Warszawa – Żoliborz, kwiecień 2015

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Nowy Żoliborz zostało założone w 2014 roku przez grupę mieszkańców nowych osiedli
przy ulicach Rydygiera, Przasnyskiej i Krasińskiego. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz
poprawy warunków życia poprzez inicjowanie stosownych działań, wskazywanie władzom dzielnicy
problemów i egzekwowanie ich rozwiązywania.
Nasze dotychczasowe sukcesy oraz plany opisaliśmy z tyłu ulotki.
Zachęcamy Państwa do polubienia naszego fanpage’a www.facebook.com/zoliborzpoludniowy oraz
zapoznania się z naszą działalnością na stronie www.nowyzoliborz.pl, gdzie możecie Państwo zostawić
także adres email, by otrzymywać powiadomienia o tym, co się dzieje w okolicy (nie spamujemy).
Zapraszamy także tych z Państwa, którym nie jest obojętny wygląd okolicy do dołączenia do nas. Działamy
społecznie na rzecz naszej okolicy i każda para rąk z pewnością się przyda.
Życząc wygodnego mieszkania na Nowym Żoliborzu pozostajemy

z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Nowy Żoliborz
Nasza działalność opiera się na pracy społecznej członków i hojności sponsorów. Druk i dystrybucja tej ulotki była możliwa dzięki wsparciu szkoły
tańca Salsa Libre z ulicy Przasnyskiej 6b, której za wsparcie dziękujemy umieszczając poniższe ogłoszenie.
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O działalności Stowarzyszenia Nowy Żoliborz
Powołaliśmy stowarzyszenie mając na uwadze szybki wzrost liczby mieszkańców w naszej części
Żoliborza i nieadekwatny do niego rozwój infrastruktury, który przekłada się na komfort życia oraz ma
wpływ na ceny naszych nieruchomości.
Za szczególnie niepokojące zjawiska uznaliśmy: brak zrównoważonego planowania przestrzennego, które
uwzględniałoby budowę infrastruktury społecznej (tereny zielone i sportowe, placówki oświatowe), brak
sprawnej komunikacji miejskiej, zły stan przestrzeni publicznej (zdewastowane jezdnie, wąskie,
poprzemysłowe chodniki, zdegradowana zieleń, nieuregulowane parkowanie, nieestetyczne płoty, dzikie
reklamy etc).
W ciągu roku działalności udało nam się osiągnąć m.in. następujące rzeczy
•

zebrać 1500 podpisów pod petycją do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, w efekcie której

odbyliśmy serię spotkań z prominentnymi urzędnikami ratusza (m.in. kilkakrotnie wiceprezydentem
Jackiem Wojciechowiczem), dzięki którym wznowione zostały prace nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz - do czasu jego uchwalenia - wstrzymana sprzedaż działek
pod kolejne inwestycje
•

wygrać w 2014 budżet partycypacyjny. Nasze projekty (rekultywacja skweru przed WIMLem oraz

budowa parku linearnego po śladzie bocznicy kolejowej) zajęły 2 pierwsze miejsca spośród
kilkudziesięciu zgłoszonych na Żoliborzu i w obecnej chwili są realizowane
•

wprowadzić do Rady Dzielnicy Żoliborz jedną z naszych członkiń, która obecnie zasiada w

komisjach: Budżetu i Przedsiębiorczości, Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska i Porządku
•

wesprzeć mieszkańców kilku wspólnot w działaniach na rzecz powołania zarządów właścicielskich

w miejsce powierzonych
•

przyspieszyć decyzję o uruchomieniu linii autobusowej łączącej nowe osiedla z metrem i szkołami

(ruszy latem).
•

zorganizować piknik dla mieszkańców we wrześniu 2014 roku, na którym dobrze bawiło się ponad

300 osób.
•

załatwić kilka mniejszych spraw, jak siłownia plenerowa na rogu Krasińskiego i Przasnyskiej czy

wytyczenie tam pasów.
W 2015 roku chcemy kontynuować nasze działania i skupić się na: jak najszybszym przyjęciu planu
miejscowego, zapewnieniu środków na budowę przedszkola, przyspieszeniu remontu ulicy Rydygiera,
wyznaczeniu potrzebnych przejść dla pieszych i uregulowaniu ruchu na ulicy Krasińskiego, gdzie dochodzi
do wypadków i gdzie tworzą się korki. Zgłosiliśmy także kolejne projekty do żoliborskiego budżetu
partycypacyjnego, uwzględniające publiczne tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Na 13 czerwca
zaplanowaliśmy także kolejny piknik, o szczegółach którego będziemy Państwa informować.
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