
pomnikami. Ginger wie, że przed
jezdnią należy się zatrzymać i poczekać na mój znak, aby móc przemknąć
na drugą stronę ulicy i kontynuować
spacer. Takich miejsc główny odcinek alei ma aż trzy, dlatego oboje z
entuzjazmem przyjęliśmy informacje o planowanej przebudowie. Jak
można przeczytać w Gazecie Wyborczej, ścieżki dla pieszych zostaną połączone w jeden wygodny ciąg
poprzez podwyższenie nawierzchni
poprzecznych ulic, a cała strefa zostanie objęta nakazem ograniczenia
prędkości do 20 km/h i miejscowym
zakazem parkowania. W miejscach
wskazanych podczas konsultacji z
mieszkańcami mają pojawić się ławki, kosze na śmieci, a także rzeźby i
inne elementy małej architektury. Z

wizualizacji, którą tekst jest zilustrowany, uśmiechają się do nas szczęśliwe pary przechodniów korzystających z nowej, wygodnej alei. Co
prawda, od planowanego początku
inwestycji minął prawie rok, a zmian
wciąż nie widać, niemniej jednak jest
to pierwszy krok we właściwą stronę.
Kierunek, w którym powinny zmierzać prace rewitalizacyjne,
wskazał już na początku XX wieku
Ebenezer Howard, brytyjski urbanista i wizjoner. Jest autorem koncepcji miasta-ogrodu, czyli przestrzeni,
która miała łączyć w sobie najlepsze
cechy zabudowy wiejskiej i miejskiej.
Mieszkaniec miasta-ogrodu był zewsząd otoczony zielenią, miał jednak
dostęp do nowoczesnych obiektów
kulturowych i sportowych, urzędów
i sklepów znajdujących się wokół
centralnego placu, od którego odchodziły także główne arterie mia-

sta. Swoją wizję Howard przedstawił
polskim architektom i urbanistom
w doskonałym momencie – już w
latach dwudziestych XX wieku jego
idee zaczęły być wcielane w życie w
całej powojennej Polsce. Aleje Wojska Polskiego, przed drugą wojną
światową będące najszerszą ulicą
Warszawy, miały być jej wizytówką.
Przez lata utrzymały swój charakter,
w dużej mierze dzięki zachowanej
przy nich i przy placu Inwalidów
oryginalnej zabudowie. Mimo posiadania niezwykłej historii i olbrzymiego potencjału, są one wciąż
zaniedbywane i niezręcznie pomijane. Ich problem został już nawet
zdiagnozowany przez architektów
krajobrazu i urbanistów. Aby nie pozostać więc biernym wobec postawy
ratusza, chciałbym opisać tu kilka
nowych pomysłów na rewitalizację
tej przestrzeni.
Kilka tygodni temu żoliborscy
internauci zauważyli, że czasowo
zwężona w wyniku prac remontowych ulica Mickiewicza na odcinku
przechodzącym przez plac Inwalidów nie stała się wcale mniej przejezdna dla samochodów. Drogowcy
powinni przyjrzeć się więc tej sytuacji
i przemyśleć ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu. Przykładu na
skuteczność takiego przedsięwzięcia
nie trzeba szukać daleko – zwężenie
ulicy Krasińskiego znacząco podnio-
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sło bezpieczeństwo pieszych na pasach, a także ograniczyło nieco pole
do popisów szarżujących w stronę
Wisłostrady „radowych” kierowców.
Może droga przy placu Inwalidów
nie powinna rozszerzać się aż do
czterech pasów ruchu? Oczywiście,
nie zapominam o tworzących się w
tym miejscu korkach, warto jednak
sprawdzić, czy ich przyczyną nie jest
na przykład niewłaściwie zaprojektowana sygnalizacja świetlna, zmora
żoliborskiej komunikacji.
Kolejną zmianą, możliwą do
wprowadzenia zerowym kosztem,
byłoby znaczne ograniczenie prędkości pojazdów. Nic by jednak ono
nie dało, gdyby przechodnie chcący
dostać się do sąsiadujących ze sobą
skwerów na placu musieliby przeciskać się między stojącymi w korku
samochodami. Naturalnie, jest to
więc miejsce na interwencję architekta. Obie strony alei powinno się
ze sobą spiąć, uzyskując jeden, nieprzerwany pas zieleni i tworząc w
ten sposób największy park w tej
części Warszawy. Jest to wizja, która zachwyciłaby pewnie Ebenezera
Howarda, a już na pewno dwu i czteronożnych mieszkańców Żoliborza.
Ale jak te podzielone skwery na
nowo ze sobą złączyć? Na szczęście i
na to znajdą się doskonałe przykłady.
Pierwszym nasuwającym się
pomysłem byłoby schowanie ulicy Mickiewicza w podziemnym
tunelu. Niestety, wydaje się to być
niemożliwe, nie tyle ze względu na
konieczność posiadania w tym celu
astronomicznego budżetu, ale na fakt
Dokończenie na str. 2
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Nauczyciel,
trener,
samorządowiec, 56
lat. W szczęśliwym
związku. Mam dwie
córki, syna, wnuczka, a także psa i
kota. Lubię przyrodę
i przygodę, amatorski teatr i fotografię.
Szanuję ludzi i tradycje.
Żoliborz to moje miejsce magiczne. Tu się urodziłem, wychowałem,
pracuję. Moje dzieciństwo upłynęło
na ul. Mścisławskiej. Stąd było kilka
kroków na Stadion RKS Marymont,
nad Kanałek, po zakupy do Szklaniaka i na Plac Wilsona. W roku 1969
wstąpiłem w szeregi uczniów Szkoły
Podstawowej nr 65, a 31 lat później
zostałem w niej nauczycielem i tworzyłem system szkolenia sportowego
w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym. Wyrosłem z mojej szkoły, wraz
z podopiecznymi, gdy wkroczyli w
wiek gimnazjum i po reformie systemu oświaty stałem się nauczycielem
SP 392. Ale nadal spotykamy się i na
Mścisławskiej i na pływalni. Na przestrzeni 18 lat nasi wychowankowie,
zawodnicy UKS Żoliborz, odnieśli
wiele spektakularnych sukcesów sportowych i uczestniczyli w IO w Rio de
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Marcin
Kozaczuk

Janeiro. Czy wiecie o tym? To dzięki
wsparciu samorządu mogli rozwijać
swoje sportowe zamiłowania.
W latach 1994- 2002 byłem radnym dzielnicy Żoliborz. W samorządzie tamtych lat spotkałem ludzi,
którzy jak ja chcieli zmieniać świat
na lepszy. Rzeczy niemożliwe stały
się możliwe. Powstał basen przy ulicy Potockiej, Przedszkole Integracyjne, dodatkowe sale gimnastyczne
w szkołach, w zabudowanym patio
Urzędu Dzielnicy powstało Biuro
Obsługi Mieszkańców. Powołaliśmy
do życia Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz,
w szkołach zorganizowano klasy
sportowe. Już wtedy planowaliśmy
dalsze zagospodarowanie OSiR, żoliborską sieć dróg rowerowych i wiele
innych pożytecznych inwestycji, także
kładkę rowerowo- pieszą ponad Wisłostradą w przedłużeniu, a raczej na
wysokości ulicy Potockiej, planowaliśmy zgodnie. Miałem swój udział w
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istnienia już pod placem innego tunelu – warszawskiego metra. Z podobnym
problemem architekci spotykali się już wcześniej w krajach zachodniej Europy, a wdrożone przez nich rozwiązania można spróbować powtórzyć u nas.
Brytyjska pracownia CZWG, aby rozwiązać problem konfliktujących ze
sobą przestrzeni parku Mile End i ulicy o tej samej nazwie zaprojektowała
„Green Bridge”, czyli zielony most. Stworzył on płynne przejście pomiędzy
rozłączonymi wcześniej przez jezdnię częściami parku. Brytyjczycy, mistrzowie opieki nad zielenią, doskonale zdawali sobie sprawę z korzyści wynikających z tej inwestycji. Porośnięty trawą i krzewami most został lokalną atrakcją
i przyczynił się do rozwoju otaczających park przedsiębiorstw. Dzięki niemu
powstała też nowa, nieprzerywana ruchliwymi jezdniami droga dla pieszych,
biegnąca wzdłuż osi całego parku. Według mnie utworzenie podobnego mostu ponad ulicą Mickiewicza, wraz z wdrożeniem istniejących planów rewitalizacji alei Wojska Polskiego, otworzyłoby olbrzymi wachlarz możliwości do
inwestycji i rekreacji.
Jest rok 2022. Wraz z Ginger, moim stałym kompanem, ruszamy na spacer do parku Wojska Polskiego. Wszędzie mijamy znajomych: w graniczących
z zielenią kawiarniach, na ławkach i przy głównej, prawie kilometrowej alei.
Zatrzymujemy się na chwilę na wzniesieniu, na samym środku placu Inwalidów, i podziwiamy niezwykły krajobraz: po obu naszych stronach biegnie imponujący pas zieleni, z jednej strony prowadzący do nowego Muzeum Wojska
Polskiego utworzonego wewnątrz Cytadeli, a z drugiej do przebudowywanego placu Grunwaldzkiego.
Tak będzie mogła wyglądać nasza codzienność, jeśli zaczniemy nad nią
pracować już teraz.
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLA

zarządzaniu OSiR Żoliborz w okresie, gdy miał jedną z najciekawszych
ofert zajęć w Warszawie i jedną z
najmniejszych dotacji.
Po 16 latach przerwy ponownie
kandyduję do Rady Dzielnicy. Mam
symboliczne zobowiązanie wobec
koleżanek i kolegów z Marymontu, a
także samorządowców z dawnych lat
dotyczące, zagospodarowania terenu
OSiR z uszanowaniem współczesnych potrzeb, ale i tradycji. Jestem
komunikatywny, umiem słuchać i
szanuję ludzi. Mogą na mnie liczyć
osoby starsze i z niepełnosprawnościami, młodzież, miłośnicy przyrody,
historii, także cykliści. Chciałbym,
by Żoliborz miał swój Dom Kultury, alternatywną dla komunikacji samochodowej sieć dróg rowerowych,
nowe parkingi, by pozostał bezpieczny i zielony, by Szkoła Podstawowa
nr 65 była racjonalnie, mądrze rozbudowana, a na terenie OSiR powstała
hala sportowa służąca, także uczniom.

Ciekawą inicjatywą byłoby utworzenie Bulwarów Żoliborskich nad
Wisłą, wzdłuż Cytadeli. Dobrym pomysłem jest uczczenie pamięci zasłużonych Żoliborzan, ale także wzniesienie pomnika Thomasa Woodrow
Wilsona.
Uważam, że lokalną samorządność należy chronić przed wpływami
wielkiej polityki. Dla dobra dzielnicy
trzeba zarządzać nią mądrze, zgodnie
i gospodarnie. By to co dobre było
trwałe! Mam osobowość twórczą i
uważam, należy tworzyć nie psuć!
Zawsze mieć dobrą wolę, by rozwiązywać lokalne problemy. Chciałbym,
by rozwijała się wspierana przez samorząd oferta zajęć dla mieszkańców
w każdym wieku. Warszawa nie powinna zarabiać na sporcie, kulturze,
edukacji, ale inwestować w nie dla
dobra wszystkich mieszkańców!
Głos na mnie to Twój głos w Radzie!
Marcin Kozaczuk
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Edukacja – wyzwanie dla samorządu
cie religia lub etyka. Nie da się
porównać szkoły z lat 80. do tej
z roku 2018. Nie ma to sensu,
wszystko idzie naprzód. Tymczasem reforma Anny Zalewskiej to
powrót do przeszłości.
- Jakie jeszcze skutki mają dla dzieci
zmiany w oświacie?
- Zmianie uległa podstawa
programowa czyli obowiązkowe
treści, które muszą być zrealizowane na danym etapie edukacyjnym. Jest jeszcze więcej wiedzy
encyklopedycznej i nauki pamięciowej. Program jest przeładowany, w przypadku siódmoklasistów – niedopasowany do tego
co realizowali w szkole wcześniej.
Wszystko to skutkuje przemęczeniem dzieci, dużą liczbą godzin
spędzanych w szkole i ogromną
ilością prac domowych. Tak nie
powinna wyglądać nowoczesna
szkoła. Chcę to zmienić i dlatego
zdecydowałam się kandydować
w wyborach samorządowych do
Rady Warszawy.
- Czy z poziomu samorządu można
zmienić skutki reformy edukacji?
- Całkiem zmienić nie można, nie zmienimy struktury szkół,
nie przywrócimy gimnazjów,
poza naszym zasięgiem leży również zmiana podstaw programowych. Możemy jednak walczyć ze
zmianowością poprzez budowę
nowych placówek i rozbudowę
istniejących, możemy skończyć
z lekcjami wf na korytarzach
poprzez zakrywanie szkolnych
boisk, co umożliwi korzystanie
z nich przez cały rok. Samorząd
może również niwelować skutki
reformy poprzez finansowanie
zajęć dodatkowych oraz zachęcanie i premiowanie szkół stosujących nowoczesne metody pracy z
dziećmi. Możemy także rozwiązać odwieczny problem ciężkich
tornistrów, który zna każda rodzina. Jest na to sposób – tablice

multimedialne i e-podręczniki,
z których korzysta się podczas
lekcji, szafki na przechowywanie
przyborów szkolnych i zachęcanie nauczycieli do zmniejszania
ilości prac domowych. Samorząd
może i powinien również dbać o
świeckość szkoły, o to, aby była
dostępna w równym stopniu dla
wszystkich, o to aby nie było w
niej przemocy i dyskryminacji z
powodu narodowości, wyznania.
orientacji seksualnej czy zasobności portfela. Rafał Trzaskowski
mówi: Warszawa dla wszystkich,
a ja mówię: Szkoła dla wszystkich.
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- Czym, oprócz edukacji, chciałaby Pani
zajmować się w Radzie Warszawy?
- Bliska jest mi również walka o prawa kobiet. To kolejny obszar, którym chcę się zajmować
w samorządzie. Będę wspierać
finansowanie procedury in vitro,
24h gabinety ginekologiczne, w
których lekarze nie będą zasłaniali
się tzw. klauzulą sumienia, szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
Chcę również zajmować się przeciwdziałaniem przemocy wobec
kobiet i dzieci oraz pomocą kobietom doświadczającym przemocy.
- Dziękuję za rozmowę.

Lepsze szkoły.
Lepsze przedszkola.
Lepsze żłobki.
Dla Żoliborza.

ŁOBODA
do Rady Warszawy
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- Jest Pani znana z walki przeciwko
reformie edukacji Anny Zalewskiej,
stanęła Pani na czele rodziców z całej
Polski, którzy protestowali przeciwko
zmianom w oświacie, jakie były początki tej inicjatywy?
- Wszystko zaczęło się na Żoliborzu, gdzie mieszkam i gdzie
do szkoły chodzi moja córka. Od
wielu lat przewodniczę radzie rodziców w Szkole Podstawowej nr
267. Razem z grupą aktywnych
rodziców udało nam się wiele dokonać: wprowadziliśmy do szkoły
lekcje etyki, co roku organizujemy
piknik rodzinny integrujący lokalną społeczność, z okazji Święta
Niepodległości przygotowujemy
dla naszych dzieci grę miejską,
podczas której poznają historię
Żoliborza, dzięki naszym staraniom udało się doprowadzić do
kilku niezbędnych remontów w
szkole, z naszych środków doposażamy szkołę w sprzęt multimedialny, organizujemy warsz-

taty dla dzieci i rodziców, nasi
przedstawiciele i przedstawicielki
co roku składają również projekty do budżetu partycypacyjnego.
Wiem dobrze jak działa szkoła,
z jakimi problemami się boryka i od początku wiedziałam, że
reforma wprowadzana przez PiS
nie rozwiąże żadnego z tych problemów, a tylko je pogłębi. Kiedy
moja licealna koleżanka, również
żoliborzanka – Milena Leśniak
– poprosiła mnie o pomoc w administrowaniu profilu Rodzice
Przeciwko Reformie Edukacji
zgodziłam się nie spodziewając
się, że z facebookowego profilu
wyrośnie ogólnopolski ruch protestu.
- Mimo protestów, reforma weszła w
życie. Co oznacza to dla żoliborskich
szkół?
- Przede wszystkim to, co jest
widoczne na pierwszy rzut oka –
ogromne przepełnienie. Żoliborskie podstawówki zostały zmuszone do pomieszczenia dwóch
dodatkowych roczników, co
zwiększyło zmianowość. W szkole mojej córki lekcje rozpoczynają się już o 7:05, druga zmiana
kończy zajęcia o 17:30. Do prowadzenia lekcji wykorzystuje się
stołówkę i bibliotekę, część klas
lekcje wf ma na korytarzu. Nie
lepiej jest w szkole 92 i 68. W
SP65 dostawiono kontenery, bo
szkoła nie była w stanie pomieścić
wszystkich dzieci.
- Ale przecież te szkoły mieściły kiedyś
osiem klas.
- Tak, ale to było 20 lat temu.
Od tego czasu sale nie stały puste czekając na powrót siódmo- i
ósmoklasistów. Poza tym warunki
zmieniły się przez te lata – mamy
mniej liczne klasy, więcej dzieci
korzysta ze świetlicy i stołówki,
w planie lekcji są cztery lekcje wf,
a nie dwie jak kiedyś, dwa języki obce, informatyka czy wresz-
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Z wykształcenia teatrolożka.
Mieszka i prowadzi żłobek na
Żoliborzu. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji,
prezeska fundacji Rodzice Mają
Głos, członkini rady programowej
i warszawska wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet. Jako jedna
z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji
uczestniczyła w ogólnopolskiej
zbiórce podpisów, w czasie której
zebrano blisko milion podpisów.
Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na
rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę
o prawa kobiet. Jest pomysłodawczynią dzielnicowych warsztatów
i festiwalu teatralnego dla młodzieży oraz „Akcji wyprawka”,
czyli zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci.
Ma dwie nastoletnie córki.
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Rozmawiamy
z Dariuszem
Kołodziejkiem, radnym
Dzielnicy Żoliborz,
liderem Platformy.
Nowoczesnej Koalicji
Obywatelskiej w okręgu
nr 2, obejmującym Sady
Żoliborskie, Żoliborz
Centralny oraz Serek
Żoliborski
Katarzyna Busłowska: Co skłoniło Pana aby
zainteresować się problemami Żoliborza?
Niewielu młodych ludzi zwraca uwagę na
potrzeby lokalnej wspólnoty.
Dariuszem Kołodziejek: Od
urodzenia jestem mieszkańcem Żoliborza, tutaj się wychowywałem,
tutaj jako dziecko grałem w piłkę na
betonowych boiskach. Żoliborz jest
moją małą ojczyzną. Rozmawiając
z sąsiadami o potrzebach dzielnicy
zrozumiałem, że razem możemy
mieć wpływ na nasze otoczenie, i
tak przy ich wsparciu zostałem rad-

nym. Po kilku latach w dzielnicowej Radzie, z dużą radością patrzę na efekty mojej
pracy i moich kolegów. Cieszę
się widząc dzieci biegające
po nowym boisku szkolnym
przy ul. Filareckiej, bo wiem,
że sam nie miałem takich warunków. Byłem inicjatorem
utworzenia lodowiska na Żoliborzu, które z sezonu na sezon, cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Także jako
pierwszy wnioskowałem o
włączenie naszej dzielnicy do
systemu rowerów miejskich
Veturilo. Starałem się zająć
tym wszystkim, o czym sam
kiedyś marzyłem jako mały
mieszkaniec Żoliborza.
Żoliborz zmagał się z problemami
związanymi z edukacją. Udało się je
definitywnie rozwiązać?
Darek Kołodziejek radny Dzielnicy Żoliborz
Wszyscy negatywnie odczuliśmy efekty reformy edukacji, którą
zafundował nam rząd, a problem nie nowej placówki pozwoli ograniten w całości został przeniesiony czyć przepełnienie w pozostałych
na samorządy. Jako członek Komisji szkołach, w tym w Szkole PodstaEdukacji angażowałem się w dzia- wowej przy ul. Braci Załuskich. Mołanie niwelujące jej skutki. Pozy- żemy poprawić komfort uczniów
skaliśmy m.in. fundusze na budowę oraz zwiększyć ofertę edukacyjną.
nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Darmowe zajęcia pozalekcyjne czy
Anny German. Szybkie wybudowa- bezpłatne drugie śniadania spra-

Żoliborska edukacja
Rozmawiamy z Panią
Moniką Kurowską,
radną Dzielnicy
Żoliborz.
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Kasia Busłowska: Dzień dobry.
Monika Kurowska: Dzień dobry.
KB: intensywnie Pani pracuje w Radzie
Dzielnicy od 8 lat, na jakiej dziedzinie szcze-

gólnie skupia Pani swoją uwagę?
MK: Z mojego punktu widzenia
od paru lat najwyższy priorytet ma
edukacja. Zawsze był to temat ważny
na Żoliborzu, widać to na przykład
w budżecie Dzielnicy, gdzie koszty
i nakłady związane z edukacją stanowią największe pozycje. A dodatkowo w ostatnim czasie, w wyniku
tzw.: deformy edukacji zaczynają się
nawarstwiać problemy, które bez tak
bezmyślnie przeprowadzonej reformy
strukturalnej nie miałyby
miejsca w tej skali. Ponieważ rządzący, szczególnie
Ministerstwo
Edukacji
udaje, że te problemy nie
istnieją musi je rozwiązywać samorząd. Nie zawsze
radzi sobie z tym w sensowny sposób, mamy tego
przykłady na Żoliborzu.
KB: Może Pani nam je opisać?
MK: Edukacja to jest
projekt wieloletni, dziecko
trafia w jej trybiki w wieku 3 idąc do przedszkola.
Większość kończy przygodę z edukacją w wieku 19
lat, potem jest to już kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego. Ale wracając
do problemów, które wystąpiły na Żoliborzu w związku z deformą: to przede
wszystkim zmianowość w
szkołach, która w zasadzie
stała się normą w żoliborskich podstawówkach.
Można było temu zapobiec,

namawiając rodziców dzieci na przesuniecie całych klas siódmych w roku
szkolnym 2017/18 do szkół podstawowych powstałych z samodzielnych
gimnazjów. Zarząd Dzielnicy nie podjął tego tematu, a w tym roku szkolnym rodzice już ósmoklasistów często
sami podejmują działania zmierzające
do przeniesienia dzieci do szkół, w
których warunki kształcenia są lepsze.
To z kolei oczywiście często wiąże się
ze zmianą środowiska i dodatkowym
stresem dla ucznia.
Kolejny problem to brak miejsc
w przedszkolach dla trzylatków, co
wbrew pozorom wiąże się z tematem poruszonym przed chwilą. Klasy siódme i ósme pozostały w szkołach podstawowych a sześciolatki w
przedszkolach, ponieważ na oddziały
przedszkolne zabrakło w szkołach
miejsca. W następstwie tego dla trzylatków zabrakło na Żoliborzu w tym
roku prawie 150 miejsc, praktycznie
wypełniłyby kolejne przedszkole, którego w dzielnicy nie ma.
Zarząd Dzielnicy z opóźnieniem
zareagował na tę sytuację. Dopiero w maju podjął pozorne działania,
niestety były one, poza spóźnieniem,
nietrafione z mojego punktu widzenia. Dlatego zaczęłam, we współpracy
z radnymi miejskimi i Biurem Edukacji m. st. Warszawy opracowywać
rozwiązania alternatywne. Dzięki
tym działaniom dla trzylatków znalazły się miejsca w dodatkowych oddziałach na terenie naszej dzielnicy.
W kolejnych latach problem nie powinien już narastać, bo dzięki, między

czeństwa, które należy rozumieć
m.in. jako bezpieczeństwo pieszych
oraz innych uczestników ruchu drogowego, w tym także rowerzystów.
Zabiegaliśmy o poprawę oświetlenia
na przejściach dla pieszych, w tym
na przejściu przez ul. Popiełuszki.
Powinniśmy kontynuować dobre rozwiązania i wprowadzać je w innych
miejscach. Częstsze patrole, monitoring, uporządkowanie parkowania czy
lepsze oświetlenie parków sprawią, że
wszyscy będziemy czuli się bezpieczniej.
Był Pan przewodniczącym Komisji Spółdzielczości i Mieszkalnictwa. Na jakiej
płaszczyźnie spółdzielnie mogą współpracować z miastem?
Żoliborz jest nierozerwalnie związany z ruchem spółdzielczym, dlatego
spółdzielnie mieszkaniowe zasługują
na szczególne wsparcie. Jest wiele przestrzeni, w których wspólne działanie
miasta oraz spółdzielni może przynieść
pozytywne efekty. Będę zabiegał chociażby o możliwość finansowania przez
miasto nasadzeń zieleni na terenach
spółdzielczych, a program ten mógłby
objąć chociażby Górki Włościańskie i
Park Sady Żoliborskie.
Widać, że dba Pan o interes Żoliborza. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Zachęcam do udziału w zbliżających się wyborach oraz
poparcia mojej kandydatury. Wierzę,
że wspólne działanie może przynieść
wiele korzyści dla Żoliborza.

innymi moim staraniom, w budżecie miasta zostały zagwarantowane
środki i w dzielnicy powstaną w najbliższych latach 3 nowe przedszkola: w zespole ze szkołą podstawową
przy ulicy Anny German, w zespole
ze żłobkiem przy ulicy Ficowskiego
oraz w miejscu spalonego przedszkola
przy ulicy Krajewskiego.
Podsumowując, wiadomo, że
edukacja to projekt wieloletni i każda
decyzja pociąga za sobą kaskadę różnych problemów. Żałuję, że decyzje
Zarządu dzielnicy zamiast łagodzić
konsekwencje ustaw rządowych, na
Żoliborzu doprowadzają do kumu-

lacji negatywnych ich skutków. Jako
radna staram się zwracać zarządowi
na to uwagę, ale pozycja radnej opozycyjnej jest w tej kwestii nie do pozazdroszczenia. Wierzę, że wybory na
Żoliborzu wygra Koalicja Obywatelska. Dlatego też startuję z Nowego
Żoliborza, Zatrasia i Żoliborza Artystycznego do Rady Dzielnicy.
KB: Mam w takim razie nadzieję, że w kolejnej kadencji będzie pani miała realny
wpływ na decyzje podejmowane w tej dziedzinie w naszej dzielnicy. Bardzo dziękuję
za rozmowę i życzę powodzenia!
MK: Dziękuję bardzo!
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Żoliborz moje miejsce

wią, że szkoła będzie atrakcyjnym miejscem, do której dzieci
będą chętnie uczęszczać. Ważnym
punktem jest powszechny dostęp
do żłobków i przedszkoli dla
wszystkich dzieci, dlatego będę
zabiegał o wybudowanie kolejnej
takiej placówki oraz o finansowe
wsparcie rodziców, których dzieci nie dostaną się do publicznego
żłobka czy przedszkola.
A co z potrzebami osób starszych? Na Żoliborzu jest ich liczna grupa.
Rozmowy z seniorami zawsze
dają mi dużo powodów do przemyśleń i sprawiają wiele radości.
Uważam, że możemy i powinniśmy się od nich wiele nauczyć.
Potrzebna jest integracja międzypokoleniowa, na której skorzystają zarówno młodsi, jak i starsi.
Dzienne domy pomocy mogą być
takich miejscem, dlatego będę
zabiegał o powstanie tego rodzaju placówki. Ciekawą alternatywą mogą być darmowe wyjścia
do kina, o co również zamierzam
wnioskować. Będąc z zawodu adwokatem, udzielałem mieszkańcom
Żoliborza bezpłatnych porad prawnych, a z pomocy tej często korzystali
seniorzy.
Czy mieszkańcy Żoliborza skarżą się na bezpieczeństwo?
Co do zasady, Żoliborz postrzegany jest jako bezpieczna oraz przyjazna dzielnica. Nie znaczy to jednak,
że nie możemy zwiększyć bezpie-

FOT. MONIKA KUROWSKA

Do wynajęcia LOKALE UŻYTKOWE
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz informuje, że :
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ogłosił w dniu 10 października 2018 r. konkurs ofert na najem lokali
użytkowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Informacje: tel. 22 833-53-99, 22 833-57-35
www.zgnzoliborz.waw.pl,
www.zoliborz.org.pl
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angielskiego na wczesnym etapie edukacyjnym. Ukończyłam również studia
podyplomowe z zarządzania oświatą.
Dlaczego zdecydowałaś się startować w wyborach samorządowych?
Powodów jest wiele. Po pierwsze
widzę, że nie wszyscy radni są w pełni
zaangażowani w swoją pracę, wystarczy spojrzeć ile interpelacji napisali. Są
tacy, którzy przez swoje dwie kadencje
napisali raptem kilka. To jaka jest ich
jakość pracy oraz komunikacja z mieszkańcami Żoliborza? Po drugie, odkąd
stałam się mamą i próbowałam wrócić
do życia zawodowego napotkałam wiele trudności. Pomyślałam, że ja jako kobieta mogę coś zrobić dla innych kobiet
w naszej dzielnicy oraz dla ich rodzin.
Jakie napotkałaś trudności?
Kiedy córka podrosła chciałam
wrócić do pracy zawodowej ale nieste-
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Przedstaw się naszym czytelnikom. Powiedz
kim jesteś, co robisz w swoim życiu?
Z zawodu jestem nauczycielką a z
wyboru mężatką i mamą 2-letniej Ady.
Tak jak każda kobieta łączę w swoim życiu różne role i wyzwania, czyli
pracuję zawodowo, wychowuję córkę,
angażuję się społecznie w różnorodne
przedsięwzięcia. Jestem silnie związana z Żoliborzem, ponieważ od 15 lat
pracuję w Szkole Podstawowej nr 92,
stąd dobrze znam środowisko lokalne
moich uczniów.
Jakiego przedmiotu uczysz?
Nie uczę żadnego przedmiotu, ponieważ aktualnie jestem nauczycielem
wspierającym. W tym roku szkolnym
mam ucznia z klasy 8. A z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, nauczycielem języka

ty moja córka nie dostała się do żłobka
państwowego, ponieważ jest naszym
jedynym dzieckiem. A rodzice z jednym dzieckiem otrzymują w systemie
rekrutacyjnym tylko 81 punktów, to
zdecydowanie za mało, aby dostać się
do żłobka miejskiego. Pomyślałam,
że jest to niesprawiedliwe – dlaczego
moja córka ma być gorsza od innych
warszawskich dzieci? Wszystkie warszawskie dzieci powinny być tak samo
traktowane. Inną trudnością był mój
dylemat czy na pewno nas stać, abym
wróciła do pracy zawodowej. I myślę, że
ten problem dotyczy większości kobiet.
Bo to dylematy zawodowe przeważnie
mają kobiety. Trzeba dziecko posłać do
placówki prywatnej a średni miesięczny
koszt takiej opieki to 1500 zł. Wiele
kobiet decyduje się na pozostanie w
domu ze względów ekonomicznych. A
to przecież prowadzi w przyszłości do
zwiększenia różnic płacowych i spadku
aktywności zawodowej kobiet.
Jakie masz priorytety jak zostaniesz radną
Żoliborza?
Jestem przekonana, że nasza
dzielnica może stać się przyjazna i
opiekuńcza dla wszystkich Żoliborzan, pod warunkiem że zainwestujemy w dzieci i młodzież, ich rodziców
oraz w najstarszych mieszkańców.
Głównym priorytetem dla mnie są
działania na rzecz budowy żłobków,
przedszkoli oraz poprawy warunków
w szkołach. Będę dążyła do złagodzenia skutków reformy oświaty,
przede wszystkim likwidacji zmianowości w szkołach. Chciałabym, aby
żoliborskie szkoły stały się przyjazne,
bezpieczne i nowoczesne. Myślę, o
wprowadzeniu drugiego języka obcego od klasy 4 szkoły podstawowej.
Chciałabym, aby uczniowie z podstawówek otrzymywali bezpłatnie
drugie śniadanie. Ważne jest też dla
mnie ochrona zieleni, stąd pomysł
na wprowadzenie szerokiej kampanii
edukacyjnej na temat ochrony zieleni.
A jakie masz pomysły dla starszych Żoliborzan
Mam wiele pomysłów. Przede
wszystkich chciałabym stworzyć
nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku. Istnieje potrzeba zbudowania boiska wielofunkcyjnego dla
Żoliborza Artystycznego, konieczna
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POZYCJA

ANNA

WSPÓLNY ŻOLIBORZ. DLA MAŁYCH I DUŻYCH

ŚWIEŻAWSKA
do Rady Dzielnicy Żoliborz

AnnaSwiezawskaPO

jest też ochrona Skweru Kaliny i
Ptasiego Zakątku. Widzę potrzebę
aktywizacji seniorów, stąd w moim
programie są bezpłatne bilety na
seanse filmowe. Będę dążyć do powstania Domu Kultury, w którym
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Anna Świeżawska, nauczycielka
Szkoły Podstawowej radną Żoliborza

mogłyby odbywać się różne zajęcia
dla dzieci i dorosłych. Chciałabym
także poprawić bezpieczeństwo na
ulicach, stąd budowa ronda przy ul.
Krasińskiego i Przasnyskiej w moim
programie.

Zarząd Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
informują, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
przy
ul. Słowackiego 6/8 oraz w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 1 zostały wywieszone na
okres 21 dni
wykazy lokali użytkowych, garaży
i miejsc postojowych
przeznaczonych do najmu na okres do lat 3
oraz wykazy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych przeznaczonych do najmu na okres do lat 3 i przeznaczonych do udostępnienia krótkotrwałego na rzecz dotychczasowych najemców.
Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu zostały również
umieszczone na stronach internetowych pod adresami:
www.zoliborz.org.pl
www.zgnzoliborz.waw.pl
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Wiesław Grzejszczak

Aleksander Konarzewski: Panie Wiesławie,
spotkaliśmy kilkoro mieszkańców, którzy
wskazali nam Pana mówiąc- My głosujemy
na Wieśka, naszego sąsiada- stał Pan na
podwórku WSM przy ulicy Krasińskiego dyskutując z kilkoma starszymi Paniami, czego
dotyczyła ta rozmowa?
Wiesław Grzejszczak: Bałaganu,
te kobiety zwróciły mi uwagę na bród
na podwórku, akurat było to miejsce
gdzi było dużo niedopałków po papierosach i kilka puszek od piwa w
trawie.
AK: A Pan nie pije piwa i nie pali?
WG: A nie palę! Dziwi się Pan,
no tak wiele osób z mojego pokolenia
zabija ten nałóg, mnie nie, nigdy nie
dałem się uzależnić, już taki jestem, a
jak piję piwo to nie pod blokiem i nie
rzucam puszek w trawę.
AK: Sądzi Pan można temu zaradzić?
WG: Nie można, a trzeba, oczywiście to praca w sferze wychowania
i kultury, ale na taka pracę nigdy nie
jest za późno, z drugiej strony potrzebne są miejsca gdzie mieszkańcy

mogliby kulturalnie usiąść pogadać,
a nawet zapalić papierosa nie przeszkadzając innym i nie śmiecić! Takie
wspólne spędzanie czasu na powietrzu jest w żoliborskiej, spółdzielczej
tradycji, wspólne zabawy, uprawianie
sportu, występy, zajęcia dla młodzieży,
temu powinien służyć Dom Kultury,
którego na Żoliborzu brak! Ale i wiele małych kawiarenek, a może amfiteatr z muszlą koncertową?
AK: Skąd w Panu tyle pomysłów i energii?
WG: Zawsze byłem ruchliwym,
od dziecka i sprawy społeczne nie
były mi obce. Teraz, gdy mam dzieci i
wnuki niewiele się zmieniło, zmienia
się tylko Żoliborz, a ja jako mieszkaniec naszej spółdzielni mam we
krwi aktywność i działanie na rzecz
wspólnego dobra, to przecież nasze wspólne podwórka, parki i ulice,
nie możemy się zamykać w domach,
mieszkaniach i myśleć o sobie, a potem mieć pretensje do innych że coś
nie tak, że gdzieś jest brud czy hałas,
my tak z tymi Paniami często dys-
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Wywiad
z kandydatem
do Rady Dzielnicy

kutujemy…
AK: Wspomniał Pan, że jest dziadkiem, a
nie wygląda Pan na ten wiek, proszę powiedziec coś o sobie.
WG: Ja mam 62 lata i od urodzenia jestem mieszkańcem Żoliborza.
Od 37 lat jestem w związku małżenskim z Ulą. Wraz z Żoną tworzę
kochającą rodzinę, czego owocem
jest dwójka dzieci. Jak są dzieci to
naturalne, że po latach pojawiają się
wnuki. I ja mam dwie wnuczki, a
że rodzice są zapracowani to często
opieka nad wnukami spoczywa na
mnie, może dlatego tak dobrze się
trzymam. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz udzielam się
społecznie na rzecz dzielnicy.
AK: Z hasłem „Twój sąsiad Radnym” postanowił Pan kandydować do rady dzielnicy,
co będzie dla Pan najważniejsze jeśli Panu
się uda?
Najważniejszą dla mnie rzeczą
jest to, aby nasza dzielnica zachowala swój blask i ciagle, mimo rozwoju pozostawała Zielonymi Płucami
Warszawy. Ważne jest, żeby była ona

podales dwa rozne
nazwiska grzejszak i
grzejszczak

miejscem godnego życia mieszkanców Żoliborza, przez zrozumienie i
spełnienie ich potrzeb. Te potrzeby
znam, bo rozmawiam z ludźmi i po
wyborach nie będzie inaczej. Wie Pan
mnie drażni, gdy władza oszukuje,
albo lekceważy lokalne sprawy, gdy
niegospodarnie wydaje pieniądze jak
na remont Potockiej, albo inne różnorodne regulacje w ruchu pojazdów,
jak przebudowuje dopiero remontowane drogi , a na drobne remonty
podwórek, ławek parkowych nie ma
pieniędzy, albo inaczej nie ma chęci,
by się nimi zająć. Sam prowadzę działalność to wiem co są przychody, ale
i co to są koszty, umiem szanować i
racjonalnie wydawać pieniądze! W
dzielnicy nie może być inaczej, naszymi pieniędzmi trzeba mądrze gospodarować!
AK: I ta gospodarność jest Pańskim celem,
po to Pan postanowił kandydować?
WG: Nie wyłącznie, ale
również! Posiadam, jak Pan
widział, umiejętność wsłuchiwania się w głos mieszkańców i chciałbym reprezentować ich w radzie, by
przedstawiać nasze potrzeby i
życzenia. A może się spełnią?
U nas wielu mieszkańców to
osoby starsze, ale też rodziny
z dziećmi. Chciałbym zająć
się poprawą życia osób niepełnosprawnych i seniorów,
poprzez likwidacje barier
architektonicznych. Celem
moim jest rozwijanie sportu
rekreacyjnego i wyczynowego dzieci oraz młodzieży
w oparciu o kluby sportowe
naszej dzielnicy. Rozwój bazy
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem modernizacji obiektow na terenie RKS
Marymont. To są miejsca w

które należy zainwestować dla naszego zdrowia. Jak młode pokolenia będą
aktywne, w przyszłości w moim wielu
będą zdrowe, a na tym nam zależy.
Prawda? Wtedy potrzebne są innego typu zajęcia dla nas seniorów, Ta
gama zajęć, wspieranie młodzieży, seniorów, rozbudowa bazy jest w gestii
samorządu!!!
AK: Coś jeszcze chciałby Pan dodać?
WG: A tak, ja zapewniam, nie
będę zachowywał się koniunkturalnie
jak dzisiejsza władza, zawsze poprę to
co dobre dla nas wszystkim a nie będę
niszczył cudzych osiągnięć, tylko takim osobom gratulował, wspierał bez
względu na podziały polityczne. To
jest rola radnego.
AK: Dobrze mieć takiego sąsiada, dziękuje
za rozmowę i życzę powodzenia!
WIESIEK GRZEJSZAK
– KANDYDAT DO RADY DZIELNICY.
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